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Množství různých definic pojmu domácí násilí (dále jen DN) odkazuje k různým kon-
textům, v nichž jsou formulovány. Pro kategorizaci těchto kontextů je možné využít 
Goffmanův postup nazvaný analýza rámců. Rámce jsou interpretační schémata, or-
ganizující lidské zkušenosti, jenž odkazují k nějaké přechozí „primární interpretaci“. 
Rámce se podle Goffmana (1974) liší ve stupni své organizovanosti. Některé mají po-
vahu explicitních tvrzení a pravidel, jiné jsou spíše perspektivou, přístupem, zvyk-
lostí, která určuje způsob porozumění. Uplatňování rámců si aktéři sociálních inter-
akcí nemusejí být vědomi, nemusejí být schopni využívaný rámec koherentně popsat, 
to jim však nebrání v tom, aby ho uplatňovali. Uplatňování určitého rámce implikuje 
i určitá řešení problémů. Rámec má vždy diagnostické i preskriptivní aspekty (Rein, 
Schön 1996). 

DN je jako nežádoucí jev legitimováno v zákonech, ve veřejných debatách a také 
díky existenci organizací, které se zabývají jeho pachateli, resp. obětmi. Reakcí na 
DN jsou pověřeny orgány státní moci (soudy, policie, orgány sociálně právní ochrany 
dětí). Pachatelé DN jsou primárně trestáni. V některých případech je jim nabídnuta 
i odborná pomoc ze strany nestátních organizací. Podporou obětí DN se zabývají jak 
orgány veřejné správy (policejní interventi, Probační a mediační služba, intervenční 
centra), tak nestátní organizace. Všichni tito aktéři používají v  debatě neshodné 
rámce, přičemž některé z nich se částečně překrývají (sdílí určité premisy a z nich 
vyplývající důsledky), některé se však liší.

BIOLOGICKÉ DISPOZICE K NÁSILNÉMU CHOVÁNÍ

Přestože tyto dispozice existují, v odborných debatách se jimi argumentuje zřídka. 
Jednotný pud k agresivnímu chování je koncept dnes v psychologii i v etologii opuš-
těný. Agresivita je součástí několika behaviorálních systémů. Mužské násilí na ženách 
je možné ze sociobiologické perspektivy vysvětlovat jako projev zájmu na tom, aby 
muž-rodič neinvestoval energii do výchovy potomků, kteří nejsou nositeli jeho genů. 
Kontrola chování ženy má zajistit, že do další generace postoupí geny aktuálního 
partnera, nikoli geny případných konkurentů.

V původním prostředí byla agresivita pro muže důležitá při lovu i při snaze impo-
novat ženám (což je tzv. pohlavní výběr podle Ch. Darwina). 

Psychobiologický rámec může být užitečný při práci s pachateli; může jim usnad-
nit přijmout jejich sklon jako z jistého hlediska odůvodněný (ne však tímto hlediskem 
ospravedlnitelný). 

1 Text vznikl v rámci programu podpory rozvoje vědy UK PRVOUK P07, podprogram Ohro-
žené rodiny v ČR — účinné strategie pomoci.

OPEN ACCESS
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KULTURNÍ KONTEXT DN

Tradice patriarchální společnosti podporující u mužů nadřazené chování vůči ženám 
(a také vůči dětem) je stále vlivná i ve společnostech, které formálně uznávají rovnost 
obou pohlaví a práva dětí. DN se vyskytuje i ve skandinávských zemích, kde státní po-
litika výrazně podporuje rovné společenské postavení mužů a žen a fyzické trestání 
dětí je kvalifikováno jako trestný čin. 

Asi největší kulturní variabilitu má tzv. psychické týrání. V USA dnes některé ženy 
označují partnerovu neochotu k delším rozhovorům za emocionální týrání a argu-
mentují tím i při rozvodu. V Rusku v 19. století naopak venkovské ženy někdy inter-
pretovaly bití od opilého muže jako projev toho, že mu na ženě ještě záleží, takže žena 
se cítila být psychicky týrána absencí fyzického násilí.

Země, v nichž je dosud patriarchální model rodiny běžný, se fenoménem DN ne-
zabývají. Odhalování a řešení případů DN souvisí s uplatňováním univerzálních lid-
ských práv.

Také tento rámec hypoteticky může pachatelům pomoci při reflexi a korekci jejich 
chování.

ORGANIZAČNÍ OBJEKTIV

V pohledu organizací, které se zabývají dospělými lidmi zasaženými DN, je v ČR i v jiných 
zemích zřetelná polarizace na ty, které DN vidí jako interakční fenomén a ty, které DN 
vidí jako problém pachatele, jenž takto ohrožuje ostatní členy rodiny. První perspek-
tivu lze označit za systemickou, druhou za lineárně kauzální. Druhá perspektiva může 
být podložena hlediskem feministickým nebo hlediskem kriminologickým (viz Čírt-
ková 2013). Feministická perspektiva má v Evropě výraznější reprezentaci než u nás, 
u nás převažuje kriminologický pohled. Pro feministickou perspektivu je zpochyb-
ňování role oběti tabu. 

K systemickému přístupu patří stanovisko, že DN je porucha vztahů dospělých 
členů rodiny. Systemicky orientovaní autoři vidí interakce jako „hry“, ve kterých není 
možné určit s absolutní platností, kdo začal a kdo reagoval. Určení rolí jednotlivých 
aktérů je součást „punktuace“, kterou vždy provádí někdo zainteresovaný s nějakým 
záměrem. Systemické stanovisko vtělované do zpráv organizací pracujících s DN 
bývá formulováno tak, že klientka „se cítí být obětí DN“ a její partner „je označován 
za násilnou osobu“. Když se někdo definuje jako oběť, otvírá tím určitý scénář. Ze 
systemického hlediska má každý člen rodiny jiný příběh. Ten, kdo označí jednoho 
člena rodiny jako pachatele DN, vytváří nový příběh s novými důsledky pro zain-
teresované. Cílem práce s rodinou je transformace interakčních sekvencí, případně 
vytvoření „alternativního příběhu“.

Lineární přístup vychází z toho, že určení role pachatele a oběti je možné a žá-
doucí. Klíčová je přitom míra nepřijatelného rizika opravňující uplatnění lineární 
perspektivy a opravňující omezení pachatele, případně i uvalení příslušných sankcí. 
Z  hlediska posuzujícího profesionála je důležitý práh citlivosti, který nemusí být 
v jedné organizaci u všech pracovníků stejný. Může a má být reflektován v případové 
intervizi a supervizi. Fakt, že došlo k DN, může konstatovat někdo z rodiny nebo ně-
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který profesionál, který se rodinou zabývá. Platné právo v některých případech na 
profesionálech vyžaduje označení podezřelého v rámci tzv. oznamovací povinnosti. 
Označení někoho jako možného pachatele DN pak bude mít pro něj bezprostřední dů-
sledky a jisté důsledky může mít i pro oznamovatele, který může být vyzván k tomu, 
aby své podezření doložil. Cílem práce s rodinou bývá v rámci lineárního přístupu 
oddělení pachatele a oběti, případně i snížení rizika dalšího napadení oběti. Lineární 
perspektiva chránící oběť je obvykle využívána zařízeními pro oběti typu azylových 
domů pro ženy s dětmi, specializovaných poraden a terapeutických center.

Intervence může důsledně oddělovat jednotlivé členy rodiny (což je typické při 
uplatnění lineární perspektivy v zařízeních pro oběti), nebo s nimi za určitých pod-
mínek může pracovat společně (což odpovídá systemické perspektivě v centrech pro 
práci s dospělými partnery, případně v centrech orientovaných na práci s celou ro-
dinou). Je také možné začít pracovat s jedním dospělým a posléze přibrat druhého, 
takže se od lineární perspektivy za splnění určitých podmínek přejde k perspektivě 
systemické. Tento model je vyzkoušený a prověřený dekádami praxe při práci s lidmi 
závislými na návykových látkách. V práci s DN se v našich podmínkách zatím v širším 
měřítku neuplatňuje.

Termíny pachatel — oběť patří do lineární perspektivy. Termín klient patří do sys-
temické perspektivy. Jako relativně neutrální a obecně přijatelné mohou být použí-
vány termíny otec, matka, dítě, ty neimplikují nic jiného, než postavení jednotlivce 
v rodině. 

Kromě organizací pracujících s rodinami nebo jednotlivci zasaženými domácím 
násilím se DN zabývá také policie a soudy. Policie se zabývá rozpoznáváním domácího 
násilí (využívá přitom kanadské metodiky SARA) a uplatňováním institutu vykázání, 
případně vyšetřováním věci pro účely soudního rozhodnutí. Uplatňuje tedy lineární 
perspektivu. V posledních letech policejní metodické materiály zdůrazňují, že by při 
policejním zásahu měly být v popředí potřeby oběti. Nicméně v praxi je oběť odka-
zována na intervenční centra, která s pachateli nepracují a také uplatňují lineární 
přístup.

Cílem jednání soudu není ve standardním českém pojetí pomáhání, ale kvalifi-
kované posouzení a rozhodnutí. Role aktérů před soudem jsou rolemi navrhovatele 
a odpůrce. Úkolem soudu je prověřit, zda odpůrce ohrožuje život, zdraví nebo důstoj-
nost navrhovatele. Navrhovatel musí u soudu věrohodně osvědčit, že k násilí došlo. 
Pokud se mu to podaří, soud pak odpůrci vyměří sankci. Soud proto vždycky uplat-
ňuje lineární perspektivu. (V praxi české soudy nepokládají za DN situaci, kdy se 
násilí dopouštějí oba dospělí. Soud také někdy objeví za oznámením o domácím násilí 
kontext sporu o majetek v rozvodovém sporu, čímž se posuzovanému chování přiřadí 
jiný rámec.)

Pokud se soud omezí na určení sankce pro pachatele, uplatní tím retributivní pojetí 
spravedlnosti. Kdyby soud sledoval jako cíl napravení škody způsobené pachatelem 
a prioritně by se zabýval potřebami oběti (těch může být více, např. vedle dospělé 
ženy to mohou být i děti), uplatňoval by restorativní pojetí spravedlnosti. V našich pod-
mínkách lze nalézt restorativní prvky v působení Probační a mediační služby, která 
se vedle pachatelů zabývá i oběťmi trestných činů. 

Organizace zaměřené na práci s dětmi se zabývají dopadem násilí na jejich dětské kli-
enty. Ztotožňují se s předpokladem, že dítě je násilím mezi dospělými rodiči ohroženo 
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vždy. (I tehdy, kdy se násilí dopouštějí oba dospělí.) Ochrana dětí je pro ně primární 
hledisko. Styk dítěte a násilně se chovajícího rodiče by měl být zvážen a v případě 
vyššího rizika pro dítě jištěn. Také tyto organizace převážně uplatňují lineární per-
spektivu. 

Státní orgán sociálně právní ochrany dětí (u nás OSPOD) může svou roli pojmout 
tak, že klienta/ku napojí na specializovanou organizaci, která sama rozhodne, co je 
problémový systém rodiny a jak dále postupovat. Tím uplatní perspektivu systemickou. 
V případech, kde se pracovníkovi jeví míra ohrožení dítěte vysoká, uplatní lineární 
perspektivu a zasáhne jako orgán státní moci. Některé OSPOD však uplatňují jen li-
neární hledisko, jejich pracovníci sami zhodnotí, zda k DN dochází a pokud ano, po-
stupují v souladu s právními předpisy.

Organizace pracující s násilně se chovajícími muži vidí jako cíl své práce posílení od-
povědnosti klientů za vlastní chování. (Alternativně by bylo možné uvažovat o posí-
lení empatie.) I tyto organizace uplatňují lineární perspektivu.

Některé organizace se kloní k tomu, že násilí má být hodnoceno jako chování 
násilné osoby bez ohledu na následky (lineární perspektiva). O míře ohrožení pak 
rozhoduje hodnotící subjekt. Jiné organizace soudí, že schopnost oběti se s následky 
vyrovnávat je také důležitý aspekt při hodnocení míry rizika i nutnosti intervenovat 
(systemická perspektiva).

Zajímavou výzvu představuje možnost, aby své rámce sdílela síť organizací zabýva-
jících se stejným fenoménem ve stejné lokalitě/správním území. Příkladem jsou an-
glické Týmy pro mládež (cílová skupina je riziková mládež), americký Systém včasné 
intervence (cílová skupina jsou ohrožené děti a mládež) nebo německá Cochemská 
praxe (cílová skupina jsou rodiče a jejich děti v rozvodu). Sdílení může mít povahu 
pouhého sdílení klíčových informací o cílové skupině (SVI) až po koordinovanou stra-
tegii působení na cílovou skupinu (Cochemská praxe).

PERSPEKTIVA KLIENTŮ

Dospělé oběti si nemusejí uvědomovat všechny důsledky toho, že se někdo jiný za-
čne zabývat fenoménem DN v jejich rodině. Špatně se pak s těmito důsledky v ně-
kterých případech vyrovnávají (např. s tím, že pachatel má být vykázán ze společné 
domácnosti nebo trestně stíhán). Na druhé straně obava ze ztráty kontroly nad pro-
cesy, které by započaly oznámením skutečnosti, že došlo k DN, odrazuje řadu obětí 
od toho, aby toto oznámení učinily. Ambivalence obětí týkající se řešení DN je dobře 
známou skutečností. Oběť často osciluje mezi rámcem, ve kterém je násilný partner 
nepřijatelný a rámcem, v němž není možné se s ním rozejít. Snášení této ambivalence 
je náročný úkol pro profesionály pracující s obětí; některé z nich to strhává k přebí-
rání odpovědnosti za oběť, čímž komplikují řešení situace. 

Už bylo zmíněno, že dospělí mohou oznámením o DN sledovat i jiné cíle než neut-
ralizaci násilí, např. chtějí zlepšit svoje postavení v rozvodovém sporu a snížit naději 
druhé strany na kontakt s dítětem. Profesionál pak stojí před úkolem rychle tuto stra-
tegii rozpoznat a nepodporovat ji. 

Dospělí, kteří se dopouštějí DN, jsou jen výjimečně schopni si to přiznat. K práci 
na zvládání tohoto problému musejí být v řadě případů přinuceni autoritou, která 
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má vůči nim nějakou moc, např. rozhodnutím soudu. Přesto záleží na tom, jak se 
jmenuje instituce, resp. program, který jim má umožnit zvládání násilných sklonů. 
Pro účastníky je např. přijatelnější, když docházejí do „Skupiny zvládání vzteku“, než 
docházení do „Centra pro pachatele DN“. Při vlastní práci s pachateli se rámce odů-
vodňující a bagatelizující násilí nahrazují pokusy o dosažení realistického pohledu 
na důsledky násilí pro oběť.

Dítě termíny oběť — pachatel buď nezná, nebo je nepokládá za významné. Dítě 
potřebuje mít oporu v obou rodičích/dospělých. Násilí mezi dospělými nepochybně 
u dítěte podlamuje potřebný pocit jistoty. Větší dítě může chtít chránit ohroženěj-
šího rodiče. Menší dítě se spíše bude přiklánět k tomu, kdo z jeho hlediska bude jako 
zdroj opory významnější. Když někdo z pozice autority určí, že jeden rodič je pacha-
tel DN, má to pro dítě závažné důsledky. Kontakt s pachatelem pak bude pravděpo-
dobně omezený nebo komplikovaný. Takže samo označení určitého chování jako DN 
je nutné pokládat z hlediska dítěte za hrozbu.
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