UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2017

Hana Dubcová

UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ
ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ
ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ

OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Z POHLEDU
ZDRAVOTNÍKŮ PRACUJÍCÍCH NA EMERGENCY
Bakalářská práce

Autor práce: Hana Dubcová
Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

2017

CHARLES UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE IN HRADEC KRÁLOVÉ
INSTITUTE OF SOCIAL MEDICINE
DEPARTMENT OF NURSING

VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE FROM THE
VIEW OF EMERGENCY MEDICAL STAFF
Bachelor's thesis

Author: Hana Dubcová
Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

2017

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem
vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování
čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.
V Hradci Králové………………………

………………………..
(podpis)

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala Prof. PhDr. Jiřímu Marešovi, CSc., za odborné rady
a vedení mé práce. Dále bych ráda poděkovala všem kolegyním, které byly ochotné
poskytnout informace do výzkumné části. V neposlední řadě děkuji své rodině, která mě
po celou dobu studia podporovala.

Obsah
Úvod………………………………………………………………………………………...8
I TEORETICKÁ ČÁST…………………………………………………………………….9
1. Domácí násilí…………………………………………………………………………….9
1.1 Násilí………………………………………………………………………………...9
1.2 Domácí násilí……………………………………………………………………….10
1.2.1 Formy domácího násilí………………………………………………………..10
1.2.2 Znaky domácího násilí………………………………………………………..11
1.2.3 Dynamika domácího násilí……………………………………………….......12
2. Mýty o domácím násilí………………………………………………………………...14
3. Příčiny domácího násilí……………………………………………………………….16
4.1 Jedno faktorové teorie……………………………………………………………...16
4.2 Více faktorové teorie……………………………………………………………….16
4.3 Genderová teorie…………………………………………………………………...18
4.4 Feministický přístup………………………………………………………………..18
4.5 Kriminologický přístup…………………………………………………………….18
4. Typologie násilníků…………………………...……………………………………….19
5. Typologie obětí…………………………………………………………………………20
5.1 Charakteristika oběti dle kriminologie……………………………………………..21
5.2 Rizikové skupiny…………………………………………………………………..21
5.3 Ženy jako oběti…………………………………………………………………….22
5.4 Děti jako oběti……………………………………………………………………..22
5.5 Senioři jako oběti………………………………………………………………….23
5.6 Viktimologie a viktimizace………………………………………………………..24
6. Dopady domácího násilí………………………………………………………………26
6.1 Posttraumatická stresová porucha…………………………………………………26
6.2 Syndrom týrané ženy………………………………………………………………27
6.3 Stockholmský syndrom……………………………………………………………27
6.4 Ekonomické důsledky……………………………………………………………...27
7. Komunikace s obětí domácího násilí…………………………………………………29
7.1 Zásady v komunikaci s obětí………………………….……………………………30
7.2 Chyby při jednání s obětí……………………………………………………………31
8. Právní úprava………………………………………………………………………….33
8.1 Základní zákony, které řeší domácí násilí………………………………………….33

8.2 Institut vykázání……………………………………………………………………34
8.3 Oznamovací povinnost versus povinná mlčenlivost……………………………….34
8.4 Jak spolupracovat se soudy………………………………………………………...35
9. Instituce zabývající se problematikou domácího násilí……………………………..36
9.1 Instituce státní správy a samosprávy……………………………………………….36
9.2 Akreditované nestátní neziskové organizace………………………………………38
9.3 Interdisciplinární spolupráce……………………………………………………….40
10. Možnosti pomoci obětem domácího násilí ve zdravotnictví……………………….41
10.1 Úkoly zdravotnického personálu…………………………………………………..41
10.2 Právo žít……………………………………………………………………………42
10.3 SPIS – Systém psychosociální intervenční služby………………………………...43
II. EMPIRICKÁ ČÁST …………………………………………………………………...44
11. Výzkum………………………………………………………………………………..44
11.1 Cíle výzkumu……………………………………………………………………..44
11.2 Metodika výzkumu………………………………………………………………..44
11.2.1 Sběr dat………………………………………………………………………44
11.2.2 Realizace výzkumného šetření………………………………………………44
11.2.3 Průběh samotného šetření……………………………………………………45
11.2.4 Zkoumaný soubor……………………………………………………………45
11.2.5 Analýza získaných dat……………………………………………………….47
11.3 Výsledky šetření………………………………………………………………..…47
11.3.1 ČÁST 1……………………………………………………………………….47
11.3.2 ČÁST 2………………………………………………………………………67
12. Diskuze………………………………………………………………………………..73
Závěr………………………………………………………………………………………76
Abstrakt……………………………………………………………………………………78
Literatura a prameny………………………………………………………………………81
Seznam zkratek……………………………………………………………………………83
Seznam grafů………………………………………………………………………………83
Seznam tabulek…………………………………………………………………………….83
Seznam příloh……………………………………………………………………………...85
Přílohy……………………………………………………………………………………..86

ÚVOD
Domácí násilí je fenomén, který společnost nedokáže odstranit. Svou roli zde totiž hrají
osobnostní zvláštnosti aktérů a jejich svérázné (mnohdy pokřivené) hodnoty. Psychosociální extrémy (mezi něž patří i domácí násilí) se vyskytují ve všech sociálních vrstvách
a nelze tedy říci, že domácí násilí je záležitostí lidí chudých či nevzdělaných.
S oběťmi domácího násilí se může setkat i zdravotník a mnohdy se může stát prvním
článkem záchytu. Je tedy na něm, aby oběť dokázal taktně a odborně poučit o možnostech
pomoci, které jí náš systém pomoci nabízí. Škála pomoci je široká. Oběť sama je uzavřena
v beznadějném stavu, do kterého ji vhání agresor. Sama oběť si není proto schopna tyto
informace vyhledat a nezbytně potřebuje prostředníka, který jí vše trpělivě vysvětlí.
Vzhledem k tomu, že domácí násilí probíhá mezi osobami, které jsou si blízké a kdysi k
sobě měli pěkný vztah, nebo mají společně rodinu, je řešení této situace velice těžké a
citlivé. Oběť je pod neustálým tlakem, je formována výčitkami svědomí nebo i předsudky
typu „co by tomu řekli lidé“. Proto může s případným trestním oznámením nebo řešením
dané situace pro nás ostatní až nepochopitelně otálet. I když je oběť týrána a její situace se
zdá být bez radikálního zásahu neřešitelná, právě vztah, který k agresorovi má, nebo pocit
závislosti jí brání učinit radikální rozhodnutí a vymanit se z agresorova vlivu. Tuto
skutečnost musí mít pomáhající pracovník neustále na zřeteli a také si musí uvědomit, že je
třeba určitého času (u každé oběti jiného), kdy je ochotna a schopna přijmout nabízenou
pomoc.
Rozpoznat oběť domácího násilí je mnohdy velmi těžké. Domácí násilí probíhá skrytě
doma, za zavřenými dveřmi. Na venek se pár může jevit jako spořádaný. Pokud se
nestaneme náhodným svědkem násilí nebo se oběť sama nesvěří, je téměř nemožné se o
probíhajícím domácím násilí dozvědět.
……Proto jsem si jako hlavní cíl své práce zvolila zjištění, jak sestry a sociální pracovnice
pomáhají obětem domácího násilí.

8

I. TEORETICKÁ ČÁST
Výklad v teoreticko-přehledové části má tuto posloupnost: začíná definováním
klíčového pojmu, pokračuje přehledem jeho typů a forem, nejběžnějších mýtů o tomto jevu
a shrnuje hlavní příčiny jeho vzniku. Podrobněji se věnuje typologii násilníků a typologii
obětí, popisuje dopady domácího násilí. Přibližuje složitý problém, jak účinně
komunikovat s obětmi násilí. Závěr teoretické části prezentuje právní aspekty domácího
násilí a možnosti institucionální pomoci obětem.

1. Domácí násilí
Domácí násilí je výrazná dominance jednoho z partnerů (z latinského Dominus,
Domina – ten, kdo doma vládne, kdo určuje pravidla a sám stojí nad nimi). Cílem je
ovládnutí partnera, jeho podřízenost, poslušnost, závislost na násilné osobě. Mnoho
agresorů přestává vnímat oběť jako svého partnera a vnímá ho jako svůj majetek. Proto
snahu o obranu trestá.
Domácí násilí jako takové se začínalo řešit od 70. let dvacátého století. Do té doby
nemělo jeho řešení ani podporu v zákonech a nebylo řádně specifikováno. Z aplikovaného
výzkumu SocioFactor 2016 vyplývá, že obětí domácího násilí se stává každá šestá žena a
každý dvaadvacátý muž.1
Domácí násilí se také někdy označuje jako partnerské násilí. Partnerské násilí se
odehrává v domácím prostředí - nejčastěji v rodině. Je specifické tím, že oběť i násilník
k sobě mají nebo měly blízký vztah, což dává prostor pro okolí nepochopitelným,
netradičním situacím a jednáním. Násilníkem, agresorem bývá nejčastěji muž, ale existují i
případy, kdy je jím žena. Tato práce se soustřeďuje na případy, kdy je násilníkem muž.

1.1Násilí
„Násilí je využívání (nejčastěji fyzické) převahy k vykonání bezpráví vůči jiné osobě,
respektive osobám“2.

1

http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Domácí-násilí-z-perspektivy-aplikovaného-výzkumu.SocioFactor-2016..pdf
2

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011.
Psyché (Grada). ISBN 978-80247-2624-3. Str. 106
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Dělení násilí dle délky jeho trvání:
-

dlouhodobé

-

situační

-

násilí ve formě incidentů

Mezi lidmi je zakořeněno, že se ve společnosti nejvíce setkáváme s násilím v podobě
jednotlivých incidentů. Pravdou však je, že je mnohem častější latentní a pomalu
vzrůstající násilí (Spurný, 1996).
Předem rozeznat vztah, ve kterém dojde k rozvoji domácího násilí, je téměř nemožné.
Takový vztah se zpočátku vyvíjí naprosto normálně, naopak oběti vzpomínají nato, že byl
jejich partner velice pozorný a všímavý. V literatuře můžeme najít čtyři základní fáze,
kterými vztah prochází:
-

připoutání se

-

snášení

-

osvobození se od násilného vztahu

-

odpoutání se

Poslední fáze nastupuje bohužel mnohdy se zpožděním několika měsíců až let a její
průběh rozhodně nebývá poklidný (Ševčík, Špatenková a kol. 2011).

1.2 Domácí násilí
„Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí mezi blízkými
osobami žijícími společně v jedné domácnosti. Domácí násilí zahrnuje všechny formy
fyzického, psychického, sexuálního a ekonomického násilí, pro které je charakteristické
opakování, dlouhodobost a zvyšující se tendence jednotlivých incidentů.“3

1.2.1 Formy domácího násilí
Vesměs všechna odborná literatura uvádí tyto formy domácího násilí:
 Fyzické násilí - zde se uplatňují všechny formy fyzického napadnutí – strkání,
fackování, kopání, škrcení, bití pěstmi, tahání za vlasy, pálení, ohrožování zbraní či
nožem, ničení oblíbených předmětů, přivazování. To vše může být namířeno přímo
na oběť, či na její blízké včetně domácích mazlíčků.
3

ÚLEHLOVÁ, Dagmar. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Brno: Národní centrum
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-502-0. str. 11
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 Psychické násilí – zahrnuje hlavně slovní ataky, ponižování, nadávání, obviňování,
zesměšňování i před přáteli, vyhrožování, zákazy omezující svobodné rozhodování,
citové vydírání.
 Sexuální násilí – znásilnění, zneužití, donucení k různým sexuálním praktikám,
které oběť odmítá, ponižování během sexu či při sexu.
 Ekonomické násilí – jakékoli zamezování přístupu k financím – na chod
domácnosti, na jídlo, oblečení. Oběť musí o peníze prosit.
 Sociální násilí – zamezování styku s rodinou, přáteli, zakazování chození do
zaměstnání, na nákupy, časté kontroly telefonické či fyzické.
 Pronásledování – stalking – dlouhodobé a stupňující se pronásledování oběti.
Největší intenzitu má po ukončení vztahu.
Voňková, Spoustová, 2016 uvádí ještě jednu formu domácího násilí:
 Systémové týrání – děje se prostřednictvím pomáhajících institucí, které při jednání
s obětí selhaly - nebyly schopny zachytit probíhající domácí násilí.
Cílem všech těchto forem násilí je získat nad obětí moc a učinit oběť co nejvíce
závislou na agresorovi. Je to symbolické zaplétání oběti do sítě.

1.2.2 Znaky domácího násilí
Abychom mohli stav mezi obětí a agresorem označit jako domácí násilí, musí mít
náležité znaky:
1. Opakování a dlouhodobost – násilné ataky se musí opakovat. Příslušníci Policie
ČR uvádějí, že z jednorázového útoku jakéhokoli charakteru nelze usuzovat, že jde o
domácí násilí. Nicméně nevylučují, že jím může začínat.4
2. Eskalace - domácí násilí se postupně zhoršuje a od drobných narážek či napadení
může dojít až k těžkému ublížení na zdraví nebo ohrožení na životě.
3. Jasné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu – pokud dochází ke
vzájemnému napadání, nelze situaci označit jako domácí násilí.
4. Neveřejnost – domácí násilí probíhá skrytě, beze svědků. Uplatňuje se zde
označení, že agresor je člověk „dvojí tváře“.
Pro domácí násilí je charakteristické, že se role oběti a agresora nemění. Tyto role jsou
jasně dané. To, že se oběť snaží bránit útokům, z ní agresora nečiní. V tomto aspektu se

4

http://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-644841.aspx
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domácí násilí liší od takzvaného italského manželství, kde dochází k vzájemnému
napadání.

1.2.3 Dynamika domácího násilí
Domácí násilí neprobíhá nahodile, ale má svůj specifický cyklus, vzorce, které se
opakují. Poprvé je popsala Leonore Walkerová (1979), která se původně věnovala ženám,
jako obětem domácího násilí.
Fáze hromadění napětí
Dochází k postupnému vzrůstání agrese násilníka, který nejprve používá spíše formu
pasivního násilí. Oběť toto napětí jasně vnímá a snaží se jakýmkoli způsobem zavděčit
agresorovi, ale tato snaha je bohužel bezúčelná a po nějaké době dojde k eskalaci situace
do další fáze.
Fáze násilí
V této fázi dochází k propuknutí násilí v plné míře včetně fyzického napadání. Může trvat
minuty, ale také hodiny.
Fáze usmíření, líbánek
V této fázi si násilník plně uvědomuje, že by mohl ztratit vztah, který mu velmi vyhovuje a
snaží se v očích oběti ospravedlnit a udržet i ve vztahu. Používá k tomu různé nástroje
- sliby, dárky, přemlouvání…. Oběť tomuto naléhání podlehne a ve vztahu většinou
zůstává.
Fáze klidu
Tato fáze budí zdání, že problémy ve vztahu byly překonány, že se násilník napravil, ale
bohužel postupně nastupuje fáze napětí.
Díky střídání těchto fází ztrácí oběť své jistoty a situace je pro ni značně nepřehledná.
Jelikož oběť neví, kdy dojde k eskalaci násilí, je pro ni velmi náročné až devastující. Fáze
mívají různou délku trvání: od hodin až po roky. Délka intervalu mezi nimi se však stále
zkracuje.
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Obr. 1 Dynamika domácího násilí (převzato z práce Ševčík, Špatenková, 2011) 5
Při jednání s obětí domácího násilí je dobré vědět, nebo alespoň tušit, v jaké fázi domácího
násilí nebo násilného vztahu se zrovna nachází. Osvětlí nám to některé její reakce a také
její angažovanost v řešení. Dokáže nám to vysvětlit i případné stažení trestního oznámení.
Podle Voňkové, Spoustové (2008) podávají trestní oznámení častěji starší lidé než mladší.
Nezasvěceným lidem to může připadat nepochopitelné a otevírají se tak brány mýtům
o domácím násilí, které jsou ve společnosti zakořeněné.

5

Převzato z ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence.
Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2. str. 53
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2. Mýty o domácím násilí
V celé společnosti není ucelený názor na příčiny a průběh domácího násilí. Mezi
laickou veřejností panuje i mnoho mýtů, které ubližují nejvíce obětem. Téměř všechny pak
vedou k sekundární viktimizaci (pojem viktimizace je vysvětlen na str. 24) oběti.
Jaké jsou nejčastější mýty:
 Oběti násilí asi tolik nevadí, když s tím nic nedělá, jinak by od něho dávno
odešla
Pravdou je, že oběť ztrácí časem pojem o tom, co je normální a co ne. Žena, která je
matkou, se ve valné většině případů snaží zachránit rodinu, což ale vyžaduje spolupráci
agresora. Při pomyšlení na odchod žena pociťuje strach o děti a nejistotu. Dalším bodem,
proč oběť neřeší svou situaci, může být strach z tzv. separačního násilí - likvidační agrese
vůči partnerce či dětem při pokusu oběti odejít. Nebo se u oběti projevuje „syndrom
připoutání, který se vyznačuje loajalitou k násilníkovi, neschopností vyhledat pomoc
z venku, neschopností opustit vztah.“ 6
 Domácí násilí probíhá v sociálně slabších rodinách
Tento mýtus vyvrací provedené studie, které dokazují výskyt domácího násilí napříč
celým sociálním spektrem. Navzdory tomu je tento mýtus celkem dobře v populaci
zakořeněný, což prozrazuje průzkum Agenturou Stem z roku 2001 (Ševčík, Špatenková,
2011)
 K domácímu násilí napomáhá vždy alkohol
I tento mýtus vyvrací různé průzkumy, které ukazují, že napadení nemusí souviset
s požitím alkoholu. Jak ukazují výsledky průzkumu „Násilí v partnerských vztazích 2013“
z 259 žen, které zažily domácí násilí, neguje 67 žen přítomnost alkoholu či drog u agresora
v době napadení. Nicméně musíme mít na zřeteli, že požití alkoholu je stále vedeno jako
rizikový faktor, pro ztrátu zábran agresora. Pro konkrétní představu je přiložena tabulka
převzatá z výše uvedeného výzkumu.

6

VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd.
Praha: proFem, 2008. ISBN 978-80-903626-7-3. Str. 72
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Tabulka č. 1 „Měl v sobě útočník/agresor v době incidentu drogy nebo alkohol?“
Násilí 2013

% z těch, co zažily násilí

Alkohol

140

54,1

Drogy

3

1,2

Alkohol i drogy

7

2,7

Ani jedno

67

25,9

Neví/nepamatuje si

35

13,5

Neodpověděla

7

2,7

Celkem žen, které zažily násilí

259

100

Celkem žen

1502

7

 Mýtus o vině oběti
Tento mýtus je založen na vzbuzování pocitu viny za eskalaci dané situace v oběti
samotným násilníkem a bohužel někdy i okolím. „Týrané ženy se vyznačují tendencí
vyhovět všem partnerovým požadavkům. Jedním z mechanismů, kterým se ženy
vyrovnávají s násilím, je vytváření takových vzorců chování, které minimalizují možnost
eskalace násilí.“8 Tyto vzorce jsou ale často nefunkční, jelikož eskalaci může zapříčinit
nepatrná drobnost, kterou oběť ani nemůže ovlivnit.
 Mýtus o typickém pachateli a typické oběti
Tento mýtus se velice podobá názoru, že domácí násilí probíhá jen v sociálně slabých
rodinách. Veškerá snaha nějakým způsobem „zaškatulkovat oběti a agresory“ se míjí svým
účinkem pro značnou individualitu všech zúčastněných osob.
Joža Spurný, který ve své knize Psychologie násilí uvádí jako zdroj násilí konflikty, se
zabývá mýty spojenými se vznikem a průběhem konfliktů.

7

PIKÁLKOVÁ, Simona, Zuzana PODANÁ a Jiří BURIÁNEK. Ženy jako oběti partnerského násilí:
sociologická perspektiva. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie (Sociologické
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-189-3. str 37
8

VARGOVÁ, Branislava, Dana POKORNÁ a Marie TOUFAROVÁ. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008.
ISBN 978-80-86-131-76-4 str. 20
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3. Příčiny domácího násilí
Tak jak se společnost začala zabývat domácím násilím, začali odborníci hledat příčiny
vzniku domácího násilí. Díky tomu vzniklo několik teorií, které byly zpočátku
jednofaktorové. Tyto jsou nyní překonány teoriemi vícefaktorovými, ale pro své
nezastupitelné místo ve vývoji názorů je zde uvádíme.

3.1 Jednofaktorové teorie
Biologicko-genetické teorie - dokáží vysvětlit predispozice k násilnému jednání,
nevysvětlují však příčiny domácího násilí jako takového.
Psychologické teorie - zaměřují se přímo na typologii agresora. Příčinu násilí nachází
v jeho osobnostních zvláštnostech.
Sociologické teorie - jsou velmi podobné feministickým a genderovým teoriím. Vycházejí
z předpokladu, že partnerské násilí je převážnou doménou mužů, kteří se snaží uplatnit
moc a kontrolu nad partnerkou. Nedílný podíl na něm má společnost sama, pokud je násilí
tolerováno v široké společnosti, je následně přijímáno všemi generacemi jako normální
nástroj řešení krizí a problémů (Ševčík, Špatenková, 2011).

3.2 Vícefaktorové teorie
V tomto ohledu je nejčastěji zmiňovaný model dle D. G. Duttona, který pracuje se
čtyřmi strukturálními rovinami zdrojů a příčin domácího násilí.
1. Makrosystémová rovina - je založena na předsudcích společnosti o nadvládě a
dominanci mužů. Tyto předsudky umožňují přehlížet či bagatelizovat násilí, které
se děje uvnitř rodiny.
2. Exosystémová rovina - představuje nejbližší sociální okolí či začlenění jedince do
komunity. Uplatňují se zde konkrétní faktory, které mohou být spouštěči či tlumiči
domácího násilí. Mezi spouštěče řadíme např. nezaměstnanost, nízké vzdělání
jedince, nedostatek finančních prostředků.
3. Mikrosystémová rovina - tu představuje samotná rodina jako taková. Uvnitř
rodiny panují zvyky, které díky svojí privátnosti nemohou podléhat vnější sociální
kontrole. Další predispozice k domácímu násilí je velmi dobrá znalost členů rodiny,
znalost jejich reakcí v normálních či vypjatých situacích. Partneři vědí, co si k sobě
mohou dovolit.
16

4. Ontogenetická rovina - nejvíce je podobná psychologickým teoriím. Zabývá se
vývojem jedince, který se během svého vývoje naučil používat násilí jako řešení
v krizových či konfliktních situacích. Neopomíjí ani faktor jeho dětství a výchovy,
kdy se jako vážný rizikový faktor bere přímý kontakt s násilím v dětství.
Z výsledků výzkumu nazvaného „Násilí v partnerských vztazích 2013“ vyplývá, že je
tento faktor dost významný. Studie prokazuje, že výrazně zvýšená incidence násilí vůči
partnerce se objevila jak u mužů, kteří zažili násilí mezi rodiči, tak u těch, jejichž otec
použil někdy fyzického násilí, vyjma běžných trestů, vůči nim samotným (do 16 let věku).
V prvém případě je vliv zmíněných zkušeností ještě o málo výraznější. „Muži, jejichž
rodiče vůči sobě používali násilí, byli v dospělosti cca sedmkrát častěji fyzicky agresivní
vůči své manželce či partnerce, než ti, kteří svědky násilí nebyli.“9
Pro úplnost a přehlednost výše uvedených dat přikládám převzatou tabulku odpovědí
z daného výzkumu (tabulka č. 2).
Tabulka č. 2
Tab. 3.19

Zkušenost s násilným útokem v posledních pěti letech podle partnerových

zkušeností z dětství a dospívání%
Zažil násilí mezi rodiči1)%
Ano

Zažil násilí od rodičů 2)%

Ne

Celkem

Ano

Ne

Celkem

Vyhrožování

13,5***

2,7***

3,2

12,5***

2,8***

3,3

Fyzické násilí

34,6***

4,7***

6,3

30,4***

4,3***

5,7

Sexuální násilí

11,5***

1,6***

2,1

8,9***

1,4***

1,8

N

52

933

985

56

993

1049

1) Můžete, prosím, říci, podle toho, co je Vám známo, zda se mezi rodiči (včetně nevlastních)Vašeho
manžela/partnera vyskytovalo fyzické násilí?
2) Podle toho, co víte, používal některý z rodičů vašeho partnera vůči němu v době jeho dětství fyzické násilí?
Máme na mysli jakýkoliv druh fyzického násilí, včetně tvrdších fyzických trestů, nepočítáme běžné tresty,
jako je pohlavek, naplácání rukou apod.

9

PIKÁLKOVÁ, Simona, Zuzana PODANÁ a Jiří BURIÁNEK. Ženy jako oběti partnerského násilí:
sociologická perspektiva. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie (Sociologické
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-189-3. Str. 56
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Chí kvadrát test: *sig. alfa=0,05 **sig. alfa=0,01 ***sig. alfa=0,001.“10

3.3 Genderová teorie
Tato teorie vidí domácí násilí jako násilí páchané výhradně muži na ženách. Ve valné
většině tomu tato teorie odpovídá, ale je prokázáno, že pachateli mohou být i ženy.

3.4 Feministický přístup
Odvolává se na genderovou teorii. Příčinu hledá v nerovnovážném postavení žen a
mužů ve společnosti. Ukazuje na sílu sociálního prostředí, které nutí muže i chlapce
demonstrovat sílu a moc. Projevy soucitu a empatie jsou považovány za femininní rysy.
Tyto teorie zdůrazňují, že týrání partnera je jen volbou - vlastní rozhodnutí násilníka.

3.5 Kriminologický přístup
Zůstává nezaujatý k výše uvedeným teoriím a hledí na partnerské násilí bez ohledu na
pohlaví. Tento model dokazuje, že pachateli domácího násilí jsou muži i ženy a ví, že
dopady na psychiku oběti jsou stejné jak u mužů, tak i u žen.
Závěrem lze říci, že příčin vzniku domácího násilí je mnoho. Uplatňuje se více
souběžných faktorů a nedílnou součástí je hodnotový systém a charakter jak násilníka, tak
oběti.

10

PIKÁLKOVÁ, Simona, Zuzana PODANÁ a Jiří BURIÁNEK. Ženy jako oběti partnerského násilí:
sociologická perspektiva. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie (Sociologické
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-189-3. Str. 57

18

4. Typologie násilníků
Jak vypadá typický pachatel domácího násilí? To je otázka, kterou si kriminologie klade
již dlouho, ale jak prozrazuje literatura, je její zodpovězení velmi složité, jelikož
pachatelem může být prakticky kdokoli. Přesto se můžeme setkat s jistou charakteristikou
agresora.
Znalost alespoň základní charakteristiky agresora je významná pro zvolení vhodného
terapeutického programu pro agresory.
Mnoho žen, i přes všechny prožité trýznivé situace není rozhodnuto problém řešit
rozvodem a nastupují terapie individuální či společné, pro obnovení alespoň základní
funkce rodiny.
Podle autorů Jacobson, Gottman (1998), kteří ve svém výzkumu srovnávali páry
s partnerským násilím a páry sice dysfunkční, ale bez partnerského násilí, jsou násilníci
rozděleni do dvou základních skupin - kobry a pitbulové
 Kobra - násilník toho typu se vyznačuje značným vnitřním klidem, má sadistické
sklony. U 90% z nich byla diagnostikována antisociální porucha osobnosti. Jsou
sobečtí, neznají pocit viny, nejsou schopni empatie. Partnerku pouze funkčně
využívají. Cílem agrese není jen partnerka, ale i okolí. Jsou to velmi zruční
manipulanti. U těchto typů se očekává horší reakce na terapii
 Pitbull - oproti kobře neumí ovládat své emoce a je celkem nejistý. Svou partnerku
vnitřně potřebuje a je na ní závislý. Pociťuje strach z toho, že jej partnerka opustí.
Pokud ho partnerka opustí, je zde zvýšené riziko stallkinku. Cílem agrese je
primárně partnerka. Předpokládá se lepší reakce na terapii než u kobry.
„L.W. Sherman, vůdčí osobnost, jednoho z prvních projektů terapie násilných partnerů
„Minneapolis-experiment“ z roku 1982, dělí pachatele domácího násilí na dvě velké
skupiny:
 sociálně problémové, kteří páchají násilí jak na veřejnosti, tak doma, mají
záznamy v rejstříku trestů a
 násilníky „dvojí tváře“. Jsou to muži, kteří si vytvořili vlastní obraz dokonalého
muže, silného, úspěšného, konkurenceschopného, který dokáže finančně zabezpečit
rodinu. Protože nesplňuje všechna tato kritéria, propadá frustraci a nespokojenosti
se sebou samým, která se demonstruje cíleným násilím proti ženě. Mýtus, že slušní
19

muži se násilí nedopouštějí, spolu s dalšími mýty, které přežívají ve společenském
povědomí, znesnadňuje jejich odkrytí, prokazování a odsouzení násilného
jednání.“11
Saunders (1992) ve své práci „A typology of men who batter: three types derived from
cluster analysis“ rozděluje násilníky do třech následujících skupin:


výhradně rodinní násilníci - cílem násilí je výhradně partnerka nebo i děti.
Tito mívají vyšší sociální postavení, na venek se jeví slušně a spořádaně.



obecně násilní muži - projevy násilí nejsou vázány pouze na domácí prostředí.
Mohou mít kriminální minulost. Mohou trpět poruchou osobnosti. U těchto
mužů je častý problém s alkoholem.



emocionálně nestálí násilníci - vyznačují se emoční labilitou. Příčinou násilí
bývá nespokojenost v současném vztahu. Převažuje u nich psychická forma
domácího násilí.

Jak vyplývá z výše uvedeného, vytvořit jasnou typologii násilníka není možné. Autoři
teorií se ale shodují v charakteristikách, jako je emocionální nevyrovnanost jedince nebo
naopak jeho citová oploštělost či holdování alkoholu či návykovým látkám. Další
neopomenutelný znak je přijetí násilného chování jako normu, vlivem špatného rodinného
modelu.

11

VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.
přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. ISBN 978-80-90-4564-5-7 Str 39
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5. Typologie oběti
Vzhledem k tomu, že neexistuje jasná typologie obětí domácího násilí, může se jí stát
prakticky kdokoliv, jak uvádí Voňková, Spoustová 2016.

5.1 Charakteristika obětí dle kriminologie
V kriminologii se často používá dělení, které vychází z interakce pachatel - oběť:
1) Zúčastňující se oběť - potvrzuje, že pachatel a oběť se často znají a z interakcí
jejich vztahu vychází motivace pachatele k násilí. Toto platí u domácího násilí.
2) Nezúčastňující se oběť- zde nedochází k interakci mezi pachatelem a obětí
- nehodí se k domácímu násilí.
3) Provokující oběť- tato oběť podcenila situaci, která vede k vystavení se nebezpečí.
Spadají sem jedinci, kteří byli dohnáni k násilnému útoku dlouhodobým
nesnesitelným týráním druhou osobou.
4) Latentní oběť- u této oběti se kumulují násilné činy s vysokou latencí. Důvodem
nenahlášení těchto trestných činů mohou být právě předsudky a mýty, které ve
společnosti panují (Voňková, Spoustová 2008).
5.2 Rizikové skupiny
Mezi rizikové skupiny, které jsou nejvíce ohroženy kriminálním jednáním, patří ženy,
děti, senioři. Dále také osoby s mentálním či tělesným postižením.
„ Výzkumy staršího data ukazovaly, že až v 97 % případů domácího násilí, jsou oběti ženy.
Novější výzkumy však ukazují, že násilí mezi ženami a muži není jednosměrné. Výzkumy
provedené koncem minulého století poukázaly na to, že počet mužů, kteří byli vystaveni
násilí ze strany svých partnerek, je téměř stejný. Voňková uvádí „kanadský sociální
výzkum, který sledoval vybrané sezdané páry v průběhu pěti let od uzavření sňatku. V této
době bylo ze strany partnera vystaveno násilí 8% žen a 7% mužů. Nicméně další výzkumy
této provenience hovoří o tom, že ženy jsou výrazně častěji napadány opakovaně (65% žen
a 54% mužů) a v důsledku týrání jsou až pětinásobně častěji zraňovány.“12

12

ÚLEHLOVÁ, Dagmar. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Brno: Národní
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-502-0. str. 30
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Toto dokazuje, že nejčastější obětí domácího násilí jsou skutečně ženy a pokud se
statisticky míra napadených mužů přibližuje k míře napadených žen, jsou ale jejich zranění
jak fyzická či psychická, mnohem závažnější.

5.3 Ženy jako oběti
Žena je přirozenou obětí již pro fyziologické poměry svého těla. Nedostatek tělesné
síly, kterým se liší od mužského pohlaví, ji činí zranitelnou a primárně slabší. Další
předpoklad je emocionální ladění ženy, díky kterému ji lze lépe citově vydírat. Žena cítí
zodpovědnost za svou rodinu a snaží se ji zachovat, aby mohla vychovávat své děti.
Bohužel vzhledem k této snaze často setrvává v nefunkčních a disharmonických vztazích.
Tyto ženy jsou označovány jako osoby s nízkou sebeúctou, protože snáší ponižování a
útoky a také mají dojem, že si to zasloužily svým špatným chováním. Bohužel je tomu tak
a dochází k tomu vlivem soustavného ponižování a zastrašování ze strany násilníka.
„ Nezainteresovaným lidem se mohou nezřídka jevit jako pasivní, ale ve skutečnosti musí
být velmi silné, aby přežívaly v situaci domácího násilí“ 13
Dříve byla situace těchto žen téměř neřešitelná, ale díky zvyšujícímu se zájmu
veřejnosti o problematiku domácího násilí, vzniklo mnoho pomáhajících institucí, ale
hlavně legislativní normy, které pomáhají tento problém řešit.

5.4 Děti jako oběti
Děti patří mezi zvlášť rizikové oběti. Proto na děti v roli obětí domácího násilí pohlíží
legislativa jako na zvlášť zranitelné oběti. Stávají se jimi buď přímo, když je násilí
směřováno cíleně k dítěti, či nepřímo, pokud je svědkem domácího násilí mezi dospělými.
Nicméně oba případy jsou stejně nebezpečné a škodlivé pro jejich vývoj a další život.
Jak uvádí sociologický výzkum agenturou STEM v letech 2001 a 2006, až 80% rodin,
kde probíhá domácí násilí, má děti (Ševčík, Špatenková a kol. 2011). Tím dochází
k primární či sekundární viktimizaci dětí.
Děti tuto situaci intenzivně vnímají. Někdy připisují vinu za vyhrocené situace sobě.
K násilníkovi může být dítě loajální nebo s ním nemusí vůbec komunikovat. Každopádně
je to pro něj velice stresová a zátěžová situace.
13

ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha:
Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2. Str. 92
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Důsledky domácího násilí na dětech:
-

Duplikační principy = přenesené vzorce chování - děti si do života přinášejí
problematické vzorce chování. V dospělosti se ztotožňují s modelem násilníka nebo
oběti.

-

Typické vzorce chování - jako je naučená útočnost či bezmocnost.

-

Zhoršené chování a prospěch ve škole.

-

Vážné psychické poruchy - stresové reakce, krizové a posttraumatické stavy,
deprese.

Děti jako primární či sekundární oběti domácího násilí vykazují stejné psychické
problémy, jako děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte = syndrom CAN (Child
Abuse and Neglect) ( Ševčík, Špatenková a kol. 2011).

5.5 Senioři jako oběti
V poslední době vstupuje do povědomí veřejnosti skutečnost, že i senior se může stát
obětí domácího násilí. Bohužel je tomuto tématu věnováno méně času a prostoru.
Při odhalování zmíněného jevu narážíme na velkou latenci, která může být způsobena
několika faktory. V prvé řadě je to sociální izolace, která může být dána fyzickým stavem
seniora. Není neobvyklé, že sousedi někoho nevidí vycházet třeba i několik dní. Pokud
vezmeme v úvahu stav městských sídlišť, je téměř nemožné detekovat všechny, či alespoň
část seniorů, kteří jsou ohroženi. Naštěstí k tomuto problému není společnost hluchá a
např. v Hradci Králové již několikátým rokem funguje projekt vyhledávání ohrožených
seniorů.
Od roku 2014 realizuje Oddělení koncepcí a sociální péče Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové ve spolupráci s Městskou policií Hradec
Králové a Policií ČR projekt, cílený na vyhledávání ohrožených seniorů. Obě policejní
složky aktivně vyhledávají seniory, kteří se stali obětí domácího násilí, nebo jiné trestné
činnosti a informují o nich sociální pracovníky Magistrátu města HK. Obětem domácího
násilí je v rámci multidisciplinární spolupráce zajištěna veškerá potřebná pomoc.
Násilí na seniorech nejčastěji vykonává vlastní rodina. Jedná se o všechny typy
domácího násilí. Situace seniora bývá značně ztížena jeho zdravotním stavem, kdy může
být plně upoután na lůžko a být závislý na rodině, nebo vlivem demence či jiných chorob
ovlivňujících psychiku, nedokáže objektivně vyhodnotit situaci. „ Rizikovou skupinou
mezi seniory z hlediska týrání jsou ženy a vdovy ve věku 70-80let, senioři s nižším než
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středoškolským vzděláním, důchodci na hranici chudoby, ale i dostatečně majetní, dále
potom senioři s fyzickým či mentálním postižením a senioři žijící ve společné domácnosti
s dalšími příbuznými.“14 Proto na seniory v roli obětí domácího násilí pohlíží legislativa
jako na zvlášť zranitelné oběti.
Senioři často svoji rodinu ani nahlásit nechtějí. Vede je k tomu řada pohnutek, jako je
strach ze ztráty rodiny, strach z ostudy nebo i strach, že budou muset změnit místo svého
bydliště.
Zdravotnické zařízení se může stát prvním záchytným bodem, který je seniorovi
představen.
V literatuře můžeme nalézt názor, že týrání seniorů je samostatný jev, který je
vystihován podobně jako CAN, Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného
seniora- EAN (Elde rAabuse and Neglect). (Ševčík, Špatenková a kol. 2011).
V dosavadním výkladu jsme se věnovali převážně věcným aspektům problému.
Nesmíme však zapomínat i na terminologické problémy.

5.6 Viktimologie a viktimizace
Viktimologie je nauka o obětech. Tato vědní disciplína vznikla v druhé polovině
dvacátého století. Největší důraz klade na práva obětí v trestním řízení i mimo něj. Díky
těmto právům má například oběť znásilnění či jiného zvlášť brutálního činu právo na to,
aby se s agresorem během soudního líčení vůbec nepotkala.
Viktimizace je proces zraňování a poškozování jedince. Tento pojem můžeme vysvětlit
větou „ Trestný čin je pro oběť pouze začátkem, úvodním dějstvím. Startuje automaticky
následující pochody. Jde o celý proces, který nazýváme viktimizací.“15
Viktimizaci dělíme na primární, sekundární a terciální

14

ÚLEHLOVÁ, Dagmar. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Brno: Národní

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-502-0. Str.
35
15

ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro

pomáhající profese. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2 str. 12
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Primární viktimizace
Je vlastním trestním činem.

Jde o vlastní napadení a o újmy, které jsou s ním

bezprostředně spojené.
Sekundární viktimizace
Přichází až po trestném činu a je způsobena nevhodným nebo nezasvěceným chováním
okolí. Dochází k ní při porušení etiky, kterého se dopouštějí lidé, kteří vstupují s obětí do
kontaktu (Voňková, Spoustová, 2008). Mnohdy může být situace ještě složitější a jejím
zdrojem se stává vlastní rodina či blízké okolí. V tom spočívá zákeřnost mýtů spojených
s domácím násilím, které říkají, že si za to oběť může sama, když zůstává v nefunkčním
vztahu. Zdrojem sekundární viktimizace může být i špatně informovaný zdravotník, který
nesprávně či netaktně postupuje při ošetřování oběti.
V ideálním případě by k ní vůbec docházet nemělo.
Terciální viktimizace
Přichází v případě, že se oběť s traumatem za celý život nevyrovná.
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6. Dopady domácího násilí
Následky domácího násilí jsou různé a můžeme je dělit podle druhu násilí, který oběť
prožila a také podle délky a intenzity násilného týrání (Haškovcová, 2004).
Fyzické následky vycházejí z přímého útoku agresora a jsou přímo úměrné formě
napadení. Odborná literatura zmiňuje modřiny, škrábance, zlomeniny, zhmožděniny,
někdy nejzávažnější důsledek - smrt oběti. Tyto obtíže patří mezi akutní.
Další kategorií jsou chronické obtíže. Oběti žijí v dlouhodobém strachu a stresu, což
vyúsťuje v obecné problémy jako poruchy spánku, nervozita, onemocnění zažívacího
traktu, různé druhy poruch příjmu potravy, pocit neustálého napětí - oběť nikdy neví, kdy
dojde opět k eskalaci násilí. Toto má plně pod kontrolou agresor. To vše může dojít až
k fázi vyčerpání organismu, což může mít v některých případech za následek sebevražedný
pokus. Tuto otázku podrobněji zkoumá studie Vliv domácího násilí na zdraví žen, kterou
uskutečnila nadace ROSA v období roku 2015 – 2016. Z této studie také vyplývá, že
strach, kterým je oběť sužována, je nejčastější příčinou, proč nevyhledá lékařskou pomoc.
Mnohem obšírnější jsou pak psychické následky domácího násilí. Ač nejsou na první
pohled často patrné, mají hluboký dopad na život a vlastí chování oběti.

6.1 Posttraumatická stresová porucha
S touto poruchou se setkáváme u osob, které jsou týrané dlouhodobě. Jak uvádějí
Voňková a Spoustová (2008), můžeme ze symptomů poruchy určit hloubku dopadu
domácího násilí na oběti. Vychází se z těchto symptomů:
-

Návraty prožitého traumatu ve dne i v noci v podobě nočních můr. Nutkání
vyhledávat podobné situace, které je traumatizovaly. Ženy, které zažily týrání
v dětství, si podvědomě vybírají agresivní partnery.

-

Oběť se brání situacím, které by jí mohly připomínat prožité trauma.

-

Stálé psychické napětí, kdy se oběť nevědomky připravuje na další trauma. Tento
stav, pokud se neléčí, může vést i ke změně osobnosti.

Posttraumatickou stresovou poruchou nemusí trpět jen přímá oběť domácího násilí, ale
mohou jí trpět i druhotné oběti - svědci domácího násilí nebo blízké osoby oběti (Hlavinka,
2013). Jaké dopady může mít domácí násilí na děti je již popsáno v oddílu 5.4 Děti jako
oběti na str. 22.
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6.2 Syndrom týrané ženy
S tímto pojmem se poprvé setkáváme koncem 70. let dvacátého století. Bylo to díky
americké psycholožce dr. Lenore Walker, která vedla rozhovory s 1500 ženami - obětmi
domácího násilí a poprvé popsala psychologický profil těchto obětí.
Není veden samostatně, ale jako součást posttraumatické stresové poruchy a nemusí se
projevit u všech žen (Úhelová a kol., 2009).
„Jen málokdo si dovede představit, že často bizarní a nepochopitelné (nenormální)
reakce oběti, např. v podobě obhajoby chování násilníka či maskování stop po zranění,
vznikají nikoli jako příčina, ale pouze jako obranný mechanismus v důsledku používaného
násilí. Jde o naprosto „normální reakce na nenormální situaci“, v níž žije osoba ohrožená
domácím násilím.16

6.3 Stockholmský syndrom
Je často zmiňován u této problematiky. Vysvětluje, proč ohrožené osoby setrvávají
v nebezpečném vztahu a mají tendence omlouvat agresora, či zlehčují následky domácího
násilí.
Tento syndrom byl popsán po přepadení banky ve Stockholmu 1973, kdy se dva muži
pokusili vyloupit banku, drželi rukojmí po dobu 130 hodin. Pro překvapení všech však
nakonec byla rukojmí na straně únosců, nikoli policie.

6.4 Ekonomické důsledky domácího násilí
Výše jsou popsány fyzické a psychické důsledky domácího násilí. Jelikož je však
domácí násilí problém, který řeší celá společnost, jsou pro nás zajímavé i jeho ekonomické
dopady. Organizace proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. v roce
2012 uskutečnila Studii ekonomických dopadů domácího násilí v České republice na
reprezentativním vzorku 3 000 žen. Jejím účelem bylo zmapovat nákladnost řešení tohoto
problému po jednotlivých rezortech. Dle zaměření bakalářské práce jsou uvedeny tyto
resorty:

16

ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha:
Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2. Str. 87
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„Zdravotní péče: Nálady na poskytnutí zdravotní péče byly odhadnuty na částku 545,9
milionu Kč a zahrnují ambulantní i lůžková ošetření zranění, rehabilitaci, psychologickou a
psychiatrickou pomoc.
Nemocenská: Výše částky vyplacené nemocenské je odhadována na 25,6 milionu Kč.
Podpora v nezaměstnanosti: odhad výše vyplacených dávek jako podpory v
nezaměstnanosti dosahuje částky 210,2 milionu Kč.
Lidské a emocionální náklady: Lidské a emocionální náklady byly odhadnuty na základě
finanční částky, kterou uvedly respondentky v průzkumu jako přiměřenou kompenzaci za
následky, obtíže, nesnáze, rozrušení, zranění, které utrpěly při posledním případu
domácího násilí. Odhad dosahuje částky 19 250,0 milionu Kč.
Dotace na poskytování sociálních služeb: Celková výše poskytnutých dotací byla
odhadnuta na 190,4 milionu Kč a zahrnuje příspěvky na činnost z prostředků MPSV ČR a
dále Strukturálních fondů EU, konkrétně z Evropského sociálního fondu, kde se jedná o
započítání 15% podílu finančních prostředků za státního rozpočtu.“17

17

KUNC, Kamil. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Praha: proFem, c2012. ISBN 978-80-9045641-9. Str. 15-16.
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7. Komunikace s obětí domácího násilí
Z předchozí kapitoly vyplývá závažnost dopadů domácího násilí na oběť. Díky tomu
oběť reaguje „nestandardně“ a pro mnoho lidí nepochopitelně. Jednání s takovouto osobou
nemůže tedy probíhat stejně, jako v jiných situacích. Člověk, který s obětí jedná, by měl
velmi pečlivě vážit formu komunikace, aby nechtěně nedošlo k sekundární viktimizaci
oběti.
Prvním kontaktem s pomocí bývají pro oběť nejčastěji zdravotníci a policisté.
Zdravotníci navíc hrají významnou roli v prevenci a identifikaci násilí - v případě, že oběť
udává jiné příčiny zranění než je násilí. Je tedy důležité, aby se dokázali účinně zeptat na
skutečné příčiny zranění a věděli, jak s obětí dále pracovat.(Vargová, Pokorná, Toufarová,
2008)
Z níže přiloženého grafu vyplývá, že dle studie Ekonomické dopady domácího násilí
v České republice 2012 bylo ošetřeno 48% obětí domácího násilí na pohotovosti.
Graf č.1 Typ navšíveného zdravotnického zařízení (převzato z práce Kunc, 2012)18

18

KUNC, Kamil. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Praha: proFem, c2012. ISBN 978-80-904564-19. Str. 18
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Komunikace s oběťmi násilí bývá náročná a mnohdy ji svým chováním ztěžují samotné
oběti. Objevuje se u nich uzavřenost, nereagují na otázky, odmítají pomoc nebo zlehčují
situaci a přebírají vinu za vzniklou situaci. Oběť se vlivem dlouhodobého týrání může jevit
jako nesympatická, nesebevědomá, nevyrovnaná či hysterická. Někdy může působit i
nedůvěryhodně (Sborník textů k domácímu násilí. 2010).
Nejdůležitější pro navázání komunikace je vzbudit pocit bezpečí a důvěry mezi
pomáhajícím a obětí.
Úkolem zdravotnického personálu je poskytnout základní informace o možnostech
pomoci. Dle Špatenkové a kol. (2011) by měly osoby, které detekují oběť domácího násilí,
směrovat tyto osoby do intervenčních center, která zkoordinují a zrealizují spolupráci
s dalšími službami pro ně určené.

7.1 Zásady v komunikaci s oběťmi
„

-

oběť nelitovat, ale soucítit s ní

-

účastně naslouchat

-

nic nevyčítat

-

vzniklou situaci nehodnotit, ale snažit se ji pochopit

-

je-li to možné, nabídnout nějakou přiměřenou aktivitu (činnost)

-

rozhodně poskytnout kvalifikovanou radu o tom, kde v případě potřeby získat další
pomoc.

Základní pravidla, jak přistupovat k oběti, jsou jednoduchá, ale není snadné je dodržet,
protože situace, kterou musí zdravotní sestra tváří v tvář oběti řešit, je vždy vypjatě
emocionální.
Bylo by tedy vhodné, aby se konkrétní kauzy, které se vyskytly na daném oddělení,
staly předmětem kolektivního posouzení (např. ne semináři) s tím, že by se všichni snažili
přispět pověstnou troškou do mlýna. Znamená to kriticky zhodnotit kauzu a doporučit
účelné doplnění „pro příště“.“19

19

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o násilí. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů, 2004. ISBN 80-7013-397-x. Str. 63
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Pokud zdravotní sestra podle jistých indicií pojme podezření, že je jedinec týrán, musí dle
Haškovcové 2004, převzít iniciativu.
Organizace ROSA – centrum pro ženy, z.s. uvádí další principy v jednání s obětí:
-

Obětem důvěřovat, naslouchat, nesoudit je.

-

Při komunikaci s obětí nebýt direktivní. Oběť musí cítit, že je pro nás důležitá.

-

Během komunikace zachovat klid.

-

Neklást otázky, které by mohly vzbuzovat vinu oběti za danou situaci (Sborník
textů k problematice domácího násilí, 2010).

Organizace ACORUS, z. ú., centrum, které se zabývá domácím násilím, uvádí další zásady
v komunikaci s obětí domácího násilí:
-

Být vnímavý a nevymáhat detaily.

-

Projevit zájem verbálně i neverbálně.

-

Potvrzovat emoce - nechat vyplakat.

-

Pojmenovat domácí násilí a jeho neakceptovatelnosti. Ujistit oběť, že odpovědnost
nese pachatel a ne ona.

-

Neudílet rady, nabídnout možnosti řešení, ale nenutit k rychlým řešením.

-

Respektovat rozhodnutí oběti i v případě, že s ním nesouhlasíme.

-

Pokud to jde, pracuje s obětí pracovník opačného pohlaví, než je pachatel.

7.2. Chyby při jednání s obětí
-

Utěšování – může vyvolat pocit nepochopení.

-

Litování – může ještě více snižovat sebevědomí oběti.

-

Vyčítání, obviňování („proč s ním stále jste?) – vzbuzuje v oběti pocity viny.

-

Pseudodiagnostický komentář

(„to vypadá hrozně“) – může prohloubit strach

oběti.
-

Milosrdné lži.

-

Sliby, které nejdou splnit.

-

Spěch, neklid, hektičnost pracovníků – může snižovat sebevědomí a pocit důvěry
ve zdravotnický personál.

-

Používání cizích slov – prohlubuje zmatek a strach oběti.

-

Patologizování projevů oběti („to není normální, takhle se chovat…“) prohlubuje
pocit viny a zvyšuje nízké sebehodnocení oběti (Bednářová et al., 2009).

V tomto ohledu se mohou uplatňovat dva mýty, které vedou ke špatné komunikaci
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-

Oběti pomůže, když na všechno co nejdřív zapomene. Budeme se k ní chovat, jako
by se nic nestalo.

-

Oběti pomůže klid a odpočinek (podáme farmaka).

Pravdou je přesný opak, protože oběť musí traumatické zážitky zpracovat a nemůže jen
čekat, že to přejde (Čírtková, Vitoušová a kol. 2007).
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8. Právní úprava
Problematiku domácího násilí upravuje několik zákonů. Tak jak se zvyšoval zájem
veřejnosti o tuto problematiku, vznikaly různé studie a snahy neziskových organizací, které
usilovaly o zásadní změny v zákonech a v celém systému pomoci.
Nezastupitelnou roli zde sehrál Bílý kruh bezpečí, který pilotně uváděl do praxe
interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni v letech
2003-2004 v Ostravě (Šedivá, Vitoušová, 2005).
Díky tomu vzniklo opatření, které se nazývá institut vykázání. Zajišťuje možnost řešení
domácího násilí přímo na místě, hned po násilném incidentu.

8.1 Základní zákony, které řeší domácí násilí
Zákon 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím definuje problematiku
domácího násilí, stanovuje postup pro řešení a pomoc osobě ohrožené domácím násilím.
Zákon 45/2013 Sb. o obětech trestných činů doplňuje práva obětí, stanovuje povinnosti a
kompetence orgánů činných v trestním řízení. Dále stanovuje podporu subjektům,
poskytujícím pomoc obětem trestných činů. V neposlední řadě navyšuje práva zvlášť
zranitelným obětem, k nimž je třeba přistupovat velmi citlivě.
Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách - upravuje způsob intervence ve prospěch
obětí domácího násilí. V tomto zákoně je činnost intervenčního centra a dalších sociálních
služeb veden pod názvem "krizová pomoc".
Zákon 40/2009 Sb. trestní zákoník definuje jednotlivé trestné činy a stanovuje tresty.
V rámci problematiky domácího násilí je klíčový §199 Týrání osoby žijící ve společném
obydlí. Protože se ale domácí násilí projevuje velmi širokou škálou, popisuje trestní
zákoník i všechny další násilné trestné projevy.
Zákon 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích je relevantní při posuzování nižší
intenzity některých protiprávních jednání v rámci domácího násilí především §7 Přestupky
proti občanskému soužití.
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Zákon 273/2008 Sb. o Policii České republiky specifikuje oprávnění a kompetence
policie při vyšetřování domácího násilí. Současně jako ochranné opatření umožňuje
policistům v Hlavě VII §44 využít institutu vykázání.20

8.2 Institut vykázání
Je zakotven v zákoně č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a v zákoně
č.273/2008 Sb. o Policii ČR, umožňuje policistům na místě vykázat násilnou osobu z bytu
a zamezit jakémukoli styku s obětí po dobu 10 dní. Tuto dobu lze po vydání předběžného
opatření prodloužit na lhůtu 30 dní. V mimořádných případech ji lze po rozhodnutí soudu
prodloužit až na rok (rozvodové řízení).
Oběť je poučena o všech možnostech řešení a pomoci v případě domácího násilí.
Zároveň policie oznamuje vykázání v příslušném Intervenčním centru, které oběť samo
kontaktuje a nabídne právní a psychologické poradenství.
Policie také řádně poučí agresora o jeho právech a povinnostech během vykázání.

8.3 Oznamovací povinnost versus povinná mlčenlivost
Povinná mlčenlivost
Povinná mlčenlivost vychází z práva pacienta na ochranu jeho soukromí. Toto právo je
mezinárodně garantováno v Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, která byla v České republice přijata v roce
1997. Toto právo je zaneseno v Kapitole III Ochrana soukromí a právo na informace
článek 10.
Povinná mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které byly zjištěny během
poskytování zdravotní péče a při výkonu povolání. Jsou ale situace, kdy se může porušit.
Tyto situace jsou jasně definovány v zákoně. Jsou to hlavně oznamovací povinnosti vůči
jiným orgánům. Tyto výjimky jsou zaneseny v zákoně o zdravotních službách a v trestním
zákoně. Pokud by zdravotník zpřístupnil informace o pacientovi v jiných případech, než
bude níže uvedeno, sám se dopustí trestného činu.
Další situace, kdy je možno povinnou mlčenlivost porušit, nastává, pokud k tomuto
jednání dá výslovný souhlas pacient.

20

Dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
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Oznamovací povinnost v rámci trestního zákona
1) V případě, že byly spáchány tyto trestné činy:
-

Trestný čin těžkého ublížení na zdraví § 145

-

Trestný čin týrání svěřené osoby § 198

2) V případě, že je trestný čin ve fázi přípravy nebo probíhá:
-

Trestný čin těžkého ublížení na zdraví § 145

-

Trestný čin týrání svěřené osoby § 198

-

Trestný čin pohlavního zneužití § 187

-

(a další)

Z výše uvedených informaci vyplývá, že trestný čin Týrání osoby žijící ve společném
obydlí nespadá pod oznamovací povinnost.

8.4 Jak spolupracovat se soudy a s policií v rámci povinné mlčenlivosti
Pokud pacient nedá výslovně souhlas k předávání informací těmto orgánům, vztahuje
se na zdravotnický personál povinnost mlčenlivosti. Nemůže předat žádné informace
týkající se pacienta, které byly získány během jeho ošetření či hospitalizace. Pokud by
souhlas pacienta byl dán, výše uvedené orgány určí soudního znalce, který má právo
nahlížet do zdravotnické dokumentace a předat zjištěné informace ve formě znaleckého
posudku. Tak vysvětluje právní úpravu nezisková organizace ROSA.
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9. Instituce zabývající se problematikou domácího násilí
V systému pomoci a řešení problematiky domácího násilí (v souladu se zákony)
vzájemně spolupracují vládní i nevládní organizace. Jejich činnost je specifikována
zvláštními zákony.

9.1 Instituce státní správy a samosprávy
 Intervenční centrum zřizované krajem
Od roku 2007 působí ve všech krajích České republiky Intervenční centra, jejichž
posláním je poskytování odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím.
Intervenční centra spolupracují se všemi institucemi a službami, které se touto
problematikou v daném kraji zabývají. Intervenční centrum je určeno osobám ohroženým
domácím násilím a to jak v ochranném režimu vykázání, realizovaném Policií ČR, tak i
těm, kdo svou situaci chtějí řešit a hledají pomoc, radu a informace. Věkový limit klientů
pro práci Intervenčních center je minimálně 16 let.
V případě rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby ze společného obydlí je
nejpozději do 24 hodin doručen Úřední záznam o vykázání místně příslušnému
Intervenčnímu centru. Pracovníci Intervenčního centra na základě tohoto rozhodnutí
nejpozději do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby. Osoba
ohrožená se sama rozhoduje, zda nabídku pomoci ze strany Intervenčního centra přijme či
nikoli. Jestliže se osoba ohrožená na základě vlastní potřeby rozhodne řešit svůj problém s
domácím násilím, může Intervenční centrum kontaktovat telefonicky nebo písemně.
Konzultace probíhají s koordinátorem pro domácí násilí, psychology, právníky a
sociálními pracovníky. Ohrožená osoba nepotřebuje v těchto případech žádné doporučení,
v kontaktu s Intervenčním centrem může vystupovat anonymně. Služby Intervenčních
center jsou poskytovány bezplatně.
Mezi základní služby, které Intervenční centrum poskytuje, patří sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Ohroženým osobám je také zprostředkována následná pomoc - sociální,
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psychologické a právní povahy. Případně je zprostředkováno ubytování v azylových
domech.21
Adresář intervenčních center http://www.domaci-nasili.cz/
 Městská nebo obecní policie
V rámci samosprávy ji zřizují obecně závaznou vyhláškou jednotlivé obce a města.
Strážníci obecní a městské policie se s problematikou domácího násilí setkávají ve třech
rovinách: v rámci tísňové linky 156, v rámci cílených preventivních programů a aktivit
nebo přímým kontaktem ze strany samotné oběti nebo jejích blízkých, kteří se na strážníky
obracejí s žádostí o pomoc a radu.
Na celostátní úrovni není způsob zapojení jednotlivých městských policií jednotný. Na
velmi vysoké úrovni je v tomto ohledu Městská policie Hradec Králové. Ta je již od roku
2007 členem interdisciplinárního týmu a vyvinula specifickou metodiku pro pomoc obětem
domácího násilí a trestných činů.
 Policie České republiky
Má celostátní působnost a pracuje na základě jednotné metodiky. Tato metodika
stanovuje zapojení a postup jednotlivých složek Policie České republiky. Jejím úkolem je
vedle ochrany života a zdraví občanů i vyšetřování trestných činů.
 Probační a mediační služba České republiky
Má celostátní působnost a v rámci této problematiky nabízí pomoc obětem trestných
činů, tedy i obětem domácího násilí. Proto zřizuje specializované poradce, jejichž úkolem
je poskytování odborného poradenství v rámci trestního řízení a provázání spolupráce
s dalšími institucemi.

 Státní zastupitelství
Mají celostátní působnost. V rámci trestního řízení dozorují činnost Policie České
republiky, přijímají trestní oznámení a zastupují stát v trestních záležitostech před soudy.

Dostupné na http://www.domacinasili.cz/intervencni-centra/intervencni-centra-informace-jakesluzby-poskytuji-a-nabizi/
21
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 Soudy
Mají celostátní působnost. V rámci trestního řízení rozhodují o vině a trestu v případech
domácího násilí.
 Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
V rámci přenesené státní správy ji vykonávají pověřené obce a kraje. Do problematiky
domácího násilí vstupují, pokud jsou ve věci angažovány osoby mladší 18 -ti let a to jak
v roli oběti, svědka či pachatele. Osoby mladší 18-ti let zastupují OSPODY při úředních
jednáních na Policii ČR, státních zastupitelství a soudů.

9.2 Akreditované nestátní neziskové organizace




ŽIVOT 90
Senior telefon 800 157 157 – bezplatná krizová telefonická pomoc s nonstop
provozem pro seniory a jejich blízké
sociálně-právní poradenství; psychologická poradna; poradna pro seniory ohrožené
násilím aj.
E-mail: seniortelefon@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz
- v Hradci Králové působí pobočka pod názvem Život HK http://zivothk.cz/



Bílý kruh bezpečí
nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí
Tel. 251 511 313
E-mail: bkb@bkb.cz
www.donalinka.cz
www.bkb.cz
www.domacinasili.cz



Krizové centrum RIAPS
NONATOP telefonická Linka důvěry
Tel. 222 586 768
E-mail: riaps@csspraha.cz
www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps.html



ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy
Tel. 241 432 466, SOS tel. 602 246 102 (Po-Pá 9-18h)
E-mail: info@rosa-os.cz
www.rosa-os.cz



ProFem, o.p.s.
Tel. 224 910 744
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E-mail: info@profem.cz
www.profem.cz


ACORUS
Tel.283 892 772
E-mail: info@acorus.cz
www.acorus.cz



Centrum nové naděje
Tel. 558 629 223
E-mail: cnn.lucie@atlas.cz
www.cnnfm.cz



Diakonie ČCE – středisko v Plzni
Tel.377 220 795¨
E-mail: plzen@diakoniecce.cz
www.diakoniecce.cz



Persefona o.s.
tel.: 545 245 996, mobil: 737 834 345
E-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz



Česká katolická charita – projekt Magdala
Tel. 224 426 519
E-mail: praha@charita-adopce.cz
www.charita.cz



Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Tel. 222 520 589
E-mail: skp@diakoniecce.cz
www.skp.diakoniecce.cz



Slezská diakonie
Tel. 558 764 333
E-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz



NOMIA (od roku 2015, dříve ADRA)
Tel. 606 824 104
E-mail: poradna@nomiahk.cz
http://nomiahk.cz/

zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-nasili-neziskove-organizace-poskytujicipomoc-obetem-domaciho-nasili.aspx
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9.3 Interdisciplinární spolupráce
Intervenční centra v každém kraji spolupracují se všemi institucemi a službami, které se
zabývají problematikou domácího násilí. Pro tyto účely vytvářejí Intervenční centra
odborné pracovní skupiny – Interdisciplinární týmy, v nichž se v rámci koordinace a
vzájemné spolupráce scházejí zástupci všech těchto subjektů.
Složení IDT v Královéhradeckém kraji:
 Intervenční centrum
 Policie České republiky
 Městská policie Hradec Králové
 Okresní soud v Hradci Králové
 Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové
 Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Hradce Králové
 Oddělení koncepcí a sociální péče Magistrátu města Hradce Králové
 Občanská poradna Hradec Králové
 NOMIA
 Poradna pro lidi v tísni
 Probační a mediační služba České republiky
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10. Možnosti pomoci obětem domácího násilí ve
zdravotnictví
Touto otázkou se podrobně zabývala nezisková organizace ROSA, která v roce 2016
uskutečnila projekt „Stop násilí pro zdravotnictví.“. Ten vznikl jako samostatná část
projektu „Dejme (že)nám šanci“. V období 2015-2016 realizovala ROSA několik
bezplatných seminářů pro zdravotnické školy a pracovníky ve zdravotnictví. Během tohoto
období se do vzdělávání zdravotnických pracovníků zapojila Všeobecná fakultní
nemocnice, Thomayerova nemocnice a Ústřední vojenská nemocnice. Díky tomu vznikl
manuál pro zdravotníky a studenty zdravotnických škol – Intervence v případech domácího
násilí, který je na webových stránkách organizace ROSA volně dostupný.
Projekt potvrzuje, že zdravotník může být mnohdy jedinou cestou, jak navázat
spolupráci mezi obětí a systémem pomoci.
Dále je postup, jak ošetřovat oběť domácího násilí, popsán ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví 2008 částka 6. Tento metodický pokyn je uveden v příloze č. 3.

10.1 Úkoly zdravotnického personálu
Zdravotnický personál musí vystupovat taktně a sebejistě. V žádném případě nesmí
dávat najevo pochybnosti o tvrzeních pacienta.
Mezi jeho kompetence patří identifikovat probíhající domácí násilí nebo vyslovit
podezření, že je pacient jeho obětí. Nadále musí postupovat individuálně. Navodit pocit
bezpečí a důvěry. Komunikovat s obětí podle zásad krizové komunikace. Tyto zásady byly
popsány v kapitole č. 7. Zdravotnický personál by též neměl zapomínat vysvětlit oběti
podstatu povinné mlčenlivosti a ujistit ji, že o jejím porušení rozhoduje jedině ona sama.
Následně je povinností zdravotnického personálu všechny zjištěné informace řádně
zapsat do dokumentace tak, jak jsou sdělovány obětí včetně toho, jak popisuje
mechanismus vzniku svých zranění.
Neméně důležité je zjistit, zda má oběť po ošetření kam jít a zda nehrozí opakování
napadení. Zjistit, zda jsou přítomné domácímu násilí i děti a pokud ano, doporučit ji, aby
se obrátila na OSPOD.
Velmi důležité je předání kontaktů na specializované instituce, které zprostředkovávají
pomoc obětem domácího násilí.
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Úkolem zdravotníků není přemluvit oběť, aby podala trestní oznámení na partnera, ale
primárně ji ošetřit a podat jí dostatek informací o možnostech řešení této situace. Oběť tím
získá důvěru k pracovišti a až nadejde správný čas a bude připravená, může zahájit
potřebné kroky. Pokud by zdravotníci příliš naléhali na oběť, aby začala něco se svou
situací dělat, docílí pravděpodobně toho, že s nimi přestane komunikovat a ztratí tolik
potřebnou důvěru v instituce.
Postup, jak by měl zdravotnický personál v těchto situacích postupovat, je popsán
v metodické kartě pro zdravotnický personál, kterou vydala nezisková organizace ROSA
Příloha č. 1

10.2 Právo žít
Projekt Právo žít vznikl iniciativou studentů medicíny Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové, kteří jsou členy neziskové organizace IFMSA – International Federation of
Medical Students Associations, která sdružuje studenty medicíny, jež mají zájem o lidská
práva, vzdělávání mediků a zdraví veřejnosti.
Cíle projektu
-

Edukovat budoucí lékaře v problematice domácího násilí.

-

Naučit budoucí lékaře jak poznat oběť domácího násilí.

-

Naučit empatické komunikaci s pacientem.

-

Naučit krizové intervenci, vyzkoušet si krizovou intervenci.

-

Informovat o možnostech další péče o pacienta.

-

Informovat o kompetencích jednotlivých služeb.

-

Informovat o právních problémech.

V rámci těchto cílů navázali studenti spolupráci s
-

Psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové

-

Městskou policií Hradec Králové

-

intervenčním centrem

-

organizací NOMIA

-

organizací ROSA

-

organizací BKB

Po navázání spolupráce s organizací NOMIA, proběhla náborová schůzka při promítání
filmu Zuřivec a následně proběhl certifikovaný kurz pro mediky, který se specializoval
na to, jak se naučit krizové intervenci.
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10.3 SPIS – Systém psychosociální intervenční služby
Tento systém vznikl ze snahy pečovat o psychickou pohodu zdravotnických
pracovníků. Jeho počátek můžeme spatřovat v projektu Evropské unie Leonardo da Vinci,
jehož cílem bylo vytvořit síť v rámci Evropy, která by zajistila účinnou pomoc při zvládání
krizových situací. V rámci této strategie MZ ČR v roce 2009 vydalo pokyn k založení
odborné pracovní skupiny, která měla tento systém uvést do praxe. V témže roce vznikla
spolupráce s NCO NZO – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů, které připravilo certifikovaný kurz „Peer program péče a podpory zdravotnickým
pracovníkům. Strategie zvládání psychicky náročných situací“ Do tohoto projektu se
zapojila i Fakultní nemocnice Hradec Králové.
V roce 2014 vznikl druhý směr a to poskytování první psychické pomoci. V rámci
spolupráce NCO NZO zajistil certifikovaný výcvik pro její budoucí poskytovatele interventy. Interventi se zaměřují na sekundárně zasažené jedince – rodina pacienta, svědci
tragických událostí. Poskytují potřebné informace, předávají kontakty. Mohou být přítomni
při sdělování úmrtí člena rodiny. Jejich intervence může trvat několik minut nebo také
několik hodin to vychází vždy z konkrétní situace. Pro lepší spolupráci se sekundárně
zasaženými jedinci byl zhotoven informační leták, který je přiložen v příloze č. 2
(str. 87 – 88).
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
11. Výzkum
Výzkum byl prováděn v období listopad a prosinec 2016 v Královéhradeckém kraji.
V létě 2017 byl ještě doplněn o dva rozhovory, které vnímám jako důležité, pro objasnění
dané problematiky.

11.1 Cíle výzkumu:
1) Zjistit, zda se sestry setkávají s oběťmi domácího násilí a v jaké frekvenci.
2) Zjistit, jak se tyto oběti z pohledu sester projevují.
3) Zjistit, jak k rozhovoru a ošetřování pravděpodobné oběti domácího násilí personál
přistupuje.
4) Zjistit, jak reálně funguje spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními a sociálním
odborem.

11.2 Metodika výzkumu
11.2.1 Sběr dat
Pro sběr potřebných informací byla vybrána forma semistrukturovaného interview.
Vzhledem ke specifičnosti tématu nebyla použita kvantitativní forma výzkumu, která by
sice zajistila větší vzorek, ale informace by mohly být povrchní. V rámci rozhovoru byly
použity originální otázky. Rozhovory byly zaznamenány pouze v písemné formě, nebyly
nahrávány. Na tomto postupu jsem se domluvila s vrchní sestrou daného oddělení.
11.2.2 Realizace výzkumného šetření
1. část
Sběru vlastních dat předcházelo získání povolení k výzkumnému šetření v daném
zdravotnickém zařízení. Souhlas byl udělen hlavní sestrou. Další komunikace probíhala
formou e-mailové domluvy s vrchní sestrou oddělení, kde měl být výzkum prováděn.
Následovala organizační schůzka s vrchní sestrou, která byla velmi vstřícná a
upozornila mne na celkem negativní postoj pracujícího kolektivu k jakýmkoli výzkumům.
Byly domluveny podmínky, za kterých by měly rozhovory probíhat (vrchní sestra bude
přítomna všem rozhovorům, rozhovor nebude nahráván).
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2. část
Po získaných informacích jsem si chtěla ověřit, zda se s problematikou domácího násilí
setkávají i sociální pracovnice v příslušném zdravotnickém zařízení. Proto jsem opět
kontaktovala hlavní sestru s žádostí o svolení provedení rozhovoru se sociální pracovnicí.
Tato komunikace a povolení proběhlo elektronickou formou.
Následně byla sjednána schůzka s vedoucí sociální pracovnicí a s její kolegyní, která
primárně spolupracuje s daným oddělením. Z rozhovoru byl opět pořízen písemný zápis.
11.2.3 Průběh samotného šetření
1. část
Pro provádění rozhovorů byla určena denní místnost sester, kam mohly sestry volně
přicházet a odcházet. Pouze dva rozhovory proběhly v oddělené vyšetřovně, kde jsme
nebyly rušeny. Těmto rozhovorům vrchní sestra přítomna nebyla, ale dohled zajišťovala
její zástupkyně. Pro tuto situaci bylo těžké navodit pocit klidu a důvěry, nicméně
rozhovory probíhaly v poměrně přátelské atmosféře.
K samotným schůzkám docházelo vždy v 7 hodin ráno, kdy byl největší předpoklad, že
budou mít sestřičky více času. Vzhledem k tomu, že jde o nárazovou práci, byl jeden
z rozhovorů proveden v časové tísni, i tak byla ale dotyčná sestra vstřícná. Co se týče
obsahu odpovědí, byly sestry poměrně stručné. Některé z oslovených sester se mnou
mluvit nechtěly a odešly bez udání důvodu. Doplňující otázky ze strany sester pokládány
nebyly. Nejkratší rozhovor trval 5 minut a nejdelší asi 10 minut. Po ukončení rozhovoru
jsem každé nabídla zaslání přepisu elektronickou poštou, všechny dotázané sestry ale tuto
nabídku odmítly.
2. část
Rozhovor se sociálními pracovnicemi probíhal v klidném prostředí kanceláře. Po celou
dobu vládla přátelská atmosféra. Rozhovory trvaly cca 30 minut. Sociální pracovnice byly
velmi vstřícné. Po ukončení rozhovoru byl zaslán písemný přepis ke schválení vedoucí
pracovnici.
11.2.4 Zkoumaný soubor
1. část
Zkoumaný soubor tvořilo 7 všeobecných sester, které pracují v akutním ambulantním
provozu různě dlouhou dobu. Nestanovili jsme si nějaký limit délky praxe na daném
oddělení. Pro výzkum je zajímavé i to, zda se sestry s krátkou dobou praxe také setkávají
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se ženami, které jsou oběti domácího násilí a zda je umí rozeznat. Celková délka praxe
sester se pohybuje od 2,5 roku po 30 let. Celková doba praxe na daném oddělení se
pohybuje v rozpětí od 2,5 roku po 7,5 let.
Tabulka č.3 Délka praxe sester
Sestra

Délka praxe na oddělení

Celková délka praxe

1

2,5 let

2,5 let

2

6 let

6,5 let

3

4 roky

18 let

4

2 roky

3 roky

5

3 roky

9 let

6

7 let

20 let

7

7,5 let

30 let

Z oslovených sester vykonávala nejkratší praxi na oddělení respondentka číslo 4 v délce
2 let. Nejdéle zde pracuje respondentka číslo 7 po dobu 7,5 let.
Pro účely tohoto výzkumu je důležité uvést i délku praxe celkovou. Nejkratší celkově
vykonávanou praxi má sestra 1 v délce 2,5 roku a nejdelší praxi má sestra č. 7 v délce 30
let. U ní je také zajímavé, že dříve vykonávala 5 let praxi na chirurgické ambulanci, která
před vznikem oddělení, kde byl výzkum prováděn, zastávala jeho funkci. Sestra č.3 pracuje
1,5 roku jako krizový intervent.
2. část
Zkoumaný soubor tvořily také dvě pracovnice sociálních služeb, které pracují ve
zdravotnickém zařízení. Nejprve byl proveden rozhovor s vedoucí sociálního odboru a
následně byl proveden s její kolegyní, která má na starosti oddělení, kde byl výzkum
prováděn.
Tabulka č.4 Délka praxe sociálních pracovnic

Sociální

Délka praxe v sociálním odboru

pracovnice
A

2 roky

B

5 let
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Tabulka č.5 Délka a náplň předchozí praxe sociálních pracovnic

Sociální

Náplň praxe

Délka praxe

Ambulance pro alkoholismus a jiné

25 let

pracovnice
A

toxikomanie
B

Pečovatelka v terénu, sociální služby

15 let

Komentář:
Obě sociální pracovnice mají dlouholetou praxi ve zdravotnictví. Sociální pracovnice A
pracovala 25 let v Ambulanci pro alkoholismus a jiné toxikomanie = AT ambulance, kde
se během své praxe setkávala s oběťmi domácího násilí v souvislosti s jejich
alkoholismem.
Sociální pracovnice B má bohaté zkušenosti v oblasti pečovatelské služby v terénu. Díky
tomu se setkala s oběťmi domácího násilí v jejich přirozeném prostředí. Vzhledem ke
svému zaměření se setkávala výhradně se seniory, kteří se stali oběťmi.
11.2.5 Analýza získaných dat
Ke zpracovávání kvalitativních dat byla zvolena metoda otevřeného kódování.
Otevřené kódování je forma analýzy dat, která jsou získána v kvalitativním výzkumu.
Opakovaným zkoumáním informací dochází k jejich třídění a nalézání témat, která mají
vztah k výzkumným otázkám. Ke kódování mohou být použita samostatná slova či
odstavce, celé texty či případy. Umožňuje nalézt v textu společné znaky a rozčlenit je do
obecnějších kategorií (Hendl, 2005).
Data byla sestavována do přehledných tabulek, kde byla seřazena od nejčastěji se
vyskytujících shodných odpovědí po méně časté. V tabulkách jsou psány výroky sester
hovorovou češtinou. Pokud nejsou uvedeny v tabulce odpovědi všech sester, znamená to,
že se k danému tématu vyjádřily pouze setry v tabulce uvedené. Ve vhodných případech
byly informace ještě zpracovány formou grafu.

11.3 Výsledky šetření
11.3.1 ČÁST 1
Kategorie:
 Popis zranění
 Zkušenosti sester s oběťmi
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 Ošetřování obětí
Následující dvě tabulky hovoří o četnosti setkání sester s oběťmi domácího násilí
Tabulka č. 6 Setkání s obětí domácího násilí
Více než desetkrát

Sestry

Určitě méně než 10

1
2

Méně než desetkrát

Ano setkala, a už hodněkrát

3

Ne víc, jak desetkrát

4

Asi méně než desetkrát

5

Možná ano

6

Za ty roky určitě víc jak
desetkrát.
Určitě víc jak desetkrát na
ambulanci, Tady na oddělení
je toho víc

7

Komentář:
Všechny sestry se během své praxe setkaly s obětí domácího násilí. Většina z nich
nedokázala určit kolikrát přesně, proto byla pokládána doplňující otázka, zda více či méně
než desetkrát. Čtyři sestry uvedly, že se setkaly s ženskou obětí domácího násilí více než
desetkrát za dobu své praxe.
Graf č. 2 Setkání s obětí domácího násilí
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Tabulka č. 7 Časový interval délky praxe v závislosti na četnosti setkání s obětí domácího násilí
Délka praxe

Více jak desetkrát

Méně než desetkrát

2 - 3 roky

1x

2x

4 – 7,5 let

3x

1x

Komentář:
Z tohoto intervalu lze usuzovat, že počet kontaktů není vždy přímo úměrný délce praxe.
Je však velmi pravděpodobné, že s rostoucí praxí bude růst i počet setkání s oběťmi
domácího násilí.
Tabulka č. 8 Kategorie 1

KATEGORIE 1

POPIS ZRANĚNÍ

Subkategorie

Nejčastější typ zranění

Subkategorie

Příčiny zranění dle výpovědí pacientek

Subkategorie

Uváděný původ zranění pacientkou, pokud nebyla sdělena pravá
příčina

Subkategorie

Zhodnocení respondentek, zda typ zranění odpovídal příčinám, které
pacientky uvedly jako jeho původ

Tabulka č. 9 Nejčastější typ zranění
Sestra

Zranění
obličeje

1

Často dostávaj
facky a třeba
druhou ránu
dostanou o
futra.
Nejčastěji
poranění
v obličeji.
Zranění
v obličejový
části.

2

3

4

Oděrky
v obličeji.

Pohmožděniny

Zraněné ruce

Zranění
hrudník
u

Bodné
zranění

Zraněné ruce.

Polámaná žebra.

Jedenkrát
jsem
zažila
bodné
zranění.

Pohmožděniny po těle.

Modřiny.

Pohmožděniny na rukou,
jak se bránily.
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Pád

Tržné
rány

5

Většinou
zranění
v obličeji –
modřiny,
pohmožděniny.

Zraněná
zápěstí.

Většinou
pohmožděniny, modřiny.

6

7

Pohmožděniny po těle.

Zranění
obličeje

Někdy
tržné
rány,
když ji
prohodí
sklem.
Zraněné ruce

Zranění
hrudníku

Někdy
do ní
strčí,
tak se
řeší
pád

Komentář
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejčastěji mají ženy zranění v obličeji. Tam také
útok většinou začíná. Dále se objevují zraněné ruce, což bývá následkem aktivní obrany
ženy. Čtyři sestry si všímají modřin a pohmožděnin na těle. Zvláště podlitiny staršího data
mohou být indikátorem páchaného násilí již v minulosti. Sestry 6 a 7 uvádí druhotné
poranění vlivem pádu.
Graf č. 3 Nejčastější typ zranění
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Tabulka č. 10 Příčiny zranění dle výpovědí pacientek
Sestra

1

2

3

4
5
6
7

Přímé sdělení příčiny

Sdělení nepravé příčiny

zranění

zranění

Většinou řeknou, že je napadl
přítel nebo manžel. Jo, říkaj to
rovnou.
Převážná většina jsou to ženy,
které přímo uvedly, že je
napadl manžel nebo přítel.
Jsou to tak 2/3.
V 90% to hned řeknou.

1/3 jsou ženy, který to
neřeknou nebo se jenom zmíní.

Přímo uvedla, že ji napadl
manžel nebo přítel.
Některá řekne přímo, co se jí
stalo.
Některé to řeknou přímo.

Některá si vymýšlí.

Jedenkrát pacientka zastírala
důvod zranění, ale nakonec to
stejně řekla.

Některé tvrdí, že spadly na
obličej.

Většinou řeknou, že je napadl
manžel.

Komentář:
Díky utřídění dat, je zjevné, že oběti téměř vždy uvádějí pravý důvod svých zranění.
Vzhledem k tomu, že ženy většinou sdělují pravdu, lze usuzovat, že preventivní kampaně a
osvěta v oblasti domácího násilí stírá z tohoto tématu tabu. Pouze tři respondentky uvedly,
že se setkali se ženou, která se snažila udat jinou příčinu svých zranění. Toto chování může
vycházet ze studu oběti a také z toho, že má oběť strach se někomu svěřit.
Graf č. 4 Příčiny zranění dle výpovědí pacientek
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Tabulka č. 11 Uváděný původ zranění pacientkou, pokud nebyla sdělena pravá příčina
Pád

Jiný důvod

3

Pád při věšení záclon, pád ze schodů

Škrábnutí

6

Pád na obličej, na schodech

7

Pád

Sestra

Komentář:
Pokud se žena bojí uvést pravou příčinu svých zranění, nejčastěji je uváděn pád. Ten je
univerzální. Někdy může být pád i pravou příčinou, ale je důležité zjistit, zda k němu došlo
pouhou náhodou nebo byl někým jiným způsoben záměrně.
Graf č. 5 Uváděný původ zranění pacientkou, pokud nebyla sdělena pravá příčina

Tabulka č. 12 Zhodnocení sester, zda typ zranění odpovídal příčinám, které pacientky uvedly jako
jeho původ
Sestra

Ano odpovídal

Někdy

1

Pokud nám řeknou důvod zranění,
tak je to jasný.
No některé to popisují
tak, že to není
v souladu s tím, s čím
k nám přišly.
Jak kdy

2

3
4

Ano

5

Pokud nám to řeknou, tak to
odpovídá.
Když přímo řekly, že byly
napadeny, tak ano.

6

Neodpovídal

Pokud nám tvrdí, že
spadly na obličej,
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tak to většinou
neodpovídá.
7

Ano, většinou odpovídal.

Komentář:
Z otevřeného kódování vyplývá, že pokud oběť uvede pravou příčinu svých zranění,
nemá zdravotnický personál pochybnosti o tomto tvrzení. Toto je důležité zjištění, protože
oběti při ošetření mohou pociťovat strach i stud a jakékoliv znaky nedůvěry od
zdravotnického personálu je mohou sekundárně viktimizovat.
Tři sestry uvádějí, že udaná příčina nebyla v souladu se zraněními. Je tedy zjevné, že
tento fakt dokáží zdravotníci odhalit a mohou nadále postupovat s pacientkou jako s obětí
trestného činu. V případě nerozpoznání pravé příčiny zranění, je s obětí zacházeno
standardně jako s ostatními, což může být pro oběť traumatizující. Jakákoliv negativní
zkušenost při ošetření snižuje do budoucna důvěru nebo motivaci k vyhledání pomoci.
Tabulka č. 13 Kategorie 2

ZKUŠENOSTI SESTER S OBĚŤMI

KATEGORIE 2
Subkategorie

Typické projevy chování obětí domácího násilí, které přichází
k ošetření

Subkategorie

Podezřelá zranění

Subkategorie

Zkušenosti sester s tím, zda se někdy potvrdilo podezření, že se
setkaly s obětí domácího násilí

Subkategorie

Jak některé sestry hodnotí možnost odhalit pravou příčinu zranění

Subkategorie

Dostavují se ženy opakovaně k ošetření

Subkategorie

Okolnosti příchodu obětí k ošetření

Subkategorie

Muž jako oběť

Subkategorie

Věk obětí

Tabulka č. 14 Typické projevy chování obětí domácího násilí, které přichází k ošetření
Sestra

Emoční projevy

1

Jsou často plačtivý, takový rozklepaný.

2

Úzkostlivě, agresivně.

3

Brečej, jsou vystrašený.

4

Uzavřená sama do sebe. Má strach z okolí. Je
zhroucená psychicky i fyzicky.

Komunikace
Některé nechtějí mluvit.
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Nechce se jí moc komunikovat.

5

Jsou sklíčené, brečí.

6

Jsou takový, jak to říct, skříslý, domlácený na
těle i na duši.
Tak půl na půl, jsou vyděšené, brečí.
Nebo přijde rozhodnutá, že to bude řešit. Je
tam i zloba.

7

Komunikace… jak kdy. Ty, co
zapíraj, tak moc mluvit
nechtějí.

Komentář:
Každá ze sester je schopná popsat chování svých pacientek. Jejich nejčastějším
projevem je pláč a strach. Další zajímavou skupinou projevů je snížená schopnost
komunikace, kterou popisují tři sestry. V jednom případě je upřesněno, že k tomu dochází,
pokud zastírají pravý důvod svých zranění. Sestra 7 se setkává i s obětmi, které cítí zlobu
na partnera, což odpovídá spíše prvnímu napadení, kdy není oběť ještě dlouhodobě týrána
a tím je změněna její psychika.
Graf č. 6 Typické projevy chování obětí domácího násilí, které přichází k ošetření

Tabulka č. 15 Podezřelá zranění
Sestra

Otisky, otlaky

Modřiny a

Psychické

podlitiny

projevy

Nevím

staršího data
2

Mají škrábanec
na tváři a přitom
je tam vidět otisk
prstu.

Modřiny po těle
staršího data.
Doktor třeba

3
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pozná, že
dostala pěstí,
ale z mého
pohledu to
moc poznat
nejde.
5
6

7

Otisklý prsty na
tváři nebo jinde
po těle a tvrdí, že
spadla.
No a pak ty
pohmožděniny
– podle toho, na
kterém jsou místě,
třeba kolem
celého zápěstí
– to si neuděláte
pádem ze schodů.

Modřiny staršího
data.
Měla modřinu na
oku a tvrdila, že
spadla na
schodech.
Podezřelé bývá už
jejich chování
– jsou plačtivé
a uzavřené.

Komentář:
V předchozí části v tabulce č. 11 (Uváděný původ zranění pacientkou, pokud nebyla
sdělena pravá příčina) byl uveden pád jako nejčastěji udávaný nepravý důvod zranění.
Díky otevřenému kódování zjišťujeme, že jsou sestry natolik vnímavé a všímavé, že
dokáží rozlišit správnost či nesprávnost tohoto tvrzení podle charakteru zranění, které ve
skutečnosti mají. Nejčastěji vnímají sestry jako podezřelé otisky a otlaky, což potvrzují tři
sestry. Dále jsou nejvíce podezřelé modřiny staršího data, kterých si všímají dvě ze sedmi
sester. Sestry si také všímají umístění modřin na neobvyklém místě.
Zajímavé je, že pouze jedna sestra uvádí jako podezřelé i vlastní chování pacientky.
Tato sestra má nejdelší praxi a je tedy nejspíše nejvíce zkušená v této problematice.
Sestra 3 uvádí, že ze svého úhlu pohledu je pro ni těžké identifikovat rozpory mezi
vlastním zraněním a jeho uváděnou příčinou. Nevylučuje však, že lékař by tento rozpor
odhalit mohl.
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Graf č. 7 Podezřelá zranění

Tabulka č. 16 Zkušenosti sester s tím, zda se někdy potvrdilo podezření, že se setkaly s obětí
domácího násilí
Sestra
2

3

Ano

Ne

Asi ano. Třeba se jenom zmíní. Nám je to
jasný, co se stalo, ale pacientky o tom
nechtěj mluvit.
Jedenkrát pacientka zastírala důvod
zranění, ale nakonec to stejně řekla.
Ne, neměla jsem podezření.

4
5

6
7

Jednou se sem dostavila žena s bolestí na
hrudníku. Vymyslela si historku, že upadla,
Při měření tlaku jsem zjistila, že má
modřiny na rukou. Když ji lékař poslouchal,
tak měla hematomy na zádech. Lékař jí řekl,
že to asi nemá z upadnutí, ale evidentně
nechtěla říct, co se jí stalo. Nechala se
ošetřit a odešla. Co bylo dál nevím, nemáme
možnost se to nějak dozvědět.
Někdy se stane, že to nakonec přiznají.
Určitě si pamatuji, že jsme někoho
“zlomili“ během hovoru, ale nepamatuji si
to konkrétně.

Komentář:
Díky otevřenému kódování, je jasné, že zdravotnický personál je schopen poznat na
pacientkách, kdy neříkají pravdu o svých zraněních. V takovém případě většinou naráží na
komunikační bariéru ze strany pacientky, kdy oběť není schopna sdělit původ svých
zranění. Tři respondentky uvádí, že se jim díky komunikaci podařilo zjistit pravý stav, ale
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už neuvádí, zda bylo docíleno nějaké intervence. Nicméně i to, že se oběť může svěřit
někomu se svým trápením, není zcela bezvýznamnou skutečností.
Sestry 1 a 4 během své praxe nikdy toto podezření nepojaly.
Graf č. 8 Zkušenosti sester s tím, zda se někdy potvrdilo podezření, že se setkaly s obětí domácího
násilí

Tabulka č. 17 Jak některé sestry hodnotí možnost odhalit pravou příčinu zranění
Hodnocení

Sestra
1

Pokud přijdou s tím, že spadly, tak my nepoznáme, jestli do ní někdo strčil.

3

Doktor třeba pozná, že dostala pěstí, ale z mého pohledu to moc poznat nejde.

Komentář:
Sestry 1 a 3 uvádějí možné rozpory, které mohou vznikat v souvislosti s odhalováním
příčin zranění. Mnohdy se mohou zdravotníci pouze domnívat, co se stalo, ale již podle
psychických projevů oběti lze odvodit, zda šlo jen o „obyčejný“ pád nebo ne.
Tabulka č.18 Dostavují se ženy k ošetření opakovaně?
Sestra

Ano

Ne

1

To si nepamatuji, nikdy jsem to
nezkoumala.
Ne, nepamatuji si.

2
3

Ano, u třech si vzpomínám, že chodily
opakovaně.
Byla tu 6x a teprve pak to nahlásila na
policii.
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To nevím, nepamatuji si.

4
5
6
7

Chodí sem primitivní paní, chodí
opakovaně a neřeší to, nechce to řešit.
Že bych si je pamatovala, to ne, ale
v počítači je to vidět…, že si nedaj říct.
Určitě se dostavují opakovaně. Poznáme to
ze spisu v počítači.
Byla tu určitě 2x nebo 3x.

Komentář:
Čtyři sestry se shodují v tom, že se ošetření některých žen opakují. Potvrzuje se zde
jeden ze znaků domácího násilí, což je jeho opakovanost. Bohužel si žádná z nich
nepamatuje konkrétnější podrobnosti. Lze z toho vyčíst, že závislost na partnerovi je
značná, pokud dochází k opakovanému napadání oběti, a přesto není schopna začít svou
situaci řešit.
Z poznámky „že si nedaj říct“ lze usuzovat, že sestra nerozumí problematice domácího
násilí, jelikož nechápe, proč oběť v takovém vztahu setrvává.
Tři zbývající sestry si nejsou schopny vybavit, zda by některá z žen přišla opakovaně.
Tabulka č.19 Okolnosti příchodu obětí k ošetření
Sestra

Okolnosti

1

Většinou chodí v doprovodu kamarádek nebo s policií.

5

Někdy přijdou přímo v doprovodu policie sem.

7

Hodně chodí v doprovodu kamarádky.

7

Přivedl ji přítel.

7

Přiváží je záchranka již s tím, že byly napadeny.

7

Někdo si přijde přímo s papírem, že má pohmožděniny na ruce a jde si pro
potvrzení, že pak půjde na policii.

Komentář:
Nejčastěji sestry uvádějí, že chodí oběti k ošetření v doprovodu své kamarádky nebo
rovnou s policií. Sestra 7 má nejvíce zkušeností s oběťmi domácího násilí a uvádí hned
několik okolností jejich příchodu k ošetření. Pokud přijedou v doprovodu policie nebo ZZS
zdravotník již ví, oč se jedná a může podle toho upravit prostředí a okolnosti ošetření.
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Graf č. 9 Okolnosti příchodu obětí k ošetření

Tabulka č. 20 Muž jako oběť
Zkušenost

Sestra
7

Dokonce pamatuji napadeného muže.

3

Měla jsem jako oběť i muže.
Ten chlap byl úplně klidnej. Poprvé i podruhé.

Komentář:
Muž jako oběť domácího násilí není zas až tak častý, ale dvě sestry se i s touto situací
setkaly. Zároveň se pozastavuje nad naprosto odlišným chováním muže jako oběti od ženy
jako oběti. Ženy se ve valné většině projevují emoční nestabilitou, naproti tomu byl tento
muž naprosto klidný

Tabulka č. 21 Věk obětí
Věk

Sestra
1

20-25 let, ale někdy i starší

7

Věk různý, mladší i starší

Komentář:
K věku obětí, které se dostavují k ošetření, se vyjadřují pouze dvě respondentky, které
se setkávají s celou škálou věkového spektra. Což odpovídá typologii obětí (věkové
spektrum se line od dětí po seniory).
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Tabulka č. 22 Kategorie 3

OŠETŘOVÁNÍ OBĚTÍ

KATEGORIE 3
Subkategorie

Vlastní průběh ošetření

Subkategorie

Následné intervence na oddělení

Subkategorie

Znalost pomocných institucí

Subkategorie

Rady pro sestry

Subkategorie

Jak si sestry předávají zkušenosti v rámci tohoto tématu

Tabulka č. 23 Vlastní průběh ošetření
Sestra

Standardní postup

Intervence

Změna v chování
personálu

Většinou se snažím
poslat k nim lékařku,
aby je nevyšetřoval
muž.

1

Mám o něco
empatičtější
přístup. Dávám si
tady větší pozor.

2

3

Snažím se soucítit.

Nepřijde mi to v ničem specifické,
je to standardní sesterský
i lékařský postup.

4

5

Soustředíme se přímo na ošetření.

6

Je to standartní ošetřen.í

7

Lékař je kompletně vyšetří.

Je dobrý mít trochu
soukromí s lékařem,
používat klidný hlas.
Někdy se lékaři zeptají,
jestli ji nezbil partner,
zda máme zavolat
policii.
Zeptáme se, jestli to
hlásily nebo, jestli to
máme udělat my.
Okamžitě se
domlouvají, jestli tam
policie byla nebo ne.
Jestli mají policii
zavolat.

Doktoři si myslím,
že jsou hodnější, že
se víc snaží.

Komentář:
Sestry 3 a 6 uvádějí, že postup při ošetřování obětí domácího násilí je standardní a
nepřipadá jim v ničem specifický. Toto tvrzení není v rozporu s náplní práce na tomto
oddělení. Správné ošetření pacientů je prioritou zdravotnického personálu, avšak u těchto
pacientek je třeba postupovat individuálně s ohledem na přidružené okolnosti. Nejčastější
otázkou, kterou pokládá zdravotník oběti je, zda to hlásila na policii či ne. To zmiňují tři
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sestry ze sedmi. Tato otázka by měla zaznít vždy a zdravotnický personál nesmí
zpochybňovat rozhodnutí oběti. Sestra 4 uvádí zásady komunikace s obětí, kdy se snaží
zajistit soukromí a používat klidný hlas. Sestra 1 jedná v zájmu ženy a snaží se nalézt
vhodnou lékařku k ošetření. Toto je jedna ze zásad ošetřování žen po znásilnění. V případě
domácího násilí tento pokyn nebyl nalezen. Sestra 1 a 2 uvádí opět v souladu s pravidly
komunikace s obětí, přizpůsobení svého jednání a vystupování. To, jak se projevují lékaři,
komentuje pouze jedna sestra a říká, že jsou hodnější.

Tabulka č. 24 Následné intervence na oddělení
Sestra

Slovní domluva,

Bez intervence

Policie

intervence
1

No my to nikam nehlásíme,
porušili bychom lékařské
tajemství, nemáme na to právo.

2

Postupujeme
individuálně, snažíme
se pacientce naznačit,
že by to měla řešit.
Dostanou letáček, kde
jsou různé adresy
s pomocí. Dostanou
kontakt na
psychologa.
Nabídneme jim služby
z toho letáku.

3

4
5
6

Nevím, jestli to lékař někam
hlásí, řeší… nevímNijak, nikam se to nehlásí, jsou
tady jen na ošetření.
Nic se nedělá, my jim řekneme,
že je to jejich věc.
Domluvou se snažíme
motivovat oběť, aby to
začala řešit.
Nepošleme je bez
zajištění do noci.
Máme expektační
lůžka, tam se můžou
nechat do rána.

7

Ptáme se, zda máme
zavolat policii.
Zeptáme se, jestli to
hlásily nebo, jestli to
máme udělat my.
Lékař zjišťuje, zda u
nich byla policie a
pokud ne, jestli ji má
přivolat.

Komentář:
Nejčastější forma intervence ze strany zdravotníku je nabídka zavolání policie, kvůli
trestnímu oznámení, uvedly to tři sestry ze sedmi. Tato otázka je správná a rozhodně by
měla zaznít při každém ošetření. Je však nutné akceptovat rozhodnutí pacientky. Ve dvou
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případech je uváděna slovní domluva, kdy se sestra snaží motivovat oběť k nějakému
řešení. Sestra 7 jedná v souladu s doporučením neziskové organizace ROSA, která uvádí
jako jeden z hlavních kroků při péči o oběti zjištění, zda se má kam bezpečně vrátit. Sestra
3, která je zároveň krizovým interventem, nabízí v této situaci informační letáček, který
vznikl pro podobné příležitosti. Je s podivem, že na něj odkazuje ona jediná. V části
výroky sester sama uvádí, že ostatní sestry o tom letáčku moc nevědí. Nabízí se otázka,
proč tomu tak je. Sestra 1 uvádí, že se nijak nepostupuje, protože by porušily lékařské
tajemství (správný výraz je ovšem povinná mlčenlivost). Tím vystihuje právní podstatu,
kdy by k takovému konání, musela dát pacientka souhlas. Nicméně nevyčerpala všechny
další možnosti, které sestra má, jako je správná komunikace s obětí a předání kontaktů na
specializované organizace.
Dvě sestry nenabízí žádné intervence směrem k pacientce, zásadní je pro ně ošetření a
dotaz zda mají zavolat policii. Jedna sestra neví, jestli se nějak postupuje.

Tabulka č. 25 Znalost pomocných institucí
Sestra

Znalost konkrétních možností

Obecné rady

1

Jsou různé poradny… tak tam.

2

Konkrétně nevím, ale jsou různé
sociální služby.

3

Já dávám ten leták, existuje linka
bezpečí. Charita- bezplatná poradna,
právnická poradna.
Někde se poskytuje psychická pomoc,
nebo jak se to jmenuje… správa
sociálního zabezpečení.

4

5

Můžeme se obrátit na našeho interventa.
Různé neziskovky, nějaký kruh
bezpečí, na internetu je toho spousta.

6
7

Doporučujeme jim psychologa, nebo se
ptáme, zda mají kam jít- existují azylové
domy. V nemocnici funguje sociální
odbor a řešíme to přes něj.

Komentář:
Ze sedmi Sester jenom tři sestry uvedly konkrétní radu, kam se může oběť obrátit. Sestra 3
a sestra 5 využívají interního systému pomoci, který zajišťuje krizový intervent. Nicméně
z rozhovoru s krizovou interventkou vyplynulo, že se na ni nikdo s tímto problémem
neobrátil. Krizový intervent poskytuje jednorázové poradenství ve vypjatých životních
situacích, do kterých napadení zajisté patří. Sestra 7 by kontaktovala sociální odbor, který
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je kompetentní podávat poradenství. To by ovšem bylo možné pouze ve všední den
v rámci jejich pracovní doby. Čtyři sestry neznaly konkrétní instituce, na které by mohly
pacienty odkázat. Výjimku tvoří sestra 6, která zmiňuje (i když váhavě) Bílý kruh bezpečí,
který má své nezastupitelné místo v tomto oboru. Z toho vyplývá, že čtyři sestry nemají
dostatečný přehled o možnostech, jak pomoci oběti domácího násilí a lze z toho usuzovat,
že při ošetřování obětí domácího násilí tyto kontakty nebyly předány.
Graf č. 10 Znalost pomocných institucí

Tabulka č. 26 Rady pro sestry
Sestra
1

Nemá radu

Konkrétní rada

Nemám nic, co bych poradila.
Sestrám bych poradila jen v případě, že
by postupovaly hrubě, či nekorektně, tak
to bych jí usměrnila
Aby určitě rozdávaly letáčky.

2

3
4

Nemám, co bych předala.

5

Nemám vzkaz pro sestry.

6

Nemám žádné rady pro sestry. Není
to nic… jiného.
Mluvit na ně klidněji. Nevypouštět různá
moudra, protože se pak leknou. Vynechat
autoritativní tóny. Takový to „to byste
měla“.
Důležitý je individuální přístup.

7

Komentář:
Díky otevřenému kódování zjišťujeme, že čtyři sestry nevnímají problematiku setkání
s obětí domácího násilí natolik závažně, že by se dělily o své zkušenosti s ostatními či
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novými sestrami. Sestra 3, která zastává funkci krizového interventa, by všem poradila,
aby rozdávaly letáček, kde je stručný přehled možností, na koho se obrátit. Sestra 2 by o
této problematice mluvila jen v případě, že by nová sestra postupovala hrubě či
nekorektně. Sestra 7 popisuje správný postup při jednání s obětí domácího násilí. Dokonce
zmiňuje individuální přístup, který je nutný v každém případě. Nelze používat jeden
univerzální model u všech obětí domácího násilí.

Tabulka č. 27 Jak si sestry předávají zkušenosti v rámci tohoto tématu
Sestra
1
2

Ne

Ano, pokud je to zajímavé

Moc si o tom
nepovídáme.
Spíš ne. Ne neříkáme
si to.

Jen, když je to silně zajímavý
příběh.
Jen minimálně
během běžného
hovoru.

3

4

Když je to zajímavý, tak si to
řekneme, ale jinak ne.

5

Jen si o tom
povídáme během
běžného hovoru.
Je to jen součást
běžného hovoru,
když na to přijde
řeč. Ani čas na to
není.

6

7

Běžný hovor

Když je něco zajímavějšího, tak
si to říkáme.
Tady je gro ženskýho kolektivu,
tak se o těhle věcech bavíme.

Komentář:
Z odpovědí vyplývá, že si o tomto problému sestry moc nepovídají. Tři sestry toto téma
otevřou, jen pokud jde o zajímavý případ. Sestra 7 ovšem vnímá tuto problematiku jako
ženám blízkou a má dojem, že spolu s ostatními sestrami toto téma aktivně řeší. Bohužel
z výpovědí uvedených sester vychází opak. Sestra 1 si na toto téma nepovídá. Pro ostatní je
to součást běžného rozhovoru, pokud na to „přijde řeč“.
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Samostatné fenomény
Sestra
7

Ti lidé jsou svéprávní a nemůžeme do nich hučet

6

Oni o tom většinou vědí, říct jim to můžem, ale většinou to nechtějí řešit. Na
větší hovory tady není čas

Komentář:
Sestra 7 správně poznamenává, že nemůže na oběti naléhat. Důležité je při ošetření po
získání důvěry oběť informovat o možnostech pomoci a předat kontakty. Nezisková
organizace ROSA radí, aby byly kontakty předávány s odůvodněním, že jde v takovém
případě o standardní postup. Sestra 6 má k této činnosti spíše skeptický názor
s odůvodněním, že oběti většinou vědí, co mají dělat. Lze z tohoto výroku vyčíst i určitou
rezignaci, protože oběti stejně nic dělat nezačnou. To se může vztahovat ale pouze na
přivolání policie a podání trestního oznámení na agresora. Sestra si neuvědomuje, že po
předání kontaktů a správné komunikaci s obětí, kdy je násilí v jakékoli formě ze stran
zdravotníka odsouzeno, může oběť sama kontaktovat například intervenční centrum.
K tomuto rozhodnutí nemusí oběť dospět přímo na ošetřovně. Dále ovšem zmiňuje další
důležitý aspekt, kdy udává časovou tíseň, kterou při ošetřování pociťuje. Toto je zásadní
zjištění, které by mohlo vysvětlovat, proč nejsou kontakty řádně předávány.

Sestra 7

Na ošetření chodí spíše mladší ženy.
Hlavně ta mladší generace to řeší.
Ty starší jedou podle hesla, co je doma, to se počítá.

Poslední dobou mám opravdu pocit, že to ty ženský víc říkaj, že to už tak
netutlaj.
Komentář:
Dle sestry 7 se postupně zvyšuje osvěta v problematice domácího násilí už i tím, že
chodí k ošetření hlavně mladé ženy. Z toho lze usuzovat, že jsou oběti schopné vyhledat
pomoc častěji než dřív.

Sestra 1

Ale někdy, když je vidím, tak si říkám, jestli si za to nemůžou samy, jestli to
nějak nevyprovokovaly. Bejvaj opilý.
Jo, většinou si za to můžou samy (poznámka sestry, která byla přítomna při
rozhovoru).

Komentář:
Toto sdělení je velice zajímavé a ukazuje možné předsudky ze stran sester, kdy berou
opilost jako spouštěcí faktor k násilí. Není z toho patrné, zda jsou sestry schopné při
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setkání s obětí domácího násilí, odsoudit jakoukoliv formu násilného chování ze strany
partnera a navodit proto přátelskou a důvěrnou atmosféru.

Sestra 7

Víc případů je, že to není úplně domácí násilí, protože už při prvním napadení
to jdou říct.

Komentář:
Toto hodnocení je velice rychlé, protože se o domácí násilí může jednat i při prvním
fyzickém napadení, pokud mu ovšem předchází některá jiná forma domácího násilí, jako je
např. psychické či ekonomické násilí. Tyto informace je ale obtížné při ošetření oběti
získat, pokud o tom nezačne sama mluvit. Proto by měla sestra postupovat vždy tak, jako
by měla před sebou oběť domácího násilí. Postupovat podle zásad komunikace s obětí a
předat všechny potřené kontakty. Cílem obětí často není ukončit vztah, ale jeho uzdravení.

Sestra 5

Pamatuji si jednu pacientku, která sem chodí často a vymýšlí si napadení.
Jak poznáte, že si vymýšlí?
Tvrdí, že ji zbil, a při tom nemá na těle žádné zranění.

Komentář:
Zde můžeme vidět, že systém pomoci může být i zneužíván. Každopádně by měl být
postup při ošetření stejný jako u jiných obětí domácího násilí. Všechny zjištěné údaje musí
být řádně popsány v dokumentaci.

Sestra 1

Většinou jsou to ženy, které jsou v rozvodové fázi.
Muž je alkoholik.
Taky jsou psychiatrický- ti agresoři a ten druhý si nechá ubližovat.

Komentář:
Zde sestra popisuje, jaké má zkušenosti s důvody páchání domácího násilí. Rizikovou
vnímá fázi rozvodu a alkoholismus partnera. Alkohol stírá zábrany a mnohdy hraje velkou
roli v důvodech vzniku domácího násilí.

Dále ještě zmiňuje možnost psychiatrické

diagnosy agresora.
Tabulka č. 28 Kazuistiky I
Číslo

Kazuistika

kazuistiky
1
2
3

Sestra 5 Chodí sem jedna žena, která uvádí napadení manželem, ale jsou
nejspíš ze sociální rodiny. Říká pravý důvod, ale řešit to nechce.
Sestra 7 Vím, že jednou to žena řešila – manžel ji kopnul do břicha, ale
nakonec to změnila a stáhla obvinění
Sestra 3 Sestřička z chirurgické kliniky k nám chodila na ošetření. Byla
opakovaně bitá přítelem. Prodělala kopance do hrudníku, žeber. Byla tu 6x a
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4

5

6

teprve pak to nahlásila na policii.
Sestra Tak 3 roky nazpět sem chodila jedna slečna asi tak 25-30ti letá. Byla to
narkomanka. Žila s partnerem, který byl problémový, byl nejspíš i zdrojem
drog- taky to byl asi narkoman. Ta tu právě byla opakovaně. Jednou ji sem
dokonce přivedl na ošetření její kamarád. Nic s tím ale dělat nechtěla.
Sestra 7 Stalo se mi, že byla napadená moje kadeřnice, když přijela sem na
ošetření, tak jsem se jí raději neukázala, aby se nestyděla. Tehdy to jako
napadení nehlásila. Pak tu byla znovu za rok s podvrtnutou krční páteří.
Dostala límec (taková vysoká, štíhlá) No a pak asi za 2 roky tu byla znovu a
hlásila napadení manželem. Na to jsem se právě ptala kolegyně. Teď už je
rozvedená, možná už to první ošetření bylo po napadení, ale to jsem se
pohybovala jinde, tak nevím, jak to vypadalo.
Sestra 5 Jednou se sem dostavila žena s bolestí na hrudníku. Vymyslela si
historku, že upadla, Při měření tlaku jsem zjistila, že má modřiny na rukou.
Když ji lékař poslouchal, tak měla hematomy na zádech. Lékař jí řekl, že to asi
nemá z upadnutí, ale evidentně nechtěla říct, co se jí stalo. Nechala se ošetřit a
odešla.

Komentář:
V těchto kazuistikách, které jsou bohužel velmi stručné, lze nalézt znaky domácího násilí.
Kazuistika 1,3,4 svědčí pro jeho opakovanost. Zároveň se v kazuistikách 1 a4 dozvídáme,
že pacientky udávají pravý důvod svých zranění, a přesto nechtějí danou situaci řešit.
Kazuistika 3 ukazuje, že obětí domácího násilí se může stát kdokoli, dokonce i mezi našimi
kolegyněmi, se s nimi můžeme setkávat.
Kazuistika 5 ukazuje konkrétní intervence ze strany sestry, která v zájmu pacientky vybírá
jiný personál k ošetření, aby zabránila případnému studu pacienty, který by ji mohl
viktimizovat. Lze z toho také vyčíst, že někdy není skutečně jasné, zda pacientka přichází
po napadení nebo s banálním úrazem. To vše se právě může projevit až při opakovaném
ošetření. Zde má zásadní úlohu lékař, který má přístup k informacím v elektronickém
systému a může získané informace propojit.
V kazuistice 6 je vidět, jak zdravotnický personál dokáže identifikovat oběť domácího
násilí, ale naráží na komunikační bariéru ze strany pacientky, která svou situaci řešit
nechce nebo nedokáže. Lze z toho usuzovat, že oběti jsou po napadení v psychickém šoku,
který jim brání v komunikaci.
11.3.2 ČÁST 2
Kategorie
 Zkušenosti s oběťmi domácího násilí
 Postupy při zjištění, že je pacient obětí domácího násilí
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Tabulka č. 29 Kategorie I

KATEGORIE I

ZKUŠENOSTI S OBĚŤMI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Subkategorie

Pracoviště, která hlásí výskyt obětí DN

Subkategorie

Opakují se případy obětí domácího násilí?

Subkategorie

Kazuistiky

Tabulka č. 30 Pracoviště, která hlásí výskyt obětí domácího násilí

Sociální

Pracoviště

pracovnice
A

Je to nárazové a různé. Ortopedie, gynekologie, dialýza, psychiatrie,
Emergency, GMK

B

Vlastně máme kliniky rozdělené a je to opravdu různé. Z geriatrie je to
hodně časté, řekla bych, že skoro každý měsíc mají1-2 případy přijatého
seniora, který je hodně zanedbaný.

Komentář:
Sociální pracovnice má vždy na starosti konkrétní kliniky, proto nemohly respondentky
přesně odpovědět, kde se výskyt obětí přesně nachází a v jaké míře. Nicméně sociální
pracovnice má celistvější informace a udává kliniky výše zmíněné. Sociální pracovnice B
se setkává výhradně se seniory jako s oběťmi a to bohužel celkem často. Pod pojmem
zanedbaného seniora si můžeme představit špatnou či nedostatečnou výživu, nedostatečnou
hygienu. Tyto příklady jsou jednou z forem domácího násilí.
Tabulka č. 31 Jak se případy obětí domácího násilí opakují

Sociální
pracovnice
A

B

Na AT ambulanci jsem se setkávala opakovaně s pacientkami, které byly
obětí domácího násilí.
Opakovaně jsme řešili případ dvou retardovaných sourozenců
Ano opakují se. Jako příklad byl několikrát hospitalizovaný pán na
psychiatrii

Komentář:
Obě sociální pracovnice se shodují v tom, že se řeší konkrétní oběti opakovaně.
V tomto mají shodnou zkušenost jako respondentky z části 1.
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Tabulka č. 32 Kazuistiky II

Sociální

Jednotlivé kazuistiky

pracovnice
A

S problematikou domácího násilí jsem se hodně setkávala, když jsem
pracovala v ambulanci. Třeba přišla ubrečená paní ve tři hodiny ráno i
s dětmi potom, co přišel muž domů a honil je s nožem po bytě. Tehdy ještě
nebyl institut vykázání, tak to bylo všechno složitější.

A

Například tu máme 2 retardované dospělé osoby, které jsou opakovaně
v naší péči.
Sociální pracovnice, která má na starosti ortopedii mluvila s paní, která
byla týrána. Paní nebyla hospitalizována v souvislosti s domácím násilím,
ale během hospitalizace se ukázalo, že je obětí domácího násilí
Nebo máme případ seniorky, která má dceru v Kanadě a přes telefon
psychicky týrá svou matku i pečovatelky, které k ní docházejí. Pečovatelky
nesmějí paní dát nic jiného, než co nařídí dcera - musí jí dávat jedině
mixovanou stravu. Seniorka tu má kamarádku, která ji hlídá a pomáhá jí.
Na geriatrii leží paní. Žila v bytě, rodina k ní dochází jen výjimečně, a
když přijdou, tak jen na 5 minut. Paní byla delší dobu zmatená, dokonce u
ní začala demence, ale tu ona umí docela dobře skrývat. Je zapomětlivá.
Paní našli v bytě sousedi. Ona ten byt i chalupu dala rodině, nějak v něm
ještě sice bydlí, ale její to už není. Vždy, když za ní někdo přišel, tak jim
dala peníze. Rodina tvrdí, že tam dochází, ale to by snad věděli, že je
zmatená. Paní rodinu pořád omlouvá. Dokonce se zjistilo, že neměla
doma nic k jídlu.

A

A

B

B

Několikrát byl hospitalizovaný pán na Psychiatrii. Byl ženatej. On i hůř
mluvil a skoro neslyšel. Díky tomu vznikaly doma rozepře, protože rodině
nerozuměl. Má dva syny, kteří se o něj nestarali, jen si ho přehazovali
jako horkej brambor. Byl zanedbanej. V nemocnici se vždycky úplně
rozzářil, protože se mu někdo věnoval. Synové házeli vinu jeden na
druhýho, no, a protože z něj měli peníze, tak ho nechtěli nikam umístit.
Mít 12 000 jeho důchod, to se hodí…

Komentář:
Sociální pracovnice B, která má na starosti Gerontometabolickou kliniku a Oddělení
urgentního příjmu, udává zkušenosti pouze s pacienty, kteří jsou hospitalizováni na
lůžkových odděleních. Je zjevné, že hlášení o kontaktu s obětí domácího násilí
z Emergency nebylo zatím podáno. Sociální pracovnice A uvádí konkrétní případy i
z jiných klinik jako je dialýza, ortopedie. Z toho lze usuzovat, že spolupráce mezi
sociálním odborem a klinikami probíhá v rámci nastavených pravidel.
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Tabulka č. 33 Kategorie II

POSTUPY PŘI ZJIŠTĚNÍ, ŽE JE PACIENT OBĚTÍ

KATEGORIE II

DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Subkategorie

Rady sociálních pracovnic, jak by měli zdravotníci postupovat při
odhalení oběti domácího násilí

Subkategorie

Postup sociálního odboru po nahlášení kontaktu s obětí domácího
násilí

Subkategorie

Rady sociálních pracovnic, jak vylepšit stávající systém

Tabulka č. 34 Rady sociálních pracovnic, jak by měli zdravotníci postupovat při odhalení oběti
domácího násilí

Sociální

Rady sociálních pracovnic

pracovnice

A

Měl by být empatický a diskrétní - to v první řadě.
Měl by být citlivý a neměl by nad tím vším mávnout rukou, konat tak jak
mu ukládá zákon a občanská povinnost. Měl by to nahlásit nebo by se
měl snažit přimět oběť, aby vyhledala odbornou pomoc.
Zdravotník má poskytovat informace, a pokud neví, co si s tím počít, tak
jsme tu k dispozici my nebo krizoví interventi.
Na jednotlivé kliniky dáváme informační letáčky.

B

No tak pacienta přijímá doktor, mělo by to bejt na něm.

A

Komentář:
Sociální pracovnice A zmiňuje zásady správné komunikace s obětí. Diskrétnost se dá
vyložit pojmem povinná mlčenlivost. Zároveň zmiňuje, že by měli zdravotníci přimět
oběť, aby vyhledala pomoc. To je ovšem velmi direktivní tvrzení, protože dle zásad
správné komunikace, nesmí zdravotníci na oběť naléhat. Na druhou stranu sociální
pracovnice zmiňuje možnost konzultovat jednotlivé případy se sociálním odborem nebo
možnost kontaktovat krizového interventa. Z toho je zjevné, že systém pomoci v tomto
zdravotnickém zařízení je nastaven a je na každém pracovníkovi, jak ho bude využívat.
Sociální pracovnice B se vyjadřuje pouze ve smyslu, že je to záležitostí lékařů. Jejich
pohled na danou problematiku však nebyl v této práci zkoumán.
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Tabulka č. 35 Postup sociálního odboru po nahlášení kontaktu s obětí domácího násilí

Sociální

Postup

pracovnice
A

A

A
B

Pokud je osoba hospitalizovaná s nějakým úrazem například má otisklé
prsty na krku, je tedy jasné, že si to neudělala sama. Kontaktujeme tedy
policii nebo státní zastupitelství.
Pokud je hospitalizovaná a během pobytu v nemocnici se zjistí, že je
obětí domácího násilí, poskytne ji příslušná sociální pracovnice
poradenství o možnostech podpory.
Když je obětí žena, která ještě nebyla zachycena, snažíme se jí
domlouvat a zajistit schůzku v intervenčním centru, pokud s tím souhlasí.
Hlásí se to na policii, ale pak je to sporné. Je to tvrzení proti tvrzení.

Komentář:
Pokud dostanou sociální pracovnice hlášení o hospitalizaci ženy či muže, který se stal
obětí domácího násilí, postupují v souladu se zákonem a dle závažnosti dané situace
kontaktují policii či státní zastupitelství nebo poskytnou kompletní sociální poradenství.
Sociální pracovnice A ještě zmiňuje, že se snaží přimět oběť, se kterou ještě nebylo
pracováno, přimět k tomu, aby kontaktovala intervenční centrum. Pracovnice pracují ve
shodě se zdravotnickým personálem.
Tabulka č. 36 Rady sociálních pracovnic, jak vylepšit stávající systém
Sociální
pracovnice
A

Neřekla bych, že je třeba zlepšovat systém, ten je nastaven dobře. Ale
stálo by za to, kdyby zdravotníci nepřehlíželi tyto situace a postupovali
by tak, jak mají. Je to možná záležitost osobní…statečnosti, aby to
nepřehlíželi.

B

A taky by bylo dobré, kdyby to lékaři víc hlásili a všímali si toho. Aby se
s pacienty mluvilo, hlavně aby byl čas s nimi mluvit. Tato stránka je
podceňovaná, alespoň jednu hodinu s nimi mluvit.
Kdyby byla třeba zaměstnaná jedna osoba, která by si s těmi lidmi
povídala.

Komentář:
Jak uvádí sociální pracovnice A systém je nastaven dobře. Máme jasně určenou
ohlašovací povinnost v případě trestného činu těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby
svěřené do péče. Na ostatní případy se vztahuje povinná mlčenlivost. Jediná možnost
pomoci kromě ošetření v těchto případech je, vhodným způsobem navázat komunikaci
s obětí a předat jí tolik potřebné informace a kontakty.
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Sociální pracovnice B ještě zmiňuje, jak je důležité s lidmi hovořit obecně. Je to
problém, na který se naráží často a upozorňuje na něj i jedna sestra z 1. části, která uvedla,
že na dlouhé hovory není čas. V takové situaci by ale měla přivolat krizového interventa,
který by se oběti mohl věnovat.
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12. Diskuze
Ve výzkumné části práce jsme si stanovili čtyři základní cíle. Tato kapitola je pro
přehlednost strukturována podle zmíněných cílů.
Setkávání sester s obětmi domácího násilí při práci na Emergency. Všechny dotázané
sestry se při poskytování ošetřovatelské péče setkaly s obětmi domácího násilí; obvykle šlo
o zraněné ženy. Konkrétní četnost případů si však nepamatují. Předpokládali jsme to, a
proto jim byly nabídnuty dvě varianty odpovědí: více než desetkrát; méně než desetkrát.
V našem souboru čtyři ze sedmi sester (tj. 57 %) uvedly – více než desetkrát.
Pro srovnání: ve studii organizace ROSA Vliv domácího násilí na zdraví žen, (2015 –
2016) bylo osloveno 137 klientek Informačního a poradenského centra ROSA. Vyhledání
zdravotnické pomoci potvrdilo 54% respondnetek. Z toho pouze 46% uvedlo pravý důvod
svých zranění. Tento výsledek je ve shodě s výsledky naší výzkumné sondy, kdy (podle
sester) oběti uvádějí většinou pravou příčinu svých zranění. Čtyři sestry ze sedmi se
setkalo s obětí, která pravý důvod zranění tajila. Oběti, které tyto informace tajily, uvedly
nejčastěji jako důvod zranění pád. Z výsledků je jasné, že sestry dokáží rozeznat i oběť,
která se bojí důvod svých zranění sdělit. Je to pozitivní zjištění, neboť dává obětem vyšší
šanci navázat spolupráci s pomocnými institucemi.
Chování obětí domácího násilí při ošetřování na Emergency. Typickými
projevy obětí byl pláč, snížená komunikace a strach. Z těchto nálezů vybočuje zkušenost
sestry s mužem, který se sám stal obětí domácího násilí: během ošetření se choval naprosto
klidně. Ve výše zmíněném výzkumu organizace ROSA je uvedeno, že jeden z důvodů,
proč oběti neuvedly pravý důvod svých zranění, byl stud – 18% a strach – 16%. Strach
měly respondentky převážně z toho, že nevěděly, jak bude s informacemi, které při
ošetření sdělí, nakládáno dál. Strach pozorovaly u svých pacientek tři sestry. Také nízká
míra komunikace byla uvedena třikrát. Sestra 5 dokonce uvádí, že s personálem nechtějí
komunikovat konkrétně pacientky, které zastírají pravý důvod svých zranění.
Další oblast, kterou naše práce zkoumala, jsou podezřelá zranění, která vedou
zdravotníky k úvaze, zda se nejedná o oběť domácího násilí. Mezi nejčastější zranění, která
sestry zmiňují, figurovaly otisky a otlaky, modřiny staršího data. Toto zjištění je v souladu
se známkami podezření na osobu ohroženou domácím násilím ve věstníku MZ ČR částka
6. Tam se uvádí jako podezřelá okolnost delší časový úsek mezi vznikem poranění a
vyhledání zdravotní péče. Podezřelá zranění popisovalo šest sester. Podle sestry 3
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podezřelá zranění nejde moc poznat a přisuzuje tuto dovednost jen lékaři. Pohled lékaře na
ošetřování obětí domácího násilí by byl jistě přínosný.
Přístup sester k obětem domácího násilí během ošetřování. K samotnému ošetřování
obětí přistupují sestry ve většině případů pozitivně; důraz kladou na samotné ošetření
oběti. Jako další krok při ošetřování uvádějí sestry dotaz, zda přivolat policii; byl však
zmíněn pouze třemi sestrami ze sedmi. Je ale možné, že policie pacientku přivezla a
domluva proběhla přímo na místě (to není z vyprávění sester zjevné).
Z odpovědí sester lze usuzovat, že pro většinu z nich není ošetřování oběti nijak specifické.
Čtyři sestry uvádějí, že se snaží oběti zajistit větší psychickou pohodu, tj. soukromí, klidný
hlas, citlivější přístup. Tyto intervence jsou v souladu se zásadami komunikace s obětí
popsaných v teoretické části naší práce. Ostatní oslovené sestry intervence neuvedly. Je
možné, že nepociťují rozdíl mezi různými pacienty a postupují vždy standardně. Další
možnost interpretace zjištěných skutečností je, že sestry postupují automaticky a
nepřipadalo jim důležité se o tom zmiňovat. Vzhledem k povaze oddělení bylo těžké najít
skutečně klidné prostředí pro provádění šetření a odpovědi tím mohou být ovlivněné.
V otázce „Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?“,
odpověděly tři respondentky shodně, že se to nikam nehlásí. Tento postup je správný.
Pokud by totiž zdravotnický personál (bez souhlasu pacientky) nahlásil - byť v dobrém
úmyslu - zjištěné informace dalším institucím, porušil by povinnou mlčenlivost.
Následovat by však měla individuální domluva s pacientkou o jejích dalších možnostech
jednání a předání kontaktů pomocných organizací. Takto by jednaly tři sestry. Další
zajímavostí v tomto ohledu je, že čtyři sestry ze sedmi, by dokázaly nabídnout oběti
konkrétní možnosti pomoci. Při poskytování kontaktů na pomocné instituce, by sestra měla
působit sebejistě. Je to důležité pro zachování důvěry mezi obětí a zdravotnickým
personálem. Sestra, která je zároveň i interventem, by použila informační leták (viz příloha
č. 2), který vznikl pro podporu jejich činnosti. Kontakty jsou na něm uvedené v obecné šíři
a je tedy nutné předat ho s jasným komentářem, která instituce je vhodná pro řešení
problematiky obětí domácího násilí. Je s podivem, že tato sestra zároveň uvádí, že o něm
ostatní sestry nevědí. Nabízí se otázka proč tomu tak je.
Odpovědi bychom mohli nalézt i v souvislosti s následující otázkou. Na otázku
„Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?“ jsme získali většinou
negativní odpovědi. Výjimkou bývá některý, hodně zajímavý“ případ. Lze z toho usoudit,
že sestry považují ošetření oběti domácího násilí za běžnou součást své práce a
nepřikládají této problematice větší význam. V tomto ohledu by jistě pomohla vhodná
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osvěta v podobě semináře nebo navázání spolupráce s organizacemi, které se zabývají
problematikou domácího násilí např. organizace ROSA, která zajišťovala vzdělávací
program na toto téma. Další možností, proč sestry nepředávají nebo se nezajímají o
pomocné instituce, může být jejich zkušenost s oběťmi, které přichází k ošetření
opakovaně, aniž by začaly svou situaci rázně řešit. Ve dvou komentářích lze pozorovat
určitý náznak rezignace sester na angažování se ve prospěch oběti násilí.
Pomoci by mohla opět pouze osvěta zdravotnického personálu, kdy by došlo
k pochopení, že oběť svým „nekonáním“ vlastně jedná naprosto přirozeně.
Z výsledků našeho výzkumu lze usoudit, že postup při ošetřování obětí domácího násilí
není vždy koncepční, ale je založen na zkušenostech a míře informovanosti konkrétního
zdravotnického pracovníka. Každý případ je nutné samozřejmě řešit individuálně, ale
v rámci jasné koncepce. Její podoba je popsána ve Věstníku MZ ČR 2008 částka 6, kterou
v podstatě potvrzují výsledky projektu organizace ROSA Stop násilí pro zdravotnictví.
Je nutné ale dodat, že naše výzkumná sonda nezachycuje názory většiny sester na
daném pracovišti, neopravňuje k širšímu zobecnění.
Spolupráce mezi zdravotníky a sociálními pracovníky. Součástí výzkumu byl
rozhovor se sociálními pracovnicemi. Shodují se v tvrzení, že výskyt obětí domácího násilí
je nárazový a rozdílný na různých odděleních. Pokud sociální odbor získá takovéto
informace, jedná podle platných norem. V případě, že jde o trestný čin týrání osoby žijící
ve společném obydlí, poskytnou oběti kompletní sociální poradenství. Dále pracovnice
uváděly, že se snaží přimět oběť, která zatím pomocných institucí nevyužila, aby
kontaktovala intervenční centrum. Pokud však sociální pracovnice zjistí, že se jedná o
trestný čin týrání svěřené osoby, zahajují ihned potřebné oznamovací kroky na Policii
České republiky nebo přes státní zastupitelství.
S konkrétním oddělením, na kterém bylo provedeno výzkumné šetření, v tomto směru
nespolupracují. Je to však dáno specifitou daného oddělení, které se specializuje na
ambulantní ošetření. Proto jsou případy obětí domácího násilí řešeny přímo na místě, nebo
následně formou hlášení z oddělení, na které jsou případně hospitalizováni.
Dle sociálních pracovnic je systém pomoci kompletní, stejný pocit má i autorka této
práce. Čeho je zjevně potřeba více, je dostatek informací a osobní motivace k pomoci
obětem domácího násilí, avšak v takové míře, která je v souladu s potřebami pacienta.
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Závěr
Bakalářská práce se věnuje mediálně atraktivnímu, ale z odborného i lidského hlediska
velmi složitému tématu domácího násilí. Soustředila jsem se na ženy, jako oběti domácího
násilí a zajímalo mne, jak probíhá setkání zraněných žen, které se odváží vyhledat
zdravotnickou pomoc, se zdravotníky na Emergency.
V první, teoreticko-přehledové části práce, jsem uvedla definici klíčového pojmu
domácí násilí, na jeho znaky, formy a dynamiku. Připomněla jsem i tradované mýty, které
však neodpovídají výsledkům výzkumu. Popsala jsem možné příčiny domácího násilí,
typologie násilníků i jejich obětí a dopady násilí. Specifickou pozornost jsem věnovala
správné komunikaci s obětmi, pomáhajícím institucím a možným formám pomoci.
Empirická část páce byla postavena na kvalitativním přístupu – polostrukturovaném
rozhovoru se sedmi všeobecnými sestrami, které pracují na Emergency. Z výzkumného
šetření vyplynulo, že sestry se s oběťmi domácího násilí setkávají, dokonce jsou většinou
schopny poznat, že jde o oběť domácího násilí - i když nekomunikuje a nechce sdělit při
ošetření, co se jí stalo. Také se ukázalo, že sestry se oběti snaží motivovat k nějakému
řešení své situace, ale nepostupují koncepčně.
Zdravotnické zařízení úzce spolupracuje s odborem sociální péče. Na tomto pracovišti,
je personál, který se v problematice domácího násilí orientuje a dokáže nabídnout oběti
jasné možnosti pomoci. Z výzkumu vyplývá, že probíhá spolupráce mezi sociálním
odborem a ostatními klinikami. Konkrétní oddělení, na kterém byl tento výzkum prováděn,
je však nuceno řešit tyto situace akutně, a proto není čas ani možnost navázat spolupráci se
sociálními pracovnicemi.
Oběť domácího násilí vyhledá ošetření většinou bezprostředně po napadení nebo se
dostavuje k vyšetření později. Pro takovou ženu může znamenat ošetření zranění první
kontakt s institucí, která je ji schopna nabídnout pomoc.
Systém pomoci je v České Republice nastaven v širokém spektru. Zapojují se do něj
mnohé subjekty (neziskové organizace, Policie České republiky, Městská policie i soudy).
Je vhodné propojit zdravotnictví s tímto systémem a zajistit tím kompletnost péče o oběti
domácího násilí.
Domácí násilí nelze ze společnosti odstranit, jediná účinná obrana proti němu je
dostatečná osvěta. Dostatek informací o této problematice pomůže domácí násilí lépe
rozpoznat. Díky znalostem budeme vědět, co obětem můžeme nabídnout a jak k nim máme
přistupovat. Díky znalostem se nebude jevit opakování nabízení pomoci jako nesmyslné.
76

Z celé naší práce vyplývá, že je stejně nutné šířit osvětu mezi zdravotnickým
personálem jako mezi občany České republiky.
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Bakalářská práce pojednává o domácím násilí a o tom, jakým způsobem by mělo
probíhat ošetřování obětí domácího násilí ve zdravotnickém zařízení
Teoretická část vychází z definování klíčového pojmu, pokračuje přehledem typů a
forem domácího násilí, nejběžnějších mýtů o tomto jevu a shrnuje hlavní příčiny jeho
vzniku. Podrobněji se věnuje typologii násilníků a typologii obětí, popisuje dopady
domácího násilí. Přibližuje složitý problém, jak účinně komunikovat s obětmi násilí a jak
jim účinně pomáhat.
Výzkumná část referuje o výsledcích kvalitativního šetření u sester na Emergency.
Zkoumaný soubor tvořilo 7 všeobecných sester a 2 sociální pracovnice. Autorka s každou
z nich vedla polostrukturovaný rozhovor; záznam rozhovoru byl analyzován pomocí
otevřeného kódování. Všechny sestry se s obětmi domácího násilí během své praxe (délka
2,5-30 let) setkaly, z toho čtyři více než desetkrát. Obvykle přicházejí na Emengency
zraněné ženy (mají zranění v obličeji, zraněné ruce, na těle četné modřiny a
pohmožděniny). Obvykle uvádějí pravý důvod svých zranění – domácí násilí; ty, které se
bojí sdělit důvod, uvádějí jako příčinu zranění pád. Samotný postup při ošetřování obětí
domácího násilí je standardní, ale jen necelá polovina sester se žen - obětí ptá, zda zažité
násilí ohlásily na policii. Podle sociálních pracovnic je výskyt domácího násilí nárazový a
na různých oddělených různý. Pokud sociální pracovnice dostanou hlášení o hospitalizaci
ženy či muže, kteří se stali obětí domácího násilí, postupují v souladu se zákonem a dle
závažnosti dané situace
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The dissertation deals with domestic violence and with what way the treatment of victims
of domestic violence should go in a health centre.
The theoretical part starts with defining of the key term, continues with statement of types
and forms of domestic violence, the most common myths of this phenomenon, and
summarizes main causes of its origin. It pays more detailed attention to typology of
aggressors and typology of victims, it describes impacts of domestic violence. It
approaches the difficult problem of how to communicate with victims of domestic violence
efficiently and how to help them efficiently.
The research part reviews the results of qualitative investigation among nurses at
Emergency. The inquired group consisted of 7 general nurses and 2 social assistants. The
author had a semi-structured interview with each of them; the recording of the interview
has been analysed by open encoding. All nurses encountered victims of domestic violence
during their professional careers (2.5 – 30 years long), four out of them more than ten
times. Usually it is injured women (they have injuries on their faces, injured arms,
numerous bruises and contusions on their bodies) who come to Emergency. They usually
give the real reason for their injuries – domestic violence; those who are scared to say the
reason report the cause of their injuries is a fall. The process of treating the victims of
domestic violence itself is standard but only fewer than a half of the nurses ask women
victims whether they have reported the experienced violence to the police. From the social
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assistants´ view, the occurrence of domestic violence is occasional and varies from one
department to another. In case social assistants are reported a woman or a man who have
become a victim of domestic violence has been hospitalized, they act in accordance with
the law and with the view of seriousness of the situation.
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Příloha č. 4 Rozhovor č. 1
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
2.5 roku
Otázka 2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí? Kolikrát během své praxe?
Ano, potkala jsem už několik žen - různé věkové kategorie. Hlavně tak 20 až 25 let. Ale
někdy taky starší. Ale nikdy to nechtěly hlásit. Setkala jsem se jen se ženami, které rovnou
řekly, že je zbil doma manžel nebo přítel.
Kolikrát během své praxe?
To už si nepamatuju, ale bylo jich několik.
Více či méně než 10?
Určitě méně než 10.
Otázka 3 Jaký typ zranění měla?
Ty ženy jsou takový hodně pobouchaný, často dostávaj facky. A třeba druhou ránu
dostanou o futra.
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
Většinou řeknou, že je napadl přítel nebo manžel. Jo říkaj to rovnou.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění?22
Pokud přijdou s tím, že spadly, tak my to nepoznáme, jestli do ní někdo strčil. Pokud nám
řeknou důvod zranění, tak je to jasný…
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
To si nepamatuju, nikdy jsem to nezkoumala
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Tak jsou často plačtivé, takový rozklepaný. Většinou chodí v doprovodu kamarádek nebo
s policií- pokud to teda hlásej.
Otázka 10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
Tak samozřejmě jsme ženský, tak nesnažím soucítit. Většinou se snažím poslat k nim
lékařku, aby je nevyšetřovat muž. …Ale někdy, když je vidím, tak si říkám, jestli si za to
nemůžou samy, jestli to nějak nevyprovokovaly. Bejvaj opilý….
Jo většinou si za to můžou samy (poznámky sestry, která byla přítomna při rozhovoru)
Otázka 11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
22

Otázka č. 6,7 nepokládána. Zdravotnice setkala pouze se ženami, které přímo uvedli důvod svých zranění.
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No my to nikam nehlásíme. Nemáme na to právo, porušily bysme lékařské tajemství. Ony
to většinou nehlásí, vždycky říkaj, že to už nikdy neudělá nebo, že to udělal poprvé.
Otázka 12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Jsou různé poradny….Tak tam
Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Už mi to splývá, moc si případy nepamatuji. Většinou jsou to ženy, které jsou v rozvodové
fázi. Muž je alkoholik. Taky většinou jsou psychiatrický - ti agresoři a ten druhý si nechá
ubližovat.
Nemám nic, co bych poradila
Otázka 14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Moc si o tom nepovídáme. Jen pokud je pacientka ještě tady a předáváme si ji do služby.

Příloha č. 5 Rozhovor č. 2
Otázka1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
Celkově 6.5 let a tady na Emergency 6 let.
Otázka2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí?
Ano, setkala a už hodněkrát.
Kolikrát během své praxe? Určitě víc jak 10x
Převážná většina jsou to ženy, které přímo uvedly, že je napadl manžel nebo přítel. Jsou to
tak 2/3. 1/3 jsou ženy, který ro neřeknou nebo se jenom zmíní. Řeknou, že dostaly facku, ale
ne to, kdo jim ji dal.
Otázka 3 Jaký typ zranění měla?
Nejčastěji poranění v obličeji, pohmožděniny po těle………..
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
Některé to popisují přímo konkrétně- někdy až přehnaně, aby to mělo váhu (úsměv), když
už se to stalo.
Když zapíraj, tak řeknou, že se třeba škrábla nebo spadla při věšení záclony.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění?
No některé to popisují tak, že to není v souladu s tím, s čím k nám přišly.
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Otázka 6 Pokud ne, co na tom bylo podezřelé?
Třeba mají škrábanec na tváři a přitom je tam vidět otisk prstu, nebo říkaj, že spadly, když
věšely záclonu. Mají modřiny po těle staršího data.
Otázka 7 Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
Nevím, nevzpomínám si, ale asi ano. Třeba se jenom zmíní. Nám je to jasný, co se stalo,
ale pacientky o tom nechtěj mluvit.
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
Ne nepamatuji si.
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Některý jsou úzkostlivý, některý nechtěj mluvit, agresivně………. prostě většinou jsou
emočně nestabilní.
Otázka 10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
Tak mám o něco empatičtější přístup. Samozřejmě empaticky pracuji stále, ale tady si
dávám větší pozor. Když je vidět, že je v depresi nebo ji to ranilo a utrpěla takovýto stres.
Samozřejmě mám určitou čáru profesionality a přátelskosti k pacientům a chovám se tak
pořád.
Otázka 11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
Postupujeme individuálně. Snažím se pacientce naznačit, že by to měla řešit, aby to prostě
nenechala jen tak ležet.
Otázka 12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Konkrétně nevím, ale jsou různé sociální služby….. Tak tam.
Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Kazuistiku si konkrétně nepamatuji.
Sestrám bych poradila jen v případě, že by postupovala hrubě či nekorektně, tak to bych ji
usměrnila.
Otázka 14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Mluvíme o tom jen, když je to silně zajímavý příběh, ale spíš ne. Ne neříkáme si to.
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Příloha č. 6 Rozhovor č. 3
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
Na Emergency 4 roky, ale jinak mám praxi 18 let. Také funguji rok a půl jako krizový
intervent.
Už se na Vás někdo jako na interventa obrátil? Ano, ale ne s problematikou domácího
násilí.
Otázka 2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí?
Ano setkala.
Kolikrát během své praxe? To nevím konkrétně.
Víc jak desetkrát? To ne, ne víc jak desetkrát.
Otázka 3 Jaký typ zranění měla?
Byly polámaný, zranění v obličejový části. Polámaná žebra… nejčastěji mají zraněný
obličej, ruce, žebra. 1x jsem zažila bodné zranění.
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
V 90% to hned řeknou a ten zbytek- jedenkrát pacientka zastírala důvod zranění, ale
nakonec to stejně řekla.
Co uvedla jako způsob zranění? Řekla, že spadla ze schodů.
Většinou to řeknou hned, ale měla jsem jako oběť i muže.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění? Jak kdy.
Otázka 6 Pokud ne, co na tom bylo podezřelé?
Jak kdy se to dá odhalit. Doktor třeba pozná, že dostala pěstí, ale z mého pohledu to moc
poznat nejde.
Otázka 7 Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
No to už jsem říkala dřív o té ženě, jak to nakonec přiznala.
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
Ano u třech si vzpomínám, že chodily opakovaně.
Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si jméno?
Ne to se nedá zjistit.
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Většinou ty ženský brečej, jsou vystrašený. Ten chlap byl úplně klidnej poprvé i podruhé.
Otázka 10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
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Nepřijde mi to v ničem specifické, je to standartní sesterský i lékařský postup.
Otázka 11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
Dostanou letáček, kde jsou různé adresy s pomocí. Dostanou kontakt na psychologa, ale
sestřičky o tom letáčku moc nevědí. Ale už jsou tu první vlaštovky………….
Ošetříme je, někdy přijde kriminálka a přebírá si je Policie. Nabídneme jim služby z toho
letáku, ale nenutíme je. Některé to nechtějí napsat ani do zprávy- důvod zranění.
Otázka 12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Tak já jim dávám ten leták- existuje linka bezpečí. Charita- bezplatná poradna. Bezplatná
právnická poradna.
Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Sestřička z chirurgické kliniky k nám chodila na ošetření. Byla opakovaně bitá přítelem.
Prodělala kopance do hrudníku, žeber. Byla tu 6x a teprve pak to nahlásila na policii. Co
se dělo dál nevím- ani jsem se nezajímala.
Sestrám bych poradila, aby určitě rozdávaly letáčky.
Otázka 14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Jen minimálně během běžného hovoru.

Příloha č. 7 Rozhovor č 4
Otázka1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
Celkově 3 roky, ale tady tak 2 roky.
Otázka 2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí?
Tady na oddělení ano.
Kolikrát během své praxe? Nevím konkrétně.
Méně nebo více než desetkrát? Asi méně než desetkrát.
Otázka 3 Jaký typ zranění měla?
Modřiny, pohmožděniny na rukou, jak se bránily, oděrky v obličeji.
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
Přímo uvedla, že ji napadl manžel nebo přítel.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění?
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Ano
Otázka 6 Pokud ne, co na tom bylo podezřelé?
Otázka 7 Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
Ne, neměla jsem podezření.
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
To nevím nepamatuji si.
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Je taková uzavřená sama do sebe. Nechce se jí moc komunikovat, má strach z okolí. Je
zhroucená psychicky i fyzicky.
Otázka 10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
Je dobré mít trochu soukromí s lékařem. Používat klidný hlas.
Otázka11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
Nevím, jestli to lékař někam hlásí, řeší… nevím.
Otázka 12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Policie, někde se poskytuje psychická pomoc, nebo jak se to jmenuje… správa sociálního
zabezpečení.
Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Jednou přišla žena, že ji zmlátil přítel. Bylo jí asi 35 let a tvrdla, že ji něco bolí. Tak jsme ji
ošetřili.…. Co a jak dál nevím.
Nemám, co bych předala.
Otázka14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Když je to zajímavý, tak si to řekneme, nebo prohodíme pár slov. Ale jinak ne.

Příloha č. 8 Rozhovor č. 5
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
Celkově 9 let, Na emery pracuji 3 roky.
Otázka 2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí? Kolikrát během své praxe?
Setkala jsem se jen s těmi, které to přímo uvedly. Kolikrát nevím, ale je to hodně často.
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Více jek desetkrát? Možná ano
Otázka 3 Jaký typ zranění měla? Většinou zranění v obličeji- modřiny a pohmožděniny.
Zraněná zápěstí. Pohmožděniny po těle.
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění? Některá řekne přímo, co
se jí stalo, některá si vymýšlí, že jí někdo ublížil. Pamatuji si jednu pacientku, která sem
chodí často, a vymýšlí si napadení Jak poznáte, že si vymýšlí? Tvrdí, že ji zbil, a přitom
nemá na těle žádné zranění.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění? Pokud nám to přímo řeknou, tak to odpovídá.
Chodí sem jedna žena, která uvádí napadení manželem, ale jsou nejspíš ze sociálně slabší
rodiny. Říká pravý důvod, ale řešit to nechce.
Otázka 6 Pokud ne, co na tom bylo podezřelé?
Například modřiny staršího data.
Otázka 7 Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
Nevím. Ale jednou se sem dostavila žena s bolestí na hrudníku. Vymyslela si historku, že
upadla, Při měření tlaku jsem zjistila, že má modřiny na rukou. Když ji lékař poslouchal,
tak měla hematomy na zádech. Lékař jí řekl, že to asi nemá z upadnutí, ale evidentně
nechtěla říct, co se jí stalo. Nechala se ošetřit a odešla. Co bylo dál nevím, nemáme
možnost se to nějak dozvědět..
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
Chodí sem primitivní paní. Bydlí odsud kousek, chodí opakovaně a neřeší to, nechce to
řešit.
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Je to na nich poznat. Jsou sklíčené, brečí. Komunikace jak kdy. Ty co zapírají, tak moc
mluvit nechtějí.
Otázka10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
Soustředíme se přímo na ošetření a někdy se lékaři zeptají, jestli ji nezbil partner, jestli
máme zavolat Policii. Někdy ji nakonec zavolat chce a pak na ni pacientka čeká. Někdy
přijdou přímo v doprovodu Policie sem.
Otázka 11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
Nijak, nikam se to nehlásí, jsou tady jen na ošetření
Otázka 12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Můžeme se obrátit na našeho interventa
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Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Kazuistiku si nevybavím
Nemám vzkaz pro sestry
Otázka 14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Ne, nepředáváme si to, jen někdy si o tom povídáme během běžného hovoru.

Příloha č. 9 Rozhovor č. 6
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
Celkově 20 let Tady tak 7 let
Otázka 2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí?
Ano setkala jsem se.
Kolikrát během své praxe? To nejsem schopná říct, v tom kvantu si čárky nedělám.
Více či méně než desetkrát? Za ty roky určitě více jak desetkrát.
Otázka 3 Jaký typ zranění měla?
Většinou pohmožděniny, modřiny. Někdy tržné rány, když ji prohodí sklem.
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
Některé to řeknou přímo, některé tvrdí, že spadly na obličej.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění?
Pokud tvrdí, že spadly na obličej, tak to většinou neodpovídá. Když přímo řekly, že byly
napadeny, tak ano.
Otázka 6 Pokud ne, co na tom bylo podezřelé? Třeba měla modřinu na oku a tvrdila, že
spadla na schodech. Nebo má otisklý prsty na tváři nebo jinde po těle a tvrdí, že spadla…
Otázka 7 Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
Někdy se stane, že to nakonec přiznají.
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
Že bych si je pamatovala, tone, ale v počítači je to vidět………, že si nedaj říct.
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Jsou takový, jak to říct, skříslý, domlácený na těle i na duši.
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Otázka 10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
Tak je to standartní ošetření. Doktoři si myslím, že jsou hodnější, že se více snaží.
Otázka 11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
Nic se nedělá, my jim řekneme, že je to jejich věc. Zeptáme se, jestli to hlásily, nebo jestli
to máme nahlásit my.
Otázka 12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Různé neziskovky, nějaký Kruh bezpečí. Na Slezkým předměstí je poradna. Na internetu je
toho spousta. Oni o tom většinou vědí, říct jim to můžem, ale většinou to nechtějí řešit. Na
větší hovory tady není čas.
Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Nepamatuji si nic konkrétního, že by někoho zbil do bezvědomí. To si nepamatuju.
Pamatuji si jen, že to byly drobné úrazy.
Ne nemám žádné rady pro sestry. Není to nic ……. jiného
Otázka 14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Je to jen součást běžného hovoru. Když na to nějak přijde řeč….. Ani čas na to není.

Příloha č. 10 rozhovor 7
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
No už 30 let. Tady na emery 7,5 let, ale dříve jsem pracovala 5 let na chirurgické
ambulanci
Otázka 2 Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které
jste se domnívala, že je obětí domácího násilí? Určitě ano, už když jsem dělala na
ambulanci. Kolikrát během své praxe? To nevím přesně….
Více či méně než desetkrát? Určitě více jak desetkrát na ambulanci, ale tady na emery je
toho víc.
Vím, že jednu dobu sem chodila jedna žena víckrát. Ona to byla narkomanka, přivedl ji
sem přítel. Určitě jsem se s tím setkala víc jak desetkrát. Někdy nám je sem veze
záchranka už s tím, že byly doma napadeny……
Poslední dobou pamatuji jen ženy, které přímo řeknou důvod zranění. Dokonce pamatuji i
napadeného muže.
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Tady na emery více méně řeknou, co se jim stalo. Věkové spektrum je různé mladší i starší.
U těch mladých je většinou důvod, že to tak řeknu, že jim bouchnou saze. Vnímám, že chodí
na ošetření spíše mladší ženy.
Otázka 3 Jaký typ zranění měla?
Zranění obličeje, hrudníku, ruce… Začne to tím, že jí dá facku a pak jak se žena brání, tak
to schytá i jinde. Někdy do ní strčí, tak se řeší pád.
Otázka 4 Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
Většinou přímo řeknou, že je napadl manžel. Hodně chodí v doprovodu kamarádky.
Otázka 5 Odpovídal tomu typ zranění? Ano většinou odpovídal.
Otázka 6 Pokud ne, co na tom bylo podezřelé?
Podezřelé bývá už jejich chován í- jsou plačtivé a uzavřené. No a pak ty pohmožděniny
- podle toho, na kterém jsou místě- třeba kolem celého zápěstí- to si neuděláte pádem ze
schodů…
Otázka 7 Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
Asi ano, ale teď už si na to nepamatuji. Bylo dřív…. Určitě si pamatuji, že jsme někoho
“zlomili“ během hovoru, ale nepamatuji si to konkrétně.
Otázka 8 Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si
jméno?
Určitě se dostavují opakovaně. Poznáme to ze spisu v počítači.
Nedávno jsme řešili, že sem přišla žena se zraněnou rukou - měla ji naraženou. Druhý den
měla roztržené obočí. Doktoři se docela ptají, co se jim stalo.
Jednou tu byla opilá žena a policie už přijela s ní, přítel byl na policii a pak sem pro ni
přišel. Nakonec se prý ukázalo, že to domácí násilí nebylo.
Myslím, že doba je taková, že chlapy nejdou pro ránu daleko.
Otázka 9 Jak se tato pacientka projevovala?
Tak půl na půl- jsou vyděšené, brečí. Nebo přijde rozhodnutá, že se to bude řešit. Je tam i
zloba. Neb je to první napadení. Vnímám to tak, že se za to ty ženský tolik nestyděj- hlavně
ta mladší generace to řeší. Ty starší …. Jedou podle hesla co je doma, to se počítá. Ty
mladší jsou už k tomu vychované.
Otázka10 Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
V podstatě je lékař kompletně vyšetří. Okamžitě se domlouvají, jestli tam policie byla nebo
ne, jestli mají policii přivolat. Někdo si přijde přímo s papírem, že má pohmožděniny na
ruce a jde si pro potvrzení, že pak půjde na policii.
Otázka11 Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
105

Lékař zjišťuje, zda byla u nich policie a pokud ne, jestli ji má přivolat. Když nechce zavolat
policii, tak se snažíme domluvou motivovat oběť, aby to začala řešit (třeba říkáme, ať se na
něj vykašle, nebo by ji mohl příště i zabít. Vím, že to jednou žena řešila- manžel ji kopnul
do břicha, ale nakonec to změnila a stáhla obvinění.
Pokud k nám přijde nějaký trestný čin, tak se to automaticky hlásí na policii a vedenípokud je třeba napadení nožem. Nebo když se jim třeba něco nezdá. Hlásí to lékaři. Hlásí
se to i kvůli tiskovému mluvčí, aby nemocnice věděla jak reagovat na otázky z médií.
Pokud jsou to jen zhmožděniny, tak se snažíme domlouvat oběti, aby začala svou situaci
řešit.
Otázka12 Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Doporučujeme jim psychologa, nebo se ptáme, jestli mají kam jít- existují azylové domy.
Nebo máme expektační lůžka, tam se můžou nechat do rána. Nepošleme je bez zajištění do
noci. Většinou mají nějakou kamarádku, ke které můžou jít, nebo je doprovodí.
V nemocnici funguje sociální odbor a řešíme to přes něj.
Otázka 13 Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat
zkušenosti ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u
pacientek všímat, čeho vyvarovat……
Tak 3 roky nazpět sem chodila jedna slečna asi tak 25-30ti letá. Byla to narkomanka. Žila
s partnerem, který byl problémový, byl nejspíš i zdrojem drog- taky to byl asi narkoman.
Ta tu právě byla opakovaně. Jednou ji sem dokonce přivedl na ošetření její kamarád. Nic
s tím ale dělat nechtěla. Ti lidé jsou svéprávní a nemůžeme do nich hučet. Byla tu určitě 2x
až 3x. Měla různé pohmožděniny. Je to taková bezvýchodná situace- slečna bez práce… To
násilí tam probíhalo asi docela často………. Znáte to, někdy je to trochu obojetný- ona dá
chlapovi facku, a když ji jí vrátí, tak chytne druhou o futra.
Stalo se mi, že byla napadená moje kadeřnice, když přijela sem na ošetření, tak jsem se jí
raději neukázala, aby se nestyděla. Tehdy to jako napadení nehlásila. Pak tu byla znovu za
rok s podvrtnutou krční páteří. Dostala límec (taková vysoká, štíhlá) No a pak asi za 2 roky
tu byla znovu a hlásila napadení manželem. Na to jsem s právě ptala kolegyně. Teď už je
rozvedená, možná už to první ošetření bylo po napadení, ale to jsem se pohybovala jinde,
tak nevím, jak to vypadalo..
Rada pro sestry….. Mluvit na ně klidněji. Nevypouštět různá moudra, protože se pak
leknou. Vynechat autoritativní tóny. Takový to „ to byste měla“. Musíme v nich vzbudit
důvěru.
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Důležitý je individuální přístup
Otázka 14 Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?
Když je něco „zajímavějšího“, tak si to říkáme. Tady je gro ženskýho kolektivu, tak se o
těhle věcech bavíme.
Víc případů je, že to není úplně domácí násilí, protože už při prvním napadení to jdou říct.
Poslední dobou mám opravdu pocit, že to ty ženský víc říkaj, že to už tak netutlaj.
Myslíte, že za to může osvěta? Určitě, určitě jsou již více informované o této
problematice.

Příloha č. 11 rozhovor A
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte tuto odbornou práci?
Od roku 1991 jako sociální pracovnice s PSS.
25 let jsem pracovala v AT ambulanci- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie.
V této funkci jsem teprve 2 roky. Díky ní jsem členem skupiny, která se zaměřuje na pomoc
obětem násilných činů. S problematikou domácího násilí jsem se hodně setkávala, když
jsem pracovala v AT ambulanci.
Třeba přišla ubrečená paní ve tři hodiny ráno i s dětmi potom, co přišel muž domů a honil
je s nožem po bytě. Tehdy ještě nebyl institut vykázání, tak to bylo všechno složitější.
Zde za poslední 1 a půl roku jsem se nesetkala s domácím násilím, ale vím, že některé
kolegyně během loňského roku domácí násilí řešily.
Například tu máme 2 retardované dospělé osoby, které jsou opakovaně v naší péči, a
dokonce jsme iniciovali trestní oznámení.
Sociální pracovnice, která má na starosti ortopedii mluvila s paní, která byla týrána. Paní
nebyla hospitalizována v souvislosti s DN, ale během hospitalizace se ukázalo, že je obětí
domácího násilí a dostala od nás kompletní sociální poradenství.
Nebo máme případ seniorky, která má dceru v Kanadě a přes telefon psychicky týrá svou
matku i pečovatelky, které k ní docházejí. Pečovatelky nesmějí paní dát nic jiného, než co
nařídí dcera- musí jí dávat jedině mixovanou stravu. Seniorka tu má kamarádku, která ji
hlídá a pomáhá jí. Také jsme jí poskytli sociální poradenství.
Otázka 2 Jakou část z celkového objemu Vaší práce asi tvoří problémy týkající
se domácího násilí?
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Nelze říct kolik toho je. Dlouho třeba nic a pak se najednou něco objeví. Třeba ten případ
mentálně retardovaných sourozenců. Nejprve byl hospitalizovaný na dialýze, pak na
psychiatrii. Postupně se řešil nejdříve chlapec a pak dívka. Trvalo to dva roky, než se vše
dořešilo.
Otázka 3 Jak by měl zdravotník, který pracuje ve FN postupovat, když se setká se
zraněními, která svědčí pravděpodobně o domácím násilí?
Měl by být empatický a diskrétní- to v první řadě.
Vím, že jsem slyšela příběh- je to už x let zpátky. Na vyšetření byla znásilněná žena a pan
doktor měl prohlásit, že si za to stejně může sama- tak to být samozřejmě nemá.
Měl by být citlivý a neměl by nad tím vším mávnout rukou, konat tak jak mu ukládá zákon a
občanská povinnost. Měl by to nahlásit nebo by se měl snažit přimět oběť, aby vyhledala
odbornou pomoc.
Zdravotník má poskytovat informace, a pokud neví, co si s tím počít, tak jsme tu k dispozici
my nebo krizoví interventi, ti mají i jiné cíle, ale pomoct by měli také.
V pravidelných intervalech přednáším na vstupních seminářích nově příchozích
zaměstnanců a upozorňuji zdravotníky na povinnost hlásit týrané osoby. Někdy se
zdravotník třeba bojí nebo neví, co s tím, tak se personál snažíme informovat, když
chodíme řešit práci na kliniky.
Otázka 4 Pokud Vám zdravotník ohlásí takové podezření, co se děje pak?
Pokud je osoba hospitalizovaná s nějakým úrazem například má otisklé prsty na krku, je
tedy jasné, že si to neudělala sama. Kontaktujeme tedy policii nebo státní zastupitelství.
Pokud je hospitalizovaná a během pobytu v nemocnici se zjistí, že je obětí domácího násilí,
poskytne ji příslušná sociální pracovnice poradenství o možnostech podpory. Myslím si, že
zdravotníci jsou také školeni a měli by toto umět. Na jednotlivé kliniky dáváme informační
letáčky
Otázka 5 Ze kterých pracovišť hlášení dostáváte a jak jsou častá?
Je to nárazové a různé. Ortopedie, gynekologie, dialýza, psychiatrie, emergency, GMK
Dostáváme hlášení průběžně.
Otázka 6 Opakují se některé případy, tj. jde o opakovaně o stejné osoby? Pokud ano,
jak to řešíte?
Na AT ambulanci jsem se setkávala opakovaně s pacientkami, které byly obětí domácího
násilí. Byl to často bludný kruh- žena byla doma obětí, a proto začala pít.
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Opakovaně jsme řešili případ dvou retardovaných sourozenců. Řešili jsme to ve
spolupráci s magistrátem města. Někdo měl tyto sourozence na starosti a jeho
prostřednictvím jsme podávali trestní oznámení.
Když je obětí žena, která ještě nebyla zachycena, snažíme se jí domlouvat a zajistit schůzku
v intervenčním centru, pokud s tím souhlasí.
Otázka 7 Zajímají se zdravotníci, kteří Vám případ ohlásili, o další osud takového
pacienta?
Někteří ano. Z dialýzy se zajímali o osud těch retardovaných sourozenců.
Otázka 8 Co by se na dosavadním postupu mohlo zlepšit?
Neřekla bych, že je třeba zlepšovat systém, ten je nastaven dobře. Ale stálo by za to, kdyby
zdravotníci nepřehlíželi tyto situace a postupovali by tak, jak mají. Je to možná záležitost
osobní…statečnosti, aby to nepřehlíželi.
Myslím, že děláte velmi záslužnou práci, o které málokdo ví. Přemýšlela jsem o tom,
že bychom na toto téma mohli uspořádat seminář. Co si o tom myslíte?
Kdysi jsme je dělali, abychom pak lépe spolupracovali s terénem, aby si ostatní mohli
představit, kdo je na konci toho drátu. Poslední byl v roce 2005.
25. 5. 2017 jsme ho uspořádali znovu a byl o něj docela zájem. Měli jsme plnou kapacitu,
tak si myslím, že by to byl dobrý nápad.

Příloha č. 12 Rozhovor B
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte tuto odbornou práci?
Zde pracuji od roku 2012. Ale ve zdravotnictví pracuji o roku 97. Pracovala jsem jako
pečovatelka v terénu a v sociálních službách.
Otázka 2 Jakou část z celkového objemu Vaší práce asi tvoří problémy týkající se
domácího násilí?
Je toho málo, protože to většinou pacienti nepřiznaj, a když jo, tak to řešit nechtějí.
Pamatuji si, jednou na magistrátu jsme rozjeli řešení týraného seniora, ale on to pak vzal
zpět. Já se primárně starám o geriatrii a o emergency, to mám na starosti od roku 2015.
Na emery se s tím moc nezabejvaj. Dořešuje se to kdyžtak, když je pacient přijat
k hospitalizaci na konkrétním oddělení. Z emergency jsem hlášení o podezření na domácí
násilí nikdy nedostala. Někdy chtějí, abychom zajistili oblečení.
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Dokonce si pamatuji na případ seniorky, kterou ve 3h. ráno vystrčili z emery. Měli se o ni
postarat synové, ale ti se nepostarali. Záleží na tom, kdo zrovna slouží. A taky lékaři jestli
o tom víc přemýšlejí nebo ne. Víte, ono je hodně důležité, mít na pacienty čas, čas někomu
naslouchat. Já jsem dřív dělala porodní asistentku, to jsme měli na pacienty víc času, ale
teď jsou hlavní papíry. Když se s pacienty mluví, tak někteří úplně rozkvetou, někdy se tak
vysvětlila podstata choroby, protože mívá často podklad v psychice. Prostě je potřeba mít
čas na lidi.
Já mám zkušenost takovou, že to oběti většinou nechtějí říct. Před rodinou to neřeknou
vůbec, pak možná mezi čtyřma očima.
U seniorů je hlavní to psychické týrání než fyzické.
Otázka 3 Jak by měl zdravotník pracující ve FN postupovat, když se setká se
zraněními, která svědčí pravděpodobně o domácím násilí?
No tak pacienta přijímá doktor, mělo by to bejt na něm. Senioři si taky často vymýšlí, že
hodně padaj. Někdy na podezření na týrání upozorní sestra, ale to víte, nikdo si s tím
nechce pálit prsty.
Taky je to hodně záležitost obvodních lékařů. Někde u Černilova jsme měli případ seniorky
(když jsem ještě pracovala v terénu), kdy ji týral syn- vařil ji různý dryáky, zavíral ji
doma… Problém s tím měla i domácí agentura, která tam jezdila na převaz. Ten syn byl
agresivní a pouštěl na ně psa. Měl takovýho hladovýho vlčáka. Byl to smutný případ,
protože potřebovala péči. Chtěli jsme po praktikovi, aby u ní provedl prohlídku, no a ten si
k návštěvě vyžádal policii, ale nakonec tam nejel, protože jsme mu prej neřekli, jaký druh
prohlídky po něm chceme- no jakou prohlídku- veterinární asi ne…
To bylo typické domácí násilí- psychické i fyzické.
Otázka 4 Pokud Vám zdravotník ohlásí takové podezření, co se děje pak?
Hlásí se to na policii, ale pak je to sporné. Je to tvrzení proti tvrzení. Často to pak oběti
vezmou zpět, protože začnou rodinu omlouvat. Senioři to berou jako osobní selhání,
protože byli vychovávaní jinak a stydí se za to.
Otázka 5 Ze kterých pracovišť hlášení dostáváte a jak jsou častá?
Vlastně máme kliniky rozdělené a je to opravdu různé.
Z geriatrie je to hodně časté, řekla bych, že skoro každý měsíc mají1-2 případy přijatého
seniora, který je hodně zanedbaný
Zrovna teď tam leží paní. Žila v bytě, rodina k ní dochází jen výjimečně, a když přijdou, tak
jen na 5 minut. Paní byla delší dobu zmatená, dokonce u ní začala demence, ale tu ona umí
docela dobře skrývat. Je zapomětlivá. Paní našli v bytě sousedi. Ona ten byt i chalupu dala
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rodině, nějak v něm ještě sice bydlí, ale její to už není. Vždy, když za ní někdo přišel, tak
jim dala peníze. Rodina tvrdí, že tam dochází, ale to by snad věděli, že je zmatená. Paní
rodinu pořád omlouvá. Dokonce se zjistilo, že neměla doma nic k jídlu.
Nejhorší je, když přepíšou majetek na děti. Do doby, kdy to neudělají, se o ně rodina stará,
ale pak to jde z kopce.
Otázka 6 Opakují se některé případy, tj. jde opakovaně o stejné osoby? Pokud ano,
jak to řešíte?
Ano opakují se.
Jako příklad byl několikrát hospitalizovaný pán na psychiatrii. Byl ženatej. On i hůř mluvil
a skoro neslyšel. Díky tomu vznikaly doma rozepře, protože rodině nerozuměl. Má dva
syny, kteří se o něj nestarali, jen si ho přehazovali jako horkej brambor. Byl zanedbanej.
V nemocnici se vždycky úplně rozzářil, protože se mu někdo věnoval. Synové házeli vinu
jeden na druhýho, no, a protože z něj měli peníze, tak ho nechtěli nikam umístit. Mít
12 000jeho důchod to se hodí…
Otázka 7 Zajímají se zdravotníci, kteří Vám případ ohlásili, o další osud takového
pacienta?
Je to člověk od člověka, pokud si toho všimnou, tak se o to pak zajímají. Je ale omezení,
v tom, co se pro ně dá udělat.(pro oběti)
Otázka 8 Co by se na dosavadním postupu dalo zlepšit?
Když jsem dělala v terénu, tak by bylo dobré, kdyby se na tuto situaci dalo vydat předběžné
opatření, Protože oběti to pak berou zpět- ta svá oznámení…
A taky by bylo dobré, kdyby to lékaři víc hlásili a všímali si toho. Aby se s pacienty
mluvilo, hlavně aby byl čas s nimi mluvit. Tato stránka je podceňovaná, alespoň jednu
hodinu s nimi mluvit.
Kdyby byla třeba zaměstnaná jedna osoba, která by si s těmi lidmi povídala.
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Příloha č. 13 Soubor otázek ČÁST 1
Otázka 1. Jak dlouho vykonáváte praxi zdravotní sestry?
Otázka 2. Setkala jste se během své praxe se ženou, která přímo uvedla nebo o které jste se
domnívala, že je obětí domácího násilí? Kolikrát během své praxe
Otázka 3. Jaký typ zranění měla?
Otázka 4. Jak popisovala mechanismus vzniku svých zranění?
Otázka 5. Odpovídal tomu typ zranění?
Otázka 6. Pokud ne, co na tom bylo podezřelé?
Otázka 7. Stalo se někdy, že se vaše podezření potvrdilo?
Otázka 8. Dostavila se tato žena opakovaně? Dá se to nějak zjistit? Pamatujete si jméno?
Otázka9. Jak se tato pacientka projevovala?
Otázka10. Jak probíhá ošetřování takovéto pacientky? Je to v něčem specifické?
Otázka11. Jak postupujete na tomto oddělení, pokud zjistíte takovou skutečnost?
Otázka12. Víte jaké jiné možnosti má oběť, pokud nechce informovat Policii ČR?
Otázka 13. Pokud je to možné, můžete mi převyprávět kasuistiku nebo předat zkušenosti
ostatním sestrám- na co si dát pozor, nebo čeho by si měla sestra u pacientek
všímat, čeho vyvarovat……
Otázka 14. Předáváte si takovéto zkušenosti mezi sebou při hlášení sester?

Příloha č. 14 Soubor otázek ČÁST 2
Otázka 1 Jak dlouho vykonáváte tuto práci?
Otázka 2 Jakou část z celkového objemu vaší práce tvoří problémy týkající se domácího
násilí?
Otázka 3 Jak by měl zdravotník, který pracuje v této nemocnici postupovat, když se setká
se zraněními, která svědčí pravděpodobně o domácím násilí?
Otázka 4 Pokud vám zdravotník ohlásí takové podezření, co se děje pak?
Otázka 5 Opakují se některé případy tj. jde opakovaně o stejné osoby?
Otázka 6 Zajímají se zdravotníci, kteří vám případ ohlásili o další osud tohoto pacienta?
Otázka 7 Co by se na dosavadním postupu dalo zlepšit?
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Příloha č. Souhlasy s provedením výzkumu
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