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ABSTRAKT 

Autorka se v této bakalářské práci věnuje problematice domácího násilí. V úvodu 

vysvětluje svůj výběr tématu. V teoretické části se zabývá vymezením problematiky 

domácího násilí na základě literární rešerše, uvádí základní rozdělení domácího násilí 

a jeho historii. Dále se autorka v teoretické části věnuje analýze osobnosti oběti a osobnosti 

agresora, uvádí platný legislativní rámec ČR vztahující se k problematice domácího násilí, 

poukazuje na důležitost prevence a v neposlední řadě předkládá výčet vybraných 

organizací, které se věnují pomoci osobám ohroženým domácím násilím. 

V praktické části prezentuje autorka kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím 

dotazníku adresovaného žákům II. stupně vybrané ZŠ. Žáci jej vyplnili v pretestu, poté 

absolvovali besedu o problematice domácího násilí, a s časovým odstupem vyplnili totožný 

dotazník znovu. Tímto způsobem autorka zjistila prvotní znalosti o problematice domácího 

násilí u žáků II. stupně na vybrané ZŠ a poté vliv besedy k dané problematice na tyto žáky. 

Při vyhodnocení výsledků autorka zjistila, že vstupní znalosti žáků II. stupně na vybrané 

ZŠ byly na velmi dobré úrovni. Nejhůře v pretestu dopadla otázka ohledně znalosti 

organizací zaměřujících se na pomoc lidem ohroženým domácím násilím. Tyto organizace 

byly respondentům představeny na besedě věnované problematice domácího násilí. 

Následné odpovědi v posttestu byly bezchybné. Součástí praktické části bakalářské práce 

jsou diskuze, doporučení a závěr. 
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Agresor, domácí násilí a jeho znaky, oběť, prevence domácího násilí, žáci II. stupně  

  



 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the issue of domestic violence. The introduction explains 

the choice of this topic and also the definition of domestic violence on the basis of 

a literature search as well as outlines the basic division of domestic violence 

and its history. 

This part is devoted to the analysis of the personality of the victim and the aggressor. 

Legislative framework of the Czech Republic which relates to issues of domestic violence 

is listed here and  it also presents a list of selected organizations that are engaged 

in assistance to people endangered by domestic violence. 

The practical part presents the author's quantitative research carried out as an anonymous 

questionnaire addressed to selected pupils at selected secondary schools. At first the pupils 

filled in a pre-test, then attended a discussion about the issue of domestic violence and later 

filled out the same questionnaire again. This way the author found out the initial 

knowledge about the issue of domestic violence of the students as well as their knowledge 

after attending the discussion. The input knowledge of the pupils was at a very good 

level. The worst of the question was the question of the knowledge of organizations to help 

endangered domestic violence. These organizations were presented to the respondents 

on a questionnaire on domestic violence and subsequently the answers were flawless 

in the post-test. This practical part includes discussion, recommendations and conclusion. 
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Úvod 

Domácí násilí je problematika, která je poslední dobou hodně diskutovaná. Jedná 

se o zvláštní, specifický druh násilí, které vyžaduje specifická řešení a je provázeno zcela 

specifickými jevy. Je to smutná společenská realita, za kterou se skrývá dlouhodobé, 

opakované a stupňující se fyzické nebo psychické týrání osob žijících ve společné 

domácnosti. Jedná se o násilí páchané mezi dospělými členy rodiny, životními partnery, 

také sem spadá špatné zacházení s dětmi a seniory. Domácí násilí se může objevovat 

ve všech sociálních vrstvách. 

Velkým problémem je, že většina lidí se domnívá, že není vhodné se „plést“ do osobních 

věcí cizích lidí a že si to ti, jichž se to týká, mají vyřešit sami mezi sebou. A bohužel právě 

kvůli takovýmto argumentům se domácímu násilí stále daří a nelze jej vymýtit. 

Děti, které vyrůstají v prostředí, kde je pácháno domácí násilí, jsou ohroženy 

jak momentální situací, tak hlavně i nebezpečným dopadem na jejich vývoj a celý budoucí 

život. Celá společnost by si to měla uvědomit a řídit se tím, že výchova bez násilí 

je výchovou proti násilí. 

Autorka bakalářské práce s názvem „Znalosti žáků II. stupně na vybrané ZŠ 

o problematice domácího násilí“ pracuje patnáctým rokem jako vychovatelka ve školní 

družině na I. stupni ZŠ a často se setkává s dětmi, které jsou ohroženy domácím násilím. 

Mnohé z těchto dětí jsou svědky domácího násilí, vyrůstají v něm a berou jej jako 

samozřejmost. Připadá jim normální, když se k sobě lidé chovají násilnicky a i ony 

se tak chovají. Autorku by zajímalo, jakými znalostmi o problematice domácího násilí 

disponují žáci II. stupně ZŠ, a proto se rozhodla provést výzkum u žáků II. stupně 

na vybrané základní škole. Cílem její práce je zjistit znalosti žáků II. stupně vybrané ZŠ 

o problematice domácího násilí. Autorka provedla kvantitativní výzkum na toto téma 

prostřednictvím dotazníku adresovaného žákům II. stupně vybrané ZŠ, a to v pretestu 

a postestu. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V úvodu práce autorka 

vysvětluje výběr tématu, dále se v teoretické části zabývá vymezením problematiky 
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domácího násilí na základě literární rešerše, uvádí základní rozdělení domácího násilí 

a jeho historii. Autorka se věnuje analýze osobnosti oběti a agresora. Dále uvádí platný 

legislativní rámec ČR vztahující se k problematice domácího násilí. Mimo jiné autorka 

v práci poukazuje na důležitost prevence a v neposlední řadě předkládá výčet vybraných 

organizací, které se věnují pomoci osobám ohroženým domácím násilím. 

V praktické části prezentuje autorka kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím 

dotazníku adresovaného žákům II. stupně vybrané ZŠ. Žáci jej vyplnili v pretestu, 

absolvovali besedu o problematice domácího násilí, a s časovým odstupem vyplnili totožný 

dotazník znovu. Tímto způsobem autorka zjistila prvotní znalosti o problematice domácího 

násilí u žáků II. stupně na vybrané ZŠ a vliv besedy k dané problematice na tyto žáky. 

Získaná data jsou zpracována do grafů. Součástí praktické části bakalářské práce 

jsou diskuze, doporučení a závěr. 
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Výchova bez násilí = výchova proti násilí“ 

(Buskotte, 2008) 

1 Teoretická část 

Domácí násilí je nebezpečný celospolečenský jev, kterému by měla být věnována náležitá 

pozornost. K řešení tohoto palčivého problému je zapotřebí specifický přístup. Postupně, 

s narůstajícím zájmem společnosti o tento sociálně patologický jev, se mu začaly věnovat 

i různé vědní obory. Jejich poznatky slouží nejen k postihu agresorů, ale i k ochraně obětí 

a k přijímání dalších opatření. 

Autorka v teoretické části vymezí problematiku domácího násilí na základě literární 

rešerše, uvede základní rozdělení domácího násilí a jeho historii, dále bude věnována 

pozornost analýze osobnosti oběti a osobnosti agresora. Autorka představí platný 

legislativní rámec ČR vztahující se k problematice domácího násilí, systém pomoci 

osobám ohroženým domácím násilím a systém prevence. 

1.1 Definice pojmu domácí násilí 

Jednotná definice pojmu domácí násilí pro výzkum a odborné publikace nebyla zatím 

stanovena. To může znamenat problém při srovnávání poznatků jednotlivých studií 

v podobě nesprávných zavádějících závěrů (Vargová, 2008). 

Definic pojmu domácí násilí je mnoho, jak u nás, tak v cizině. Existují dva možné přístupy 

k domácímu násilí jako takovému. Sousloví „domácí násilí“ (domestic violence) najdeme 

především v anglickém jazyce a znamená násilí v partnerských vztazích. V německy 

mluvících zemích se setkáme s termínem „násilí v rodině a domácnosti“ (Gewalt in der 

Familie und Naher Umgebung), což je širší pojetí problému – kromě násilí mezi partnery 

se vztahuje i na násilí mezi rodiči a dětmi či mezi sourozenci (Bednářová, 2009). 

Dle Americké psychologické asociace rodinné násilí a zneužívání (family violence 

and abuse) „odkazuje k činům fyzického týrání, sexuálního zneužívání a psychického 

týrání, chronické situace, ve kterých jedna osoba kontroluje nebo směřuje ke kontrolování 

chování jiné osoby, a zneužívá moc, která může mít za následek poškození nebo narušení 
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psychologického, sociálního, ekonomického, sexuálního nebo fyzického pocitu zdraví členů 

rodiny“ (Bednářová, 2009, str. 6). 

V České republice chápe problematiku domácího násilí část odborné veřejnosti a velká 

většina veřejnosti laické tak, jak uvádí definici domácího násilí v širším slova smyslu Rada 

Evropy v roce 1985: „Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí 

spáchané v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo 

duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj 

jeho osobnosti“ (Doporučení Rady Evropy R (85) 4 o násilí v rodině z 26. 3. 1985, 

Voňková, 2016, str. 21). 

Výše je uvedena definice domácího násilí v širším slova smyslu, domácí násilí 

lze definovat i v užším slova smyslu, a to jako intimní (partnerské) násilí, což je „jakýkoliv 

výskyt ohrožujícího chování, násilí nebo zneužití psychického, fyzického, sexuálního, 

ekonomického nebo emocionálního mezi dospělými osobami, které jsou nebo někdy 

v minulosti byly intimními partnery nebo členy rodiny, a to bez ohledu na pohlaví“ 

(Voňková, 2016, str. 21). 

Z trestněprávního hlediska se domácím násilím v České republice rozumí „týrání osoby 

blízké nebo jiné žijící s pachatelem ve společném obydlí“ (Úplné znění zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

Jiná definice uvádí: „Domácí násilí je opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, 

kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých (osobou ohroženou mohou 

být například manžel/manželka, druh/družka, rozvedení- manžel/manželka, dítě, rodič, 

prarodič, sourozenec)“ (Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014). 

Domácí násilí lze také chápat „jako fyzické, psychické anebo sexuální týrání mezi blízkými 

osobami, ke kterému dochází opakovaně v  soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. 

Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty 

zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah“ (Čírtková, 2007, str. 108). 

Z výše uvedeného lze tedy všeobecně vnímat domácí násilí jako chování, které v páru 

či v širší rodině vyvolává strach jedné osoby z druhé. Tento strach vyvolává moc násilné 
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osoby nad chováním oběti. Má mnoho podob od psychického, fyzického nebo sexuálního 

násilí po vynucenou sociální izolaci a ekonomickou deprivaci. Osoby ohrožené domácím 

násilím nejsou jen ženy, ale i muži. Zvláštní pozornost zasluhuje mezigenerační násilí, 

ke kterému dochází mezi dospělými dětmi a rodiči, případně prarodiči (Voňková, 2016). 

Shrnou-li se všechny uvedené definice, vyplývá z nich, že domácí násilí je fyzické, 

psychické anebo sexuální týrání mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně, 

s narůstající intenzitou a v soukromí, tedy skrytě mimo kontrolu veřejnosti. 

1.2 Novodobá historie a prevalence domácího násilí v ČR 

Dlouhou dobu společnost chápala násilí mezi partnery jako pouhou okrajovou záležitost, 

která se týká pouze nejslabších vrstev, menšinových skupin, mentálně narušených apod. 

Bohužel společnost vnímala násilí na ženách spíše jako normu, která patří k manželství. 

Až se sílícím feministickým hnutím v USA byl projeven zájem o zlepšení situace žen, 

obětí domácího násilí. Při zkoumání podmínek života žen se objevil nový sociální problém 

– domácí násilí. Díky nutné specifické pomoci obětem se začaly zakládat azylové domy 

a vznikala specializovaná psychosociální poradenská centra pro ženy, oběti domácího 

násilí. Z USA se posléze začala do Evropy šířit aktivita a chuť řešit problematiku 

domácího násilí (Vargová, 2008). 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že domácí násilí je konané jen muži na ženách, 

ale domácí násilí zažívají i muži od žen. V roce 1992 provedlo americké Ministerstvo 

spravedlnosti výzkum „National Crime Victimization Survey“, kdy roční míra viktimizace 

činila 5 % u žen a 0,5 % u mužů. Z toho vyplývá, že oběťmi domácího násilí se staly ženy 

desetkrát častěji (Bednářová, 2009). 

Česká republika se začala zabývat domácím násilím po roce 1989. Širší laická veřejnost 

si začala uvědomovat tento velký sociální problém v devadesátých letech díky neziskovým 

organizacím pomáhajícím obětem ohroženým domácím násilím (Vargová, 2008). 

Vargová uvádí, že „navzdory skutečnosti, že se problematice domácího násilí dostává 

v posledních letech více pozornosti široké i odborné veřejnosti, chybí v  české literatuře 

dostatek odborných publikací a výzkumných studií zabývajících se různými aspekty této 
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problematiky, včetně teoretických konceptů vysvětlujících dynamiku násilného vztahu 

a jeho negativních dopadů na celý rodinný systém“ (Vargová, 2008, str. 7). 

V ČR proběhlo první reprezentativní šetření domácího násilí v roce 2001. Výzkum 

provedla agentura STEM pro Bílý kruh bezpečí (BKB), což byla a stále je velmi významná 

organizace pro bezodkladnou kombinovanou pomoc obětem trestných činů. Výzkumu 

se zúčastnilo 1720 respondentů starších 15 let a cílem bylo zjistit povědomí veřejnosti 

o problematice domácího násilí, její postoje a osobní zkušenosti (Vargová, 2008). 

Další reprezentativní výzkum proběhl v roce 2003 v rámci Mezinárodního výzkumu násilí 

na ženách. Tento výzkum provedl Sociologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK 

v Praze. Podle výsledků výzkumu, jehož vzorek tvořilo 1980 respondentek starších 18 let, 

bylo zjištěno, že 38 % žen v České republice zažilo během svého života alespoň některou 

z forem násilí ze strany svého partnera (Vargová, 2008). 

Voňková dále píše, že „údaje o výskytu domácího násilí lze v současné době dohledat 

ve statistikách Policie ČR (počty vykázaných násilných osob a trestně stíhaných pachatelů 

pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle §199 trestního zákoníku), 

v soudních statistikách počet odsouzených za tento trestný čin. Ve statistikách 

intervenčních center, kde nalezneme údaje o vykázaných i o obětech, jejich vztazích 

a dětech. Další statistiky poskytuje Český statistický úřad“ (Voňková, 2016, str. 197). 

Tak například v kalendářním roce 2013 bylo intervenčními centry evidováno 

1367 vykázání, z tohoto počtu bylo opakovaně vykázáno 188 osob. V těchto případech žilo 

v 773 rodinách 1420 dětí. Bezprostředně bylo ohroženo 1 988 osob, z toho 1 401 žen, 

415 dětí a 172 mužů. Pomoc intervenčních center (na základě informací Policie 

ČR o vykázání) akceptovalo 1 055 ohrožených osob, 515 osob pomoc odmítlo. Iniciativně 

vyhledalo pomoc intervenčních center 3 883 osob, z toho 3 346 žen, 433 mužů a 103 dětí. 

Za první pololetí roku 2014 evidují intervenční centra v ČR 712 případů vykázání násilné 

osoby ze společného bydlení na základě rozhodnutí Policie ČR, z toho v 96 případech 

se jednalo o vykázání opakované. Z celkového počtu vykázání označila Policie 

ČR 1 094 osob za ohrožené, toho 723 žen, 297 nezletilých dětí a 74 mužů. V případech 

vykázání bylo ohroženo domácím násilím 403 rodin se 775 nezletilými dětmi. Nejčastěji 
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se jednalo o násilí v manželském soužití, a to v počtu 281 případů. Roku 2016 se obětí 

domácího násilí v Česku stala každá šestá žena a každý dvaadvacátý muž (Voňková, 

2016). 

1.3 Rizikové faktory domácího násilí 

Z počátku nemusí vůbec nic nasvědčovat tomu, že dojde k násilí ve vztahu, nikdo obvykle 

nevstupuje do partnerského soužití proto, aby v něm byl týrán a zneužíván. Partnerské 

vztahy, v nichž posléze propukne domácí násilí, zpravidla začínají jako všechny ostatní, 

někdy dokonce i lépe (Ševčík, 2011). 

Dříve bývaly nejčastěji za rizikové faktory domácího násilí uváděny nerovnost pohlaví, 

mladší věk (18–30), chudoba, odluka, kriminální kariéra, etnická otázka, nezaměstnanost, 

drogy, partnerské soužití, základní vzdělání, jeden z partnerů (eventuálně oba) vyrůstající 

v násilných rodinných vztazích, předchozí vztahy poznamenané násilím nebo recidivující 

násilí v současném vztahu (Voňková, 2016). 

V současné době je několik teorií příčin domácího násilí, Voňková (2016) uvádí: 

Teorie individuálních faktorů 

Tato teorie pracuje s vnitřní psychikou obou partnerů a specifickými rysy osobnosti. Žádné 

faktory, které by objasnily týrání partnerek/partnerů, však nebyly nalezeny. 

Teorie sociálně-psychologických faktorů 

Tato teorie zkoumá psychologické charakteristiky osobnosti spolu se sociálními 

proměnnými a vychází ze zážitků v dětství, které se promítly do mezigeneračního přenosu 

intimního násilí. 

Teorie sociálně-kulturních faktorů 

Tato teorie vidí příčiny domácího násilí v sociálně strukturované nerovnoprávnosti, 

kulturních postojích a normách ovlivňujících rodinné vztahy. 
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Multifaktorová teorie 

Tato teorie uvádí čtyři příčiny domácího násilí: 

 příčiny spočívající v makrosystému, kdy je domácí násilí vyvoláno převládající 

patriarchální hierarchií hodnot, která je založena na nadvládě mužů; muži 

v takovéto společnosti mají vůdčí úlohu; 

 příčiny spočívající v exosystému, což je životní a sociální okolí jedinců, které 

je ovlivňuje; jde o působení formálních i neformálních struktur a životní situace, 

např. nezaměstnanosti, nízkého příjmu, nízké vzdělanosti či nedostupnosti sociální 

sítě; 

 příčiny spočívající v mikrosystému, který představuje rodina jako taková, a rizika 

plynoucí z podstaty rodinného života; kterými jsou soukromí rodiny a s ním obtížné 

uplatňování mechanismů sociální kontroly, neformální právo ovlivňovat život 

členů rodiny, předepsané role v rodině, znalost druhého partnera; „partneři vědí, 

co si mohou dovolit, jak zranit, jak utěšit, znají reakce partnera na běžné i zátěžové 

situace“ (Voňková, 2016, str. 35); 

 ontogenetická teorie násilí přihlíží především k individuálním charakteristikám 

pachatele i oběti a jejich vzájemné interakci (Voňková, 2016). 

Hledání skutečných pozadí a příčin násilí ve vztahu je rozhodně velice obtížné. Prokázalo 

se, že většina domácího násilí má původ v obyčejných a běžných konfliktech. Vedle 

běžných každodenních konfliktů může být příčinou počátku násilí ve vztahu i nějaký 

zlomový okamžik – těhotenství, narození dítěte, rozchod, společné bydlení, ztráta 

zaměstnání, povýšení, studium a podobně (Buskotte, 2008). 

Mnoho lidí se domnívá, že násilí ve vztahu v podstatě úzce souvisí s užíváním alkoholu. 

Statistiky dávají těmto názorům za pravdu pouze z určité části. 50 % všech případů 

násilného chování se děje „za střízliva“; i když studie samozřejmě poukazují na to, 

že alkoholismus a násilí spolu velice úzce souvisí (Buskotte, 2008). 

Násilí a kontrola mohou být spjaty s chorobnou, permanentní žárlivostí. 

Ta je všudypřítomná, bez důvodu či podnětu, hraničí s posedlostí. Manicky žárliví lidé 
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svému pocitu podlehnou natolik, že nejsou schopni normálně myslet a jednat. Tento pocit 

dominuje celému jejich vztahu. Tento druh žárlivosti bývá v některých případech také 

prapůvodem násilného chování. Takovýto „žárlivec“ sleduje svůj protějšek na každičkém 

kroku, kontroluje poštu, e-maily, SMS, telefonáty, snaží se ho odříznout od společenského 

života (Buskotte, 2008). 

Mezi ženami i muži, kteří bijí své partnery, existují povahové podobnosti jako nízké 

sebevědomí, agresivita, hostilita, deprese, nedostatek komunikačních dovedností 

a nedostatek asertivity (Voňková, 2016). 

1.4 Mýty o domácím násilí 

Ve společnosti se bohužel objevují klišé, která mají pro osoby ohrožené domácím násilím 

fatální důsledky. Tyto předsudky a mýty totiž obhajují chování pachatelů a násilníků 

a dávají samotným obětem pocit viny. Osoby ohrožené domácím násilím se pak dostávají 

do situací, kdy se ostýchají se svými problémy komukoliv svěřit. Díky tomu mají násilníci 

pocit, že jejich chování je omluvitelné, že okolí jejich chování chápe, na čemž 

pak pochopitelně staví své sebejisté chování (Buskotte, 2008). 

„Mýty a předsudky zkreslují naše vnímání. Nejsme schopni vnímat objektivní realitu, nýbrž 

vidíme pouze to, co vidět chceme. A to je pravděpodobně důvod, proč předsudky o násilí, 

jeho pachatelích a obětech stále tak odolně přežívají“ (Buskotte, 2008, str. 28). 

Níže popsané mýty od Buskotte (2008) jsou uváděny ve variantě, že obětí je žena 

a agresorem muž, ale jak zde již bylo několikrát zmíněno, domácí násilí je pácháno 

i ženami na mužích. 

Mýtus č. 1 

„Jsou na sebe zlí, protože milují usmiřování aneb … to se v lepší společnosti stát 

nemůže…“ 

Většina lidí se domnívá, že se násilí vyskytuje pouze v sociálně slabších rodinách 

a že pachatelé jsou většinou velmi nevzdělaní. Lidé si myslí, že v takových rodinách 
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je násilí na denním pořádku, tedy běžné. To je ovšem velmi mylný názor. Četné studie, 

i zahraniční, již mnohokrát prokázaly, že se násilí vyskytuje ve všech společenských 

třídách bez ohledu na finanční situaci rodiny, vzdělání rodinných příslušníků nebo jejich 

společenský status (Buskotte, 2008). 

Mýtus č. 2 

„Ale on je agresivní opravdu jen tehdy, když se něčeho napije!“  

S užitím alkoholu padají zábrany i jakési přirozené brzdy nás všech. Klesá s ním schopnost 

sebekontroly, což je také jeden z důvodů, proč mají muži potřebu řešit své problémy 

s využitím fyzických sil právě, když už „něco vypili“. Na druhou stranu existuje i další 

velmi početná skupina mužů, kteří i bez užití alkoholu vykazují násilné a agresivní 

chování. Je potřeba si však uvědomit, že alkohol zde nehraje primární roli, protože existuje 

mnoho jiných lidí, kteří také pijí, a přesto se u nich nikdy násilnické sklony neobjevily 

(Buskotte, 2008). 

Mýtus č. 3 

„Všechno má svůj důvod aneb…asi ho vyprovokovala…“ 

Tvrzení, že ti, na nichž je násilí pácháno, ho vlastně sami svým nevhodným chováním 

vyprovokovali, staví oběti do pozice spoluviníků. Podobné názory ospravedlňují násilí 

samotné. Nic nikoho neospravedlňuje k tomu, aby vůči svému partnerovi použil fyzické 

násilí (Buskotte, 2008). 

Mýtus č. 4 

„Muži si přece nesmějí nechat všechno líbit!“ 

Výše uvedená věta demonstruje patriarchální představy. Dle tohoto tvrzení by muži měli 

mít nad ženami, obzvláště nad vlastními, určitá práva a moc. Tento způsob myšlení je staví 

do pozice dominantního partnera a v podstatě jim dává neoficiální právo o všem důležitém 

rozhodovat, zatímco žena se musí podřídit a adaptovat se (Buskotte, 2008). 
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Mýtus č. 5 

„V manželství to prostě někdy skřípe…“ 

Ano, vztahy bez hádek a konfliktů jsou velice ojedinělé, přesto má toto tvrzení háček. 

Mezi běžnou hádkou a domácím násilím je veliký rozdíl. Při hádce mají oba partneři stejné 

výchozí pozice a možnosti (Buskotte, 2008). 

Mýtus č. 6 

„Vždyť si toho muže/ženu přece vybral/a sama!“ 

Tímto tvrzením v podstatě říkáme, že si oběť za vše může sama. Musíme si uvědomit, 

že později násilný partner může být na začátku vztahu šaramantní, pozorný, vnímavý 

a starostlivý (Buskotte, 2008). 

Mýtus č. 7 

„Tak proč se s ním nerozejde, když je to tak strašné!“ 

Oběť je postavena před velké dilema, rozchod je totiž úzce spjat se strachem o svou 

materiální a ekonomickou pozici. Také může mít strach, jak se s rozchodem rodičů 

vyrovnají děti. Začne se sama obviňovat, zda skutečně nenese vinu za to, že to ve vztahu 

neklapalo. Navíc může pouhá zmínka o rozchodu vyvolat u násilnického partnera daleko 

větší agresi a vyhrožování (Buskotte, 2008). 

Mýtus č. 8 

„Bylo toho na něj poslední dobou příliš. Není divu, že mu prostě ujela ruka!“ 

Tato věta v podstatě říká: „To se přece může stát každému. Vždyť to není zase tak strašné. 

Nedělejme z komára velblouda!“ Ale frustrace a stres nejsou v žádném případě omluvou 

nevhodného a agresivního chování (Buskotte, 2008). 
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Mýtus č. 9 

„Slušní muži se násilí nedopouštějí.“ 

Násilník bývá často tzv. „dvojí tváře“ (dr. Jekyll a pan Hyde). Na veřejnosti se prezentuje 

jako dokonalý člověk, silný, úspěšný, konkurenceschopný, který finančně zabezpečuje 

rodinu, kterou velmi miluje. V soukromí je nespokojený a frustraci si cíleně vybíjí 

domácím násilím. Oběť je z agresorova měnícího se chování zmatená. Násilníkova 

„rozpolcená osobnost sebou nese i další riziko, neboť před ostatními obvykle vystupuje 

pouze jako laskavý, hodný a ohleduplný muž, otec či syn, což zvyšuje riziko, že osobám 

ohroženým domácím násilím potom nikdo nevěří“ (Ševčík, 2011, str. 71). 

Díky tomuto mýtu v povědomí společnosti je nesnadné násilníkovo odhalení, prokazování 

jeho viny a odsouzení násilného jednání (Ševčík, 2011). 

Mýtus č. 10 

„Nechci se vměšovat do cizích záležitostí. Ti dva by si to raději měli vyřešit mezi sebou.“ 

Tím, že domácí násilí vnímáme jako soukromou záležitost a nezakročíme ani v případě, 

že jím trpí někdo v našem blízkém okolí, vlastně velmi jednoduše chceme uniknout před 

odpovědností. „Myslíme jen na sebe a tím vlastně způsobujeme, že se pachatel cítí 

neohrožen a ohrožená osoba má pocit, že zůstává nepodporována a nepochopena“ 

(Buskotte, 2008, str. 28). 

1.5 Znaky domácího násilí 

Znaky domácího násilí jsou velmi specifické. 

Historie domácího násilí – domácí násilí není ojedinělým násilným aktem, jedná 

se o dlouhodobou, opakovanou násilnou situaci s cyklickým vývojem, tzv. násilí 

na pokračování. Počáteční fáze je charakterizována především verbálními útoky v podobě 

ponižování, zastrašování a vyhrožování (Ševčík, 2011). 
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Stupňování násilí – postupně dochází ke zhoršování situace. Vedle popsané verbalizace 

se začínají objevovat první fyzické ataky, které se postupně zhoršují a zintenzivňují. 

Násilné incidenty se vyskytují čím dál častěji. Nejprve se jedná o útoky na lidskou 

důstojnost, jejichž cílem je ohroženou osobu sociálně izolovat a snížit její sebeúctu. 

Následně jde o útoky na zdraví, kdy je cílem danou osobu sankcionovat, a poté to může 

přerůst až v život ohrožující útoky, jejichž cílem může být likvidace oběti (Ševčík, 2011). 

Násilí mezi blízkými osobami – aktéři domácího násilí jsou vzájemně propojeni citově, 

sociálně, ekonomicky. Panuje mezi nimi jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na osobu 

ohroženou a osobu násilnou. Domácí násilí nezahrnuje vzájemné napadání, hádky, rvačky, 

spory, kde se násilné osoby a osoby ohrožené střídají. Čírtková (2007) zdůrazňuje trvalou 

a neměnnou diferenciaci rolí na oběť a pachatele. 

Ševčík a Špatenková se oproti tomu domnívají, že role mezi aktéry nemusí být vždy jasné 

a neměnné, tedy nemusí být zcela zřejmé, kdo je násilná osoba a kdo je osoba ohrožená. 

Tito autoři poukazují na nutnost tento klíčový znak domácího násilí v budoucnu 

redefinovat. „K asymetrii, popřípadě ke změně asymetrie ve vztahu, může dojít 

např. vývojem, změnou kontextu či situace“ (Ševčík, 2011, str. 40). 

Jen těžko se například věří, že „vetchý senior upoutaný na lůžko“ tyranizoval svoji plně 

soběstačnou ženu. V případě domácího násilí jde vždy o kontrolu a moc. Násilná osoba 

má kontrolu a mocenskou převahu nad ohroženou osobou. Moc ale může být různá – 

fyzická, psychická, daná společností apod., proto se i „chabá žena“ a „křehký senior“ 

mohou ocitnout v roli násilné osoby. Nedisponují sice fyzickou převahou, ale mohou 

mistrně využívat jiné své převahy, např. psychické – dominance, direktivity, manipulace 

apod. Násilí ze strany druhé osoby může být výrazem zoufalého boje proti bezmoci, nebo 

naopak snahou získat moc či ukázat, že i ona disponuje “kouskem své moci“ (Ševčík, 

2011). 

Společné obydlí, společná domácnost – domácí násilí je pácháno v soukromí, 

což je umožněno tím, že aktéři spolu sdílejí společné obydlí, mají společnou domácnost. 

Paradoxně se tento jev může vyskytovat rovněž u osob bez domova („bezdomovců“), 

pokud společně žijí jako partneři ve squatu, pod mostem apod. a pokud projevy násilí mezi 
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nimi naplňují ostatní charakteristické znaky domácího násilí. Jak bylo uvedeno v předešlé 

charakteristice – domácí násilí probíhá za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou 

společenské kontroly, což je spojeno s nedostatkem důkazů a svědků. Ševčík 

se Špatenkovou uvádějí, že tomu tak nemusí být vždy – jestliže dochází k opakovanému 

násilí mezi blízkými jedinci, může se posléze odehrávat téměř kdekoli, tj. i na veřejnosti, 

např. na nějaké rodinné oslavě, před pracovištěm či na pracovišti osoby ohrožené domácím 

násilím, na ulici před domem, na chodbě činžovního domu (Ševčík, 2011). 

1.6 Spirála domácího násilí 

Domácí násilí má určitý typický vzorec, dříve nazývaný cyklus domácího násilí, který jako 

první popsala Lenore Walkerová v roce 1979. Původně se věnovala ženám jako obětem 

domácího násilí, proto její popis reflektuje dané zaměření. Později připustila, že oběťmi 

domácího násilí mohou být také muži (Ševčík, 2011). 

Název spirála domácího násilí nahradil dřívější název cyklus domácího násilí z důvodu, 

že většina incidentů domácího násilí má vzestupný charakter. Spirálu, tak jako dříve 

nazývaný cyklus, tvoří jednotlivé fáze domácího násilí s různou délkou a časovým 

intervalem trvání, který se při opakování zkracuje: 

1. Fáze napětí – v této fázi neprobíhá dobrá komunikace, partner se sklonem k násilí 

je jasně nespokojený, podrážděný a vše kritizuje. Spíše se jedná o pasivní agresi, 

ale mohou se přidat i nadávky a křik. Osoba v ohrožení se bojí a pokouší se předcházet 

výbuchu agresivního partnera, ve všem mu vyhoví, je podřízená. Ohrožená osoba má pocit, 

že se dostatečně nesnažila a nezamezila vzniku napětí. V silách ohrožené osoby však není 

tomuto zamezit a napětí posléze přejde nakumulované do druhé fáze (Ševčík, 2011). 

2. Fáze násilí – pro tuto fázi je typická exploze násilí. Střety nejsou jen v podobě citového 

ubližování, ale také fyzického násilí. Násilník ničí majetek, získává moc a kontrolu 

nad obětí a snaží se ji zcela ovládnout, třeba i několikahodinovým mučením. Oběť zažívá 

intenzivní pocity strachu, úzkosti, bezmoci a zoufalství. Tuto fázi lze také nazvat jako 

incident, „dochází k verbálnímu, emocionálnímu a fyzickému zneužívání ohrožené osoby. 
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Charakteristický je hněv (vztek), obviňování, hádky, výhrůžky, zastrašování“ (Ševčík, 

2011, str. 53). 

3. Fáze usmíření, líbánek – násilník si je v této fázi vědom, že by oběť mohla chtít vztah 

ukončit. To nechce nechat dopustit, nechce ji ztratit, chce nad ní stále mít kontrolu a moc. 

Z tohoto důvodu změní své agresivní chování, ubezpečuje, že se změní, omlouvá se, 

slibuje, že se násilí již nikdy nebude opakovat. Vyjadřuje či se snaží předstírat lítost, dává 

najevo smutek a lásku. Oběť většinou náklonnosti podlehne, uvěří slibům a zůstane 

ve vztahu. Pokud se tento způsob agresorovi neosvědčí, začne používat vyhrožování 

sebevraždou, sebepoškozováním apod., nebo začne svalovat vinu za výbuch násilí 

na druhého (Ševčík, 2011). 

4. Fáze klidu – pro tuto fázi je charakteristický relativní klid, ve vztahu se nevyskytuje 

žádné násilí. Partner se sklonem k násilí může i splnit některý ze svých slibů a oběť doufá, 

že je s násilím ve vztahu konec. Bohužel problémy zde stále přetrvávají, postupně 

a pomalu vygradují opět do fáze napětí (Ševčík, 2011). 

Všechny výše uvedené fáze se střídají obvykle tak dlouho, dokud nedojde k přerušení. 

Spirála může mít nespočet opakování a různou délku trvání od hodin, týdnů, měsíců, roků 

až po desítky let (Ševčík, 2011). 

1.7 Typologie domácího násilí 

Pojem domácí násilí je používán od 70. let minulého století a původně označoval násilné 

jednání muže vůči ženě. S postupným nárůstem obětí, které se obracely na pomáhající 

organizace a své zážitky zveřejnily, se začala vytvářet mozaika rozmanitých druhů a forem 

domácího násilí (Voňková, 2016). 

„Typologie domácího násilí má svůj praktický význam. Pokud zjistíme, o jaký typ 

domácího násilí se jedná, můžeme volit odpovídající strategii jak vůči obětem, 

tak násilným partnerům“ (Čírtková, 2007). 
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Níže budou popsány jednotlivé typy domácího násilí dle Voňkové (2016) – intimní 

terorismus, psychické domácí násilí, dysforické domácí násilí a situační (obecné) párové 

násilí. 

Intimní terorismus 

Intimní terorismus je nejčastější variantou domácího násilí. Je charakterizován: 

 dlouhodobostí a opakováním násilných ataků; 

 poutem – pachatel a oběť jsou (nebo byli) k sobě citově, sociálně a ekonomicky 

připoutáni; 

 sdílením intimity rodiny – pachatel a oběť jsou nejčastěji rodiči převážně 

nezletilých dětí; 

 rolemi – osoby násilné (pachatelé) a osoby ohrožené (oběti) jsou neměnné 

(vztahová asymetrie); 

 eskalací domácího násilí co do frekvence a intenzity; 

 násilím jako prostředkem k dosažení nějakého cíle, zpravidla převažuje fyzické 

násilí; 

 manifestním uplatňováním kontroly a moci. 

Muži jsou pachateli domácího násilí v 97 % případů, ženy ve 3 %. U obětí vzniká syndrom 

týrané osoby, spouštěče incidentů jsou nevypočitatelné. Existuje zde riziko separačního 

napadení, protože partner neakceptuje rozchod, který by znamenal ztrátu kontroly 

nad životem partnerky. Tento typ domácího násilí je vysoce společensky nebezpečný 

a jednání násilné osoby vždy naplňuje znaky trestného činu podle § 199 trestního zákoníku 

(Voňková, 2016). 
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Psychické domácí násilí 

Psychické domácí násilí je charakterizováno: 

 rovněž dlouhodobostí a opakováním incidentů; 

 přítomností vztahové asymetrie; 

 uplatňováním kontroly a moci; 

 ojedinělostí fyzického násilí. 

U tohoto typu násilí je oběť zbavena rozhodování o svém sebeurčení, nesmí rozhodovat 

o chodu rodiny, partner je tyran přesvědčený o prospěšnosti tohoto modelu pro chod 

rodiny. Kvalita života oběti je výrazně snížena, může vzniknout syndrom týrané osoby. 

Některé empirické výzkumy naznačují, že psychického násilí se spíše dopouštějí ženy. 

Také zde naplňuje jednání násilného partnera znaky trestného činu podle § 199 trestního 

zákoníku. 

Zvlášť nebezpečná varianta psychického násilí je označována jako trvalá nátlaková 

kontrola s:  

 permanentním psychickým nátlakem a kontrolou partnera/partnerky; 

 vztahovou asymetrií; 

 výjimečným fyzickým násilím jako reakcí na „vzdorování“ utiskovaného partnera; 

 uplatňováním moci a kontroly. 

U tohoto typu domácího násilí „chybí spirála násilí, neboť oběť je kontinuálně 

decimována. Syndrom týrané osoby se projevuje neschopností oběti řešit problematický 

partnerský vztah“ (Voňková, 2016, str. 25). 

Dysforické domácí násilí 

Pro dysforické domácí násilí jsou typické: 

 střídání se období klidu a období fyzických útoků; 

 přítomnost markantní vztahové asymetrie ; 

 uplatňování kontroly a moci; 
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 převaha psychického násilí; 

 žárlivost vystupující do popředí. 

Pachatelé jsou dependentní osobnosti, závislé na partnerovi, trpící strachem, že by mohly 

být opuštěny. Partnera chtějí mít pouze pro sebe, vyvíjejí excesivní kontrolu, omezují 

partnera v sociálních kontaktech, brání-li se partner (většinou je zde obětí žena), propadají 

silným agresivním afektům. Jde o nebezpečné násilníky, kteří jsou v případě pokusu oběti 

o odchod schopni až likvidační agrese vůči partnerce či dětem, hovoříme 

o tzv. separačním násilí. I zde naplňuje jednání násilného partnera znaky trestného činu 

podle § 199 trestního zákoníku (Voňková, 2016). 

Situační (obecné) párové násilí 

Pro obecné párové násilí jsou typické: 

 relativně dlouhé období klidu; 

 konfliktní situace jako startéry incidentů; 

 kolísání vztahové asymetrie. 

Jde o konflikty a krize ve vztahu, není zde snaha o degradaci partnera s potřebou ubližovat 

a kontrolovat (Voňková, 2016). 

1.8 Druhy a formy násilného jednání 

Výrazy druh a forma domácího násilí jsou často zaměňovány. Druh domácího násilí 

označuje, mezi jakými skupinami lidí (vymezenými převážně pohlavím a příbuzenskými 

vztahy) se násilí odehrává (Bednářová, 2009). 

Vargová (2008) uvádí tyto formy násilného chování: 

 psychické násilí – zahrnuje nadávky, obviňování, podezírání, pokořující poznámky 

či gesta, znevažování a podceňování, zesměšňování a ponižování doma 

i ve společnosti; 
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 izolace – zabraňování v kontaktu s rodinou či přáteli, sledování telefonátů, SMS 

a e-mailů, sledování na sociálních sítích, pronásledování, nečekané „kontrolní“ 

návštěvy nebo telefonáty, zákaz telefonování a vycházení, přikazování chování 

a oblékání, rozhodování o všem pouze agresorem; dnes se lze u této formy setkat 

i s názvem sociální násilí (Vargová, 2008). 

Tuto formu izolace popisuje Voňková slovy: „Představuje absolutní uzavření oběti, zákaz 

styku s příbuznými, s přáteli, zákaz telefonování, vycházení, přikazování chování, oblékání, 

rozhodovávání o tom, co je a co není vhodné. Vyčerpávající dohled nad životem, zákaz 

čtení nebo naopak určování literatury, zákaz sledování TV, poslouchání rádia, omezování 

nebo zákaz jakýchkoliv zájmů“ (Voňková, 2016, str. 27). 

Vargová (2008) dále uvádí tyto formy DN: 

 ekonomická kontrola – omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz 

na provoz domácnosti, ale i zákazy chodit do práce nebo se dále vzdělávat, 

či naopak nucení do práce; 

 vydírání, nátlak – vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování různými způsoby, 

rozkazování, co má oběť udělat, odpírání spánku či potravy apod.; 

 vyhrožování sebevraždou či jiným destruktivním činem – to se může objevit, 

pokud oběť neudělá, co si agresor přeje; 

 fyzické násilí – fackování, bití, kopání, škrcení, pálení, mlácení o zeď, rány pěstí, 

ohrožování nožem či jinou zbraní; 

 sexuální násilí – znásilnění, nucení násilím či pod pohrůžkou násilí k sexu nebo 

k sexuálním praktikám, které oběť nechce vykonávat, naopak odpírání sexu 

v souvislosti s ponižujícími komentáři ohledně vzhledu oběti. 

Násilí se většinou vyskytuje jako kombinace výše popsaných forem (Vargová, 2008). 
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1.9 Analýza osobnosti oběti 

U oběti domácího násilí žádný osobnostní profil neexistuje, protože „obětí domácího násilí 

se může stát kdokoliv“ (Voňková, 2016, str. 54). 

Dle Voňkové (2016) se oběti nejčastěji zařazují dle zažitého trestného činu – např. oběti 

sexuálního násilí či fyzického násilí, oběti majetkové újmy apod. 

Další možností kategorizace obětí dle Voňkové (2016) je kategorizace podle reakce oběti 

(a pachatele): 

 zúčastňující se oběť – pachatel a oběť se znají a díky vzájemnému působení 

je agresor motivován k činu, hovoříme o tzv. vztahových deliktech; 

 nezúčastňující se oběť – bez vzájemné interakce; 

 provokující oběť – oběť si neuvědomuje nebezpečí a neúmyslně či záměrně 

se vystavuje nebezpečí; 

 latentní oběť – násilí páchané nejčastěji v rodinách, skryté trestné činy 

neoznámené z důvodu nesmyslných předsudků; 

 nepravá oběť – vyskytující se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. 

U oběti dlouhodobého domácího násilí se může rozvinout syndrom týrané osoby (ženy), 

jenž má specifické projevy, jako jsou opakované útěky a návraty k agresorovi, setrvávání 

v jeho blízkosti, patologický strach z jeho reakcí, fyzické, psychické, emocionální 

a morální oslabení, ambivalence k agresorovi, nejasnost ohledně toho, kdo je vlastně 

za násilí odpovědný, stud z prozrazení domácího násilí na veřejnosti, obavy ze ztráty dětí, 

sociální izolace a ztráta sociálně-ekonomické úrovně. V literatuře se také vyskytuje termín 

syndrom týraného partnera – opakující se násilí konané životním partnerem či blízkou 

osobou (Voňková, 2016). 

Dlouhodobé domácí násilí může vést k posttraumatické stresové poruše, jejímiž 

příznaky jsou vtíravé, neodbytné pocity opakovaného prožívání traumatické události, 

vyhýbání se všemu, co nějak s traumatickou situací souvisí a nadměrné vzrušení, 

při kterém je oběť stále citově a tělesně připravená na další trauma (Voňková, 2016). 
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Důsledky domácího násilí se projeví v podobě silně devastujících účinků na fyzický 

i psychický stav oběti, což zhoršuje kvalitu života ve všech oblastech nejen přímým 

obětem, ale i svědkům domácího násilí (Ševčík, 2011). 

Níže jsou uvedeny charakteristiky možných skupin obětí – žena jako oběť domácího násilí, 

muž jako oběť domácího násilí, oběti domácího násilí dle sexuální orientace, dětská oběť 

domácího násilí a senior jako oběť domácího násilí. 

Žena jako oběť domácího násilí 

Ženy jsou nejčastějším terčem domácího násilí, proto se také odborníci na problematiku 

domácího násilí věnují nejvíce právě jim. Charakteristickým rysem ženy coby oběti 

domácího násilí je nízká sebeúcta, přesvědčení, že si takové zacházení zaslouží, a mohou 

cítit i vinu kvůli svému údajnému pochybení (Ševčík, 2011). 

Ševčík (2011) uvádí, že týraná žena je na svém partnerovi materiálně závislá, je poslušná, 

podřízená, má minimální či skoro žádné sociální kontakty s jinými lidmi, často omlouvá 

partnerovo násilné chování, je ustrašená, má pocit beznaděje, bezmoci a bezcennosti, 

má pocit, že její situace nemá řešení, že to, co se jí děje, si zaslouží. Bezmezně věří, že „to“ 

ustane a partner se změní k lepšímu, stydí se vyprávět o tom, jak se k ní partner chová, 

snaží se pomocí sexu upevnit intimní vztah s partnerem a je na partnerovi velmi 

emocionálně závislá. Nedokáže si představit život bez něho, ale ani s ním (Ševčík, 2011). 

Svému okolí mohou tyto ženy ukazovat optimistickou, pozitivní tvář, ale ve skutečnosti 

žijí v hněvu a strachu. Musí být velmi silné, aby dokázaly přežívat ve své situaci, a přesto 

se nezávislému okolí mohou jevit jako pasivní. Často jsou domácímu násilí vystaveny 

ženy, u nichž by to nikdo neočekával – ženy sebevědomé, aktivní mimo rodinu, pracovně 

úspěšné. Přesto se i takovéto ženy zdráhají vyhledat odbornou pomoc. „Je nanejvýš nutné 

ke každé takové ženě přistupovat jako k  jedinečné bytosti, respektovat její individualitu 

a neuchýlit se ke stereotypnímu posuzování (všechny týrané ženy jsou stejné)“ (Ševčík, 

2011, str. 93). 
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Muž jako oběť domácího násilí 

Statistiky potvrzují, že muži mají na rozdíl od žen menší pravděpodobnost, že se stanou 

oběťmi domácího násilí. Pokud se obětí stanou, děje se tak v partnerském soužití. 

Z výzkumů vyplývá, že u mužů je menší pravděpodobnost, že by utrpěli nějaké zranění. 

Jejich psychický i fyzický stav je v porovnání se ženami ve stejné situaci výrazně lepší. 

I sociálně-ekonomické rozdíly jsou u obětí-mužů než u obětí-žen; muži jsou lépe finančně 

zajištěni, jsou samostatnější, chodí do práce a mají kde bydlet. V porovnání s ostatními 

muži jsou na tom ovšem existenčně hůře (Ševčík, 2011). 

Eva Hunt uvádí, že muži mají větší šanci násilný vztah opustit, a to díky větší 

„samostatnosti“. Bez ohledu na okolnosti se muži ohrožení domácím násilím cítí oproti 

týraným ženám ve své domácnosti bezpečně. Dopady domácího násilí na kvalitu života 

mužů nemusí být tak rozsáhlé, jako v případě žen. Muži jsou především vystaveni 

nadávkám, ponižování; z fyzického násilí se jedná především o bití, kopání, údery pěstí, 

vytrhávání vlasů, házení věcí. Partnerky využívají děti – zamezují muži v kontaktu s nimi, 

navádí proti němu děti, hrozí a zastrašují, že muž ztratí s dětmi veškerý kontakt. Hrozí, 

že muže opustí a o vše ho připraví (Ševčík, 2011). 

Je nutné být opatrný u vyvozování závěrů o mužských obětech domácího násilí. Muži 

zdaleka nejsou „jasnými“ oběťmi domácího násilí. Mohou být skutečnými oběťmi 

domácího násilí, ke kterým je nutné přistupovat nanejvýš citlivě, nebo se mohou 

spolupodílet na domácím násilí (vzájemné bití), anebo mohou být dokonce násilnými 

osobami a z různých důvodů se staví do role oběti domácího násilí (Ševčík, 2011). 

Oběti domácího násilí dle sexuální orientace a identifikace 

Autorky Hunt a Špatenková (2011) uvádějí, že domácí násilí si nevybírá a jeho obětí 

se může stát kdokoliv, např. členové různých minoritních skupin. Zkratka LGBT označuje 

osoby s nestandardním sexuálním zaměřením oproti heterosexuálním jedincům – lesby, 

gaye, bisexuály a transgenderové osoby (i transsexuály). Intimní násilí je u této skupiny 

značně specifické, násilí na nich nepáchají jen partneři/partnerky, nezřídka se k nim násilně 

chovají vlastní rodiče, sourozenci či jiní příbuzní. Nutí je k vyléčení jejich odlišné 
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orientace, nutí je do vztahu či manželství s opačným pohlavím nebo se snaží z nich jejich 

orientaci či identitu „vymlátit“ (Ševčík, 2011). 

Dětská oběť domácího násilí 

Dítě je buďto přímou (primární) obětí domácího násilí, jestliže je přímo na něm ze strany 

agresora uskutečňováno fyzické, psychické nebo sexuální násilí, nebo může být dítě obětí 

domácího násilí, jestliže je přítomno tomuto násilí mezi rodiči či jinými osobami 

v domácnosti; v tomto případě se jedná o nepřímou (sekundární) oběť domácího násilí. 

Děti jako oběti či svědci domácího násilí vykazují stejné příznaky jako děti se syndromem 

CAN (Child Abuseand Neglect), tj. syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte. V případě dítěte jako primární oběti hovoříme o syndromu CAN, v případě 

sekundární oběti jde o domácí násilí (Ševčík, 2011). 

„Pro dítě je násilí mezi rodiči zpravidla těžkým traumatickým zážitkem“ (Ševčík, 2011, 

str. 120). 

Děti situaci domácího násilí vnímají velmi intenzivně a jejich vztah k rodičům může být 

významně ovlivněn. Mohou být k násilnému rodiči shovívavé, nebo s ním odmítají kontakt 

a jsou na straně osoby ohrožené domácím násilím. U dětí se mohou v důsledku domácího 

násilí objevovat přenesené vzorce chování a mohou se z nich stát buďto násilníci, či oběti 

domácího násilí (Ševčík, 2011). 

Typické pro bezbranné děti je, že cítí spoluodpovědnost za to, co se u nich doma děje. Děti 

se mohou snažit ochraňovat rodiče-oběť a při tom mohou být samy napadeny nebo zraněny 

agresorem. Jako svědci domácího násilí jsou pod velkým psychickým tlakem, žijí 

v neustálém strachu, nepředvídatelnosti, v permanentním strachu o rodiče-oběť, cítí 

se bezmocně, osaměle, a to i kvůli závazku vůči rodičům mlčet o tom, co se doma děje. 

U těchto dětí se objevují poruchy chování, problémy ve škole, psychosomatické příznaky, 

psychické poruchy, poruchy spánku, snížená sebeúcta; trpí neklidem, chovají se agresivně 

a mohou mít sebevražedné myšlenky (Ševčík, 2011). 
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Senior jako oběť domácího násilí (syndrom EAN – Elder Abuse and Neglect) 

Staří lidé se mohou stát obětí všech forem domácího násilí, jako jsou fyzická aktivní 

či pasivní podoba týrání, psychické a citové týrání, sexuální obtěžování a zneužívání, 

finanční a materiální zneužívání a zanedbávání péče ze strany dítěte či dospělé osoby. Tato 

skupina je dosud neprávem opomíjena odborníky na problematiku domácího násilí. 

Nerespektování lidské důstojnosti seniora dítětem či dospělou osobou je specifickou 

kategorií násilí na seniorech (Ševčík, 2011). 

1.10 Analýza osobnosti agresora 

U pachatelů domácího násilí lze najít určité společné znaky. Mezi ně patří nízká sebeúcta 

a slabá funkce ega, nedostatečná kontrola impulzů, extrémní žárlivost, zvládání stresu 

pomocí alkoholu a fyzického napadání partnera, užívání sexu jako agresivního činu 

vedoucího ke zvýšení sebevědomí, v případě mužů víra v mýty o tradiční a patriarchální 

rodině, lpění na zastaralých názorech o mužské nadřazenosti a nadvládě (Voňková, 2016). 

1.10.1 Muž jako agresor 

Povahové rysy násilnických mužů se podobají rysům poruch osobnosti. Tito muži jsou 

egocentričtí, proradní, chybí jim pocit viny a studu, jsou impulzivní, mají schopnost 

manipulovat druhými. Mají zachovanou inteligenci, jednají jinak na veřejnosti a jinak 

se chovají v soukromí. Zcela jim chybí empatie, altruismus, tolerance; pohrdají slabými, 

platí na ně tvrdší přístup, protože mají pragmatický přístup k zákonům (Voňková, 2016). 

Jacobson a Gottman (Voňková, 2016) vytvořili typologii trýznitelů, dělí je na dvě skupiny 

– na kobry a na pitbuly. 

 kobry – tito muži jsou násilničtí vůči ostatním, netrpí pocity viny ani výčitkami 

svědomí, motivuje je touha po okamžitém uspokojení, jsou schopni něčeho naráz 

nechat a přejít k něčemu jinému, cítí se nadřazeni, mluví rychle, umí dobře 

překrucovat fakta; jsou okouzlující a charizmatičtí, nedopustí sebou manipulovat; 

v jejich rodině se vyskytovalo násilí a výchova je traumatizovala, jsou imunní vůči 
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terapeutické intervenci, útočí rychle a zuřivě a přitom se ovládají, mají nadměrně 

rozvinutý smysl pro právo na to, co si umanou a kdy; těsně před tím, než zaútočí, 

se zcela zklidní a soustředí se; 

 pitbulové – muži násilničtí jen vůči partnerovi, jeví určité známky pocitu viny, 

motivuje je strach z opuštění, jsou fanatičtí, svou oběť často pronásledují, přijímají 

roli oběti, jsou více emočně ovlivnitelní; jsou to především introverti 

s depresivními sklony, snaží se ovládat své partnerky tím, že je neustále sledují; 

v jejich rodinné anamnéze se vyskytuje určitý stupeň násilí, někdy násilníkům 

tohoto typu léčebný program prospěje; pitbulové jsou emočně nestabilní, mají 

sklon k tomu nechat problémy nakumulovat, a pak se „urvou ze řetězu“ (Voňková, 

2016). 

1.10.2 Žena jako agresor 

Ženy také dokážou být násilné a kruté a mohou figurovat ve všech druzích a typech 

domácího násilí. Nejčastěji bývají zmiňovány v roli agresora v souvislosti se selháním 

pečující role, např. o seniory či handicapované, ale jsou také aktérkami partnerského násilí 

(Ševčík, 2011). 

Ševčík (2011) upozorňuje, že násilné ženy jsou ve značné míře žárlivé, muže nadměrně 

kontrolují a omezují jeho sociální kontakty. Mohou zneužívat alkohol či drogy, vyhrožují, 

projevují se agresivně také na veřejnosti a používají nejrůznější formy psychického 

nátlaku. Ženy způsobují mužům zranění „duše“, která jsou někdy mnohem horší 

než tělesná zranění. Dosavadní studie poukazují na to, že násilí ze strany žen vyvolává 

u mužů závažné psychické reakce (Ševčík, 2011). 

Útoky žen není radno podceňovat, jako zbraň mohou použít věci nebezpečné a běžně 

dostupné, jako je vařící voda, rozpálený olej z pánve, kuchyňský nůž. Nejčastěji způsobují 

partnerovi modřiny, oděrky, škrábance, vyražení zubů či zranění smyslových orgánů 

(Ševčík, 2011). 
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Je nutné rozlišovat, zda se jedná o vzájemně násilný vztah, reakci na násilné chování 

partnera nebo o násilí výlučně ze strany ženy. Nelze veškeré násilí ze strany žen považovat 

pouze za formu sebeobrany či odplaty (Ševčík, 2011). 

1.11 Platný legislativní rámec ČR vztahující se k domácímu násilí 

Nepřípustnost domácího násilí deklaruje jeho trestnost. Domácí násilí je možné vymýtit, 

jestliže ho společnost ve všech rovinách nebude vůbec připouštět. Voňková (2016) uvádí, 

že proces ochrany před domácím násilím lze zjednodušeně popsat jako policejní intervenci, 

sociální pomoc a soudní ochranu. Tím je myšleno zákonné omezení v podobě vykázání 

násilné osoby policejním orgánem ze společného obydlí na 10 dnů, dále sociální pomoc 

ohrožené osobě v intervenčním centru a právní ochrana poskytovaná civilními soudy 

tzv. zvláštním předběžným opatřením, které je určeno k personální a teritoriální ochraně 

ohrožené osoby (Voňková, 2016). 

V současné době upravují problematiku domácího násilí především tyto zákony: Zákon 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

Zákon č. 356/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), Zákon 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Zákon 

č. 89/2013 Sb., nový občanský zákoník, Zákon č.115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství, Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (Voňková, 2016). 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky zjednodušuje postup při vykázání 

násilné osoby ze společného bydlení. Ukládá policejním orgánům povinnost uvědomit 

o vykázání intervenční centra, a pokud se v rodině, kde bylo domácí násilí pácháno, 

nachází děti, které ještě nedovršily plnoletosti, je povinností Policie ČR s touto záležitostí 

seznámit orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (Úplné znění zákona 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 2017). 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách určuje rozsah působnosti a činnosti 

intervenčních center v oblasti pomoci obětem domácího násilí (Králová, 2007). 



34 

Zákonem č. 356/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí se řídí OSPOD, plní dle něho 

práva a povinnosti osob při ochraně dětí ohrožených domácím násilím. Novela tohoto 

zákona č. 303/2013 Sb., tzv. změnový zákon, reaguje na změny v novém občanském 

zákoníku týkající se především rodičovské odpovědnosti a oblasti náhradní výchovy 

(Voňková, 2016). 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník klade důraz na trestněprávní ochranu osobnostních 

práv a svobod člověka, na ochranu jeho života, zdraví, lidské důstojnosti, fungující rodiny, 

nezletilých dětí a starých, nemocných a bezmocných jedinců (Úplné znění zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 2017). 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) byl novelizován 

v souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů; posílil procesní postavení osoby 

poškozené a ustanoveními o předběžných opatřeních, která lze uložit obviněným 

pachatelům, i ochranu oběti (Sbírka předpisů z trestního práva: právní stav k 17. únoru 

2016, 2016). 

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství se podílí na prevenci kriminality 

a poskytování pomoci obětem trestné činnosti (Sbírka předpisů z trestního práva: právní 

stav k 17. únoru 2016, 2016). 

Zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze postihnout 

domácí násilí v rámci přestupků proti občanskému soužití (Úplné znění zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 2017). 

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů stanovuje zákonné hranice 

pro dodržování práv obětí, poskytuje právní, psychologickou, sociální i peněžitou pomoc 

(Sbírka předpisů z trestního práva: právní stav k 17. únoru 2016, 2016). 

Zákon č. 89/2013 Sb., nový občanský zákoník mimo jiné upravuje rodinné a manželské 

právo. Obsahuje i § 751 OZ – Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí (Voňková, 

2016). 
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Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství upravuje vznik registrovaného 

partnerství jako trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví, jejich vzájemná práva 

a povinnosti, zánik registrovaného partnerství a další skutečnosti (Voňková, 2016). 

Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních upravuje soudní řízení nesporná 

a jiná zvláštní řízení (Voňková, 2016). 

1.12 Pomoc osobám ohroženým domácím násilím 

Lidé ohrožení domácím násilím se většinou cítí velmi osaměle. Buď v důsledku 

promyšleného jednání násilného partnera a snahy oběť izolovat, nebo se sami stáhnou 

do ústraní, protože již nemají sílu na kontakt s okolím. Sami tento problém ale nezvládnou. 

Pokud se člověk nachází v takové tísni, jako je domácí násilí, měl by vyhledat 

profesionální pomoc. Bohužel tomu tak nebývá; buď z důvodu, že si člověk myslí, 

že je to jen jeho záležitost, kterou si musí vyřešit sám, či se stydí za své „selhání“ anebo 

neví, kam se obrátit a zda může případnému „poradci“ důvěřovat (Buskotte, 2008). 

Pomoc obětem domácího násilí by měla dle Ševčíka (2011) obsahovat: 

 materiální pomoc – zajištění bezpečného bydlení a finančních prostředků 

na výživu, včetně zabezpečení péče o dítě apod.; 

 psychickou podporu – v podobě poradenství či doprovázení, zvyšování 

kompetencí, sebeúcty apod.; 

 právní pomoc – při řešení majetkoprávních záležitostí, především pak sociálně-

právní poradenství, včetně opatrovnictví dětí, sociální podpory apod. (Ševčík, 

2011). 

Pomoc obětem domácího násilí se odehrává v několika rovinách. První je uskutečňována 

policejními orgány. Rovinu druhou představuje pomoc intervenčních center. Třetím 

pilířem v pomoci osobám ohroženým domácím násilím jsou soudy. Další v pořadí 

je peněžitá pomoc oběti od státu. Sociální a psychologická pomoc se odehrává na půdě 
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intervenčních center, odborných poraden nestátních organizací a azylových domů 

(Voňková, 2016). 

Instituce, které patří do systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím, lze rozdělit 

na dvě skupiny: 

 instituce represivní – Policie ČR, městská a obecní policie a přestupková oddělení 

obecních úřadů; 

 instituce pomáhající – nemocnice, záchranná služba a sociální služby (Úlehlová, 

2009). 

1.12.1 Represivní instituce na pomoc osobám ohroženým domácím násilím 

Také veřejný ochránce práv na svých internetových stránkách radí osobám ohroženým 

domácím násilím, které státní instituce je možné zkontaktovat; níže je uveden jejich výčet 

a popis. 

 Policie ČR. Významným oprávněním Policie ČR je možnost vykázat násilnou 

osobu na 10 dnů ze společného obydlí a jeho okolí. Uskutečněno 

je tak na základě vyhodnocení míry rizika dalšího napadení oběti násilnou osobou, 

aniž by bylo rozhodováno o protiprávnosti jednání násilné osoby. Vykázán může 

být i výhradní vlastník obývané jednotky, pokud je násilnou osobou. Vykázání 

nelze vymáhat, policista se rozhoduje dle míry rizika opětovného napadení, 

a to i bez souhlasu ohrožené osoby. Toto je definováno v Zákoně č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky (Úplné znění zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, 2017). 

 Obecní policie. Strážníci městské policie rovněž chrání občany a dohlíží 

na dodržování pravidel občanského soužití. V odůvodněných případech 

a za přítomnosti nezúčastněné osoby jsou oprávněni k otevření bytu a nezbytnému 

odvrácení nebezpečí. Mají-li strážníci obecní policie podezření na domácí násilí, 

informují Policii ČR. Toto je dáno Zákonem o obecní policii (Úplné znění zákona 

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 2017). 
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 Přestupkové oddělení obecního úřadu. V tomto případě se jedná o přestupky 

proti občanskému soužití a ty jsou projednávány pouze na návrh poškozené osoby. 

Po provedeném šetření může být stanovenému viníkovi uložena pokuta. Pokud 

dojde k zastavení přestupkového řízení, navrhovatel zaplatí náklady za řízení 

ve výši 1.000,- Kč (Veřejný ochránce práv, [2004]). 

 Soud. S návrhem na vykázání se může na příslušný soud obrátit osoba ohrožená 

domácím násilím nebo osoba žijící ve společném obydlí s násilnou osobou. Násilné 

osobě může být soudním rozhodnutím uložena povinnost opustit společné obydlí 

až na šest měsíců, ve zvlášť závažných důvodech i opakovaně. Předběžné opatření 

ve věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh, přičemž 

nezletilý starší 16 let má pro řízení plnou procesní způsobilost. Je-li navrhovatelem 

nezletilý (mladší 16 let), podává návrh jeho jménem zákonný zástupce, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci, pokud 

má nezletilý pro udělení plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost. 

O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání.  Předběžné opatření trvá jeden 

měsíc od jeho vykonatelnosti. Navrhovatel dále může před uplynutím předběžného 

opatření podat návrh na jeho prodloužení (Občanský zákoník 89/2012 Sb.: aktuální 

úplné znění od 28. února 2017, 2017). 

1.12.2 Pomáhající instituce na pomoc osobám ohroženým domácím násilím 

Situace osob ohrožených domácím násilím je skutečně obtížná a pro mnohé, jichž 

se netýká, naprosto nepředstavitelná. Realita domácího násilí je nezřídka mnohem horší, 

než si leckdo dovede představit. Dotčení jedinci mají pramalou šanci problém vyřešit 

vlastními silami. Potřebují pomoci, a to nejenom instrumentálně, ale také psychicky 

(Ševčík, 2011). 

Osoby ohrožené domácím násilím mohou vyhledat pomoc na těchto místech: 

 Lékařská pomoc, zdravotnická zařízení. V případě, že dojde během incidentu 

ke zranění oběti, je vhodné, aby vyhledala pomoc lékaře. Lékař vyhotoví zprávu 

s podrobným popisem zranění, uvedením osoby, jež měla zranění způsobit, 
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a předpokládanou délkou léčení. Tato zpráva může sloužit jako důkaz v trestním 

řízení. V naléhavých případech je namístě přivolat rychlou záchrannou službu 

(Veřejný ochránce práv, [2004]). 

 Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Přítomnost dětí u incidentů 

se znaky domácího násilí je pro jejich zdárný vývoj zcela nežádoucí, tím pádem 

nepřijatelná. Na nezletilé děti potýkající se s touto problematikou je zaměřena 

pozornost orgánu sociálně-právní ochrany (OSPOD). Tento orgán také poskytuje 

poradenství a pomoc při úpravě poměrů nezletilých dětí (Veřejný ochránce práv, 

[2004]). 

 

 Sociální služby. 

Bednářová (2009) uvádí, že systematická pomoc při řešení problematiky domácího násilí 

v sobě zahrnuje práci přímou zaměřenou na pomoc oběti a práci nepřímou zaměřenou 

na širší veřejnost (mediální aktivity, lobbing, publikační činnost, vzdělávání pracovníků 

pomáhajících profesí, preventivní programy pro školy, předávání know-how dalším 

pracovištím apod.). 

Přímá pomoc dle zákona o sociálních službách zahrnuje následující: 

a) sociální poradenství; 

b) služby sociální péče; 

c) služby sociální prevence. 

Formy poskytovaných služeb: 

 pobytové (azylový dům, krizová pomoc) – zahrnují intenzivní práci s obětí 

domácího násilí, případně i s jejími dětmi, a zajišťuje bezpečné bydlení na dobu 

určitou; 

 ambulantní (odborné sociální poradenství, krizová pomoc) – zahrnují 

dlouhodobou práci s obětí domácího násilí nebo krátkodobou intervenci určenou 

pro ty osoby, které potřebují specifickou odbornou pomoc, avšak mají zajištěno 
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bydlení, případně pro ty, které dosud nejsou rozhodnuty k odchodu ze společné 

domácnosti a zvažují, jak svoji situaci řešit; 

 terénní (odborné sociální poradenství, krizová pomoc) – zahrnují práci s oběťmi 

domácího násilí přímo v terénu, nejčastěji je to v místech, kde se oběti ukrývají, 

nebo v zaměstnání, nemocnici apod. (Bednářová, 2009). 

Sociální služby nabízejí v široké míře i neziskové organizace zaměřené na pomoc osobám 

ohroženým domácím násilím a jsou respektovanými partnery státní administrativy 

a justice. Nabízejí všestrannou pomoc při sociální stabilizaci obětí domácího násilí. Mezi 

nejvýznamnější dlouhodobě působící organizace patří Bílý kruh bezpečí (BKB), 

dále proFem, Acorus, Rosa, Persefona, Liga lidských práv, Elektra, La Strada, Česká 

charita, Diakonie (Ševčík, 2011). 

Výsadní postavení a průkopnickou roli v boji proti domácímu násilí zaujal zapsaný spolek 

Bílý kruh bezpečí (BKB). Tato organizace se zabývá pomocí obětem trestné činnosti 

v ČR od roku 1991 a podařilo se jí díky neúnavné aktivitě prosadit klíčové návrhy 

a realizovat zásadní systémové změny. BKB připravil a vydal řadu manuálů, příruček, 

metodických materiálů a zapojil se do osvětové kampaně. Školí policisty, soudce, sociální 

pracovníky, pracovníky intervenčních center, superviduje zavádění vytvořených metodik 

do praxe, monitoruje aplikační praxi legislativy. „Bílý kruh bezpečí stále hraje významnou 

roli v péči o osoby ohrožené domácím násilím“ (Ševčík, 2011, str. 9). 

Níže budou popsány jednotlivé složky sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím 

násilím. 

Krizová pomoc 

Tato složka představuje terénní, ambulantní nebo pobytovou službu, která je poskytována 

na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. 

Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu 

do něj je osobě ohrožené násilným chováním nabídnuta pomoc do 48 hodin. Tato služba 

poskytuje uživatelům ubytování a stravu. Mezi její základní činnosti patří 

sociálně-terapeutická činnost, která může nabývat i podoby krizové intervence, dále pomoc 
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při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Krizovou 

pomoc poskytují např. krizová centra, na která se nejčastěji obracejí lidé, kteří prochází 

obtížnou životní situací, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. V těchto zařízeních 

je proškolenými odborníky poskytována krizová intervence (převážně psychologická), 

která má krátkodobý charakter, přičemž jejím hlavním cílem je pomoc při řešení aktuálně 

působícího problému, obnovení základní psychické rovnováhy a dosažení úrovně 

předkrizového stavu (Ševčík, 2011). 

Telefonická krizová pomoc 

Jedná se o službu, která poskytuje pomoc osobám ohroženým nepříznivou či kritickou 

situací prostřednictvím telefonu. Telefonickou krizovou pomoc poskytují telefonické 

krizové linky – linky důvěry, které mohou tvořit součást krizových center nebo pracovišť 

s krizovým programem, nebo mohou působit jako samostatná pracoviště. Jejich úkolem 

není pouze vybavit klienta příslušnými informacemi, ale především na něj přímo léčebně 

působit, případně jej předávat do systému specializované lékařské, sociální či jiné následné 

péče. Mezi výhody telefonické krizové pomoci (intervence) patří okamžitá pomoc, snadná 

dostupnost, odborná způsobilost, bezbariérovost, nízké náklady, bezpečí a kontrola klienta, 

anonymita a provázanost s dalšími službami. Řada linek důvěry také nabízí svým 

uživatelům specifický typ první psychologické pomoci, při níž se využívá internet 

(Buskotte, 2008). 

Osoba ohrožená domácím násilím se například může telefonicky obrátit na DONA linku 

116 006 – linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Zřizovatelem této linky 

je organizace Bílý kruh bezpečí, z. s., Praha 5. Jedná se o specializovanou celostátní službu 

telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím, která pracuje 

v nepřetržitém provozu od 11. září 2001 a pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím 

násilím nebo je svědkem domácího násilí. Pomáhá také profesionálům, kteří při výkonu 

svého povolání přicházejí do kontaktu (prvně či opakovaně) s osobou ohroženou domácím 

násilím, respektuje anonymitu klientů, respektuje požadavek diskrétnosti a garantuje 

vysoký standard služeb. Proškolený tým odborníků volajícímu nabízí porozumění 

a důvěru, poskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální 
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podporu, pomůže orientovat se v aktuální situaci, pomáhá sestavit individuální 

bezpečnostní plán, poskytne praktické rady a pomůže nalézt další vhodný postup. Rovněž 

předá informace o možných sociálně-právních a trestněprávních opatřeních, zejména rady 

směřující k bezpečnému zastavení domácího násilí, například využitím institutu vykázání. 

Pomůže orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí 

a trestných činů, zejména prostřednictvím sítě intervenčních center v krajích; pomůže 

vyhledat bezpečné ubytování a přivolá urgentní pomoc v případech vážného ohrožení 

zdraví a života (DONA linka, ©2017). 

Intervenční centra (IC) 

Jedná se o speciální poradenství fungující v ČR od roku 2007 díky zákonu na ochranu před 

domácím násilím. V současné době je u nás 17 intervenčních center. Zpravidla sídlí 

v krajských městech. V rámci zkvalitnění svých služeb, ale hlavně z důvodu zajištění lepší 

dostupnosti pro své uživatele, zřizují některá intervenční centra detašovaná a kontaktní 

pracoviště i v jiných místech v kraji (Ševčík 2011). 

Intervenční centra jsou nezastupitelným překlenovacím článkem mezi policejním 

omezením osoby násilné a občanskou i sociální emancipací osoby ohrožené. Tato centra 

jsou koncipována jako pracoviště poskytující ohroženým osobám akutní psychosociální 

pomoc, analýzu jejich životní situace a návrhy pro její řešení a současně jako koordinační 

místa pro vzájemnou informovanost spolupracujících institucí (Voňková, 2016). 

„Dle zákona o ochraně před domácím násilím se osoba ohrožená domácím násilím stává 

uživatelem sociální služby na základě povinné informace Policie ČR, která poté, 

co rozhodne o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, zašle v zákonem stanovené 

lhůtě příslušnému intervenčnímu centru důvěrné osobní informace zjištěné při policejní 

intervenci. Ruku v ruce se sociální pomocí jde tedy i zprostředkování pomoci lékařské 

a terapie v psychiatrické nebo psychologické poradně“ (Voňková, 2016, str. 194). 

 Zákonem uvedená stanovená lhůta pro předání informací o domácím násilím mezi 

Policií ČR a IC je takováto: dojde-li v obydlí k policejnímu vykázání násilné osoby, 

má policista povinnost do 24 hodin informovat příslušné intervenční centrum. 
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Pracovník intervenčního centra následně nabídne ohrožené osobě nejpozději 

do 48 hodin další pomoc. Dále je informován příslušný soud a v případě, 

kdy ve společném obydlí žije nezletilé dítě, je informován příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. Toto je dáno Zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii 

ČR (Veřejný ochránce práv, [2004]). 

 

Intervenční centra jsou povinná oznamovat příslušnému krajskému úřadu počet osob 

ohrožených domácím násilím, kterým byla poskytnuta pomoc. Veškeré služby 

intervenčních center jsou poskytovány bezplatně (Buskotte, 2008). 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 

okruhů sociálních skupin osob v různých poradnách. Pro osoby ohrožené domácím násilím 

je tato forma poradenství dostupná zejména v poradnách občanských, manželských 

a rodinných nebo v poradnách pro mezilidské vztahy. Dle zákona o sociálních službách 

existují i poradny přímo pro oběti trestných činů a domácího násilí (Buskotte, 2008). 

Občanské a specializované poradny poskytují poradenství všem bez ohledu na pohlaví, věk 

a místo bydliště. Poradenství je bezplatné, přičemž respektuje principy nezávislosti, 

nestrannosti a diskrétnosti (Střílková, 2009). 

Poradenství převážně ve věcech rozvodových a porozvodových či terapie vedoucí 

k nápravě partnerského vztahu poskytují manželské a rodinné poradny. Poradna může 

pomoci domácí násilí identifikovat a působit jako sociální opora v dané situaci (Šedivá, 

2007). 

Poradny pro oběti domácího násilí fungují většinou v rámci organizací, které se věnují 

problematice domácího násilí, a nabízejí sociální, psychologickou a právní pomoc. 

Za základní cíle těchto specializovaných poradenských center lze považovat 

psychologickou a sociálně-právní ochranu oběti, zvýšení informovanosti oběti o jejích 

právech a o možnostech řešení její situace, ale také podporu její samostatnosti a možnosti 

volby (Vargová, 2006). 
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Azylové domy 

Azylové domy jsou funkční složky sociální pomoci poskytované obcemi nebo nevládními 

organizacemi osobám ohroženým domácím násilím (Voňková, 2016). 

Jedná se o specializovaná zařízení nabízející ochranu, jistotu a podporu, pokud se ohrožená 

osoba necítí ve svém vlastním domě bezpečně. Může se zde ubytovat a jak psychicky, 

tak fyzicky si odpočinout. Bohužel azylové domy mnohdy nemají volné kapacity 

a na ubytování se musí čekat. Pracovníci těchto zařízení by však měli být v tomto případě 

schopni co nejrychleji najít jinou vhodnou alternativu bydlení. 

Pobyt v azylovém domě může být na pár dní, několik týdnů nebo i třeba měsíců 

do té doby, než si oběť domácího násilí pořádně odpočine a načerpá sílu k „normálnímu“ 

životu. Může zde využít nabízené pomoci v podobě konzultací s profesionály, odborníky 

z oblasti sociologie, pedagogiky či psychologie (Buskotte, 2008). 

Shrne-li se vše výše popsané, lze vytvořit závěr ke kapitole o pomoci osobám ohroženým 

domácím násilím tak, že osoba ohrožená domácím násilím má poměrně širokou škálu 

možností, kam se může obrátit v případě ohrožení či napadení nebo v případě, 

kdy se rozhodne celou situaci změnit. Jen najít tu tolik potřebnou sílu a učinit první krok. 

 Mimo jiného může oběť domácího násilí žádat věznici, poskytovatele 

zdravotnických služeb, kde odsouzený vykonává ochranné léčení, nebo ústav 

pro výkon zabezpečovací detence o poskytnutí informace o tom, že byl obviněný 

propuštěn z vazby (nebo z ní uprchl) nebo že byl odsouzený propuštěn z výkonu 

trestu odnětí svobody, ochranného léčení nebo zabezpečovací detence. Informace 

získá i v případě, že by nastala změna ochranného léčení, a to z ústavního 

na ambulantní. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o místě pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí 

v rodině s dítětem. Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému partnerovi jednání, 

které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné rozvedeného 

manžela, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval (Veřejný 

ochránce práv, [2004]). 
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Kontakty na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým domácím násilím jsou 

součástí bakalářské práce v Příloze č. 1. 

1.13 Prevence domácího násilí 

Účinná prevence a intervence při kontaktu s domácím násilím může výrazně ovlivnit 

kvalitu života téměř pětiny rodin v ČR. Daleko výhodnější je problémům předcházet, 

než je pak složitě řešit. Velmi důležité je seznámit co možná nejširší veřejnost s tím, 

co je to domácí násilí, jak vypadá oběť, jak pachatel, a zvýšit citlivost společnosti vůči této 

problematice, vymýtit zažité mýty (Ševčík, 2011). 

Níže jsou uvedeny typy prevencí domácího násilí- primární, sekundární a terciární 

prevence. 

 

Primární prevence 

Jedná se o prvotní prevenci, která je zaměřena na snížení rizik možného vzniku domácího 

násilí- správný výběr životního partnera, společné budování perspektivního života 

a zejména dostatečná informovanost, co je ve vztahu normální a co naopak nelze tolerovat. 

Velký význam v této souvislosti bezesporu mají: 

 dobré vztahy v původní rodině, vzory a modely pro řešení případných problémů; 

 kvalitní příbuzenské a přátelské vztahy; 

 budování sebeúcty, sebedůvěry a vlastní hodnoty; 

 výchova proti automatickému osvojení si tzv. „tradičního rozdělení mužských 

a ženských rolí“; 

 výchova k multikulturalitě a toleranci, např. vůči seniorům, osobám s odlišnou 

sexuální identitou či orientací apod.; 

 dobře vedená školní výuka rodinné, sexuální či občanské výchovy; 

 různé edukační programy center primární prevence (Ševčík, 2011). 
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Sekundární prevence 

Sekundární neboli druhotná prevence je zaměřena na včasné rozpoznání problému 

domácího násilí a zahrnuje opatření a intervence s cílem zabránit zhoršování situace, 

zamezit komplikacím a negativním důsledkům. Jedná se o podchycení domácnosti, která 

je z hlediska výskytu domácího násilí riziková, a o rychlé rozpoznání tohoto jevu. Časným 

ukazatelem domácího násilí mohou být: 

 komunikační problémy v rodině; 

 predisponované rodinné pozadí; 

 přítomnost vzájemně (spolu)působících stresorů (Ševčík, 2011). 

Sekundární prevence má zpravidla podobu: 

 krizové intervence; 

 poradenství; 

 terapie poskytované všem aktérům domácího násilí (oběť, pachatel, násilím dotčené 

osoby) (Voňková, 2016). 

Terciární prevence 

Tento typ prevence se snaží zmírnit nepříznivé dopady domácího násilí. Snaží se o návrat 

všech zasažených osob k normálnímu životu. Zahrnuje tedy reintegraci, sociální 

rehabilitaci, reedukaci, resocializační činnost a sociální opatření – komplexní péči o osoby 

zasažené domácním násilím včetně ubytování, sociálních služeb, sociálních dávek 

a podobně (Ševčík, 2011). 

Do terciární prevence spadají svépomocné aktivity a resocializační a reedukační programy. 

 Svépomocné aktivity. Představují velmi účinný podpůrný systém. V naší 

společnosti nemají dlouhou tradici. Zjednodušeně se jedná o sdílení zkušeností 

osob ohrožených domácím násilím. Pro řadu z nich je důležitý pocit, že nejsou 

v této tíživé situaci samy, že i někdo jiný řeší stejný problém a že našel odvahu 
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odejít od násilného partnera a začlenit se do normálního života; že to vůbec 

je reálné. 

 Resocializační a reedukační programy pro násilné osoby. U nás se prozatím 

dostatečně nerozšířily. Jedná se o „krátkodobý skupinový program (zpravidla 

pro muže), který nabízí kognitivní restrukturalizaci, trénink interpersonálních 

dovedností a relaxační cvičení s využitím dynamiky malé sociální skupiny. Tyto 

programy obvykle mají podobu 12 dvouhodinových sezení, na nichž se mimo jiné 

analyzují události, které v  násilných osobách vyvolávají vztek a agresi. Účastníci 

jsou požádáni, aby s pomocí tabulky rozepsali tento incident a následující pocity 

hněvu a vzteku. Specifické situace evokující negativní emoce jsou nazývány 

kritickými momenty a jsou skupině předkládány k  diskuzi. Jsou prezentovány 

reakce na kritické momenty a navrhováno alternativní (sociálně přijatelné) 

chování, které by nahradilo násilné chování“ (Ševčík, 2011, str. 154). 
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2 Praktická část 

V této části bakalářské práce se autorka zabývá výsledky vlastního výzkumu mezi žáky II. 

stupně na vybrané ZŠ, který je zaměřen na orientaci žáků v problematice domácího násilí. 

2.1 Cíle a výzkumné otázky praktické části 

Hlavní cíl 

 Zjistit vstupní znalosti žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího násilí. 

 

Hlavní výzkumná otázka  

 Jaká je úroveň vstupních znalostí žáků II. stupně na vybrané ZŠ o problematice 

domácího násilí? 

Dílčí cíle a dílčí výzkumné otázky 

 Dílčí cíl č. 1: Zjistit, zda existuje rozdíl o problematice domácího násilí mezi 

znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ v pretestu a posttestu. 

 Dílčí výzkumná otázka č. 1: Existuje rozdíl v úrovni znalostí žáků II. stupně 

vybrané ZŠ o problematice domácího násilí v pretestu a posttestu? 

 

 Dílčí cíl č. 2: Zjistit, zda existuje rozdíl o problematice domácího násilí mezi 

znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ u děvčat a chlapců. 

 Dílčí výzkumná otázka č. 2: Existuje rozdíl v úrovni znalostí o problematice 

domácího násilí mezi chlapci a děvčaty? 

 

 Dílčí cíl č. 3: Zjistit, zda existuje rozdíl o problematice domácího násilí mezi 

znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 

a žáků bez sociálního znevýhodnění. 

 Dílčí výzkumná otázka č. 3: Existuje rozdíl v úrovni znalostí žáků II. stupně 

vybrané ZŠ o problematice domácího násilí mezi žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a žáky bez sociálního znevýhodnění? 
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2.2 Metodologie 

K uskutečnění výzkumu zvolila autorka kvantitativní rámec a formu anonymního 

dotazníkového šetření. 

2.2.1 Dotazníkové šetření 

Před samotným výzkumem provedla autorka menší předvýzkum, aby zjistila, zda jsou 

otázky jasné a vhodně formulované. 

Dotazník je sestaven tak, že respondenti jsou na počátku seznámeni s cílem této práce 

a s tím, za jakým účelem budou jejich odpovědi použity. Následně vyplní dotazník 

a závěrem mají prostor k vyjádření se ohledně problematiky a je jim také poděkováno 

za jejich ochotu a čas. 

Dotazník se skládá ze 14 otázek, 7 otázek je zaměřeno na znalosti a zbylých 7 otázek 

na postoj a vlastní zkušenosti. U každé otázky je možný výběr z několika 

možností respondenti mohli označit i několik variant. Otázky byly vytvořeny jen pro účely 

tohoto výzkumu. 

Dotazník o problematice domácího násilí adresovaný žákům II. stupně na vybrané ZŠ 

je Přílohou č. 2. 

2.2.2 Zkoumaný soubor 

Výzkum zrealizovala autorka na škole SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o., konkrétně se žáky II. 

stupně základní školy. 

Tato škola poskytuje předškolní, základní a střední vzdělávání v souladu se školským 

zákonem. Níže je uveden přehled rozdělení školy. 

 Mateřská škola: 

o Mateřská škola logopedická (škola pro děti se závažnými vadami řeči); 

o Mateřská škola speciální (škola pro děti se souběžným postižením více 

vadami); 
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 Základní škola: 

o Základní škola (do roku 2015/16 ZŠ praktická); 

o Základní škola logopedická (škola pro žáky se závažnými vadami řeči); 

o Základní škola speciální; 

 Střední škola dělící se na: 

o Praktická škola jednoletá; 

o Praktická škola dvouletá; 

 Školní družina; 

 Speciálně pedagogické centrum. 

Všechny součásti školy jsou umístěny a propojeny v jednom areálu, který je výborně 

materiálně a technicky vybaven. 

Vizí této školy je, aby byla pro všechny své žáky bezpečným prostředím, ve kterém jsou 

respektováni a ve kterém jsou v průběhu vzdělávání zohledňovány jejich individuální 

potřeby a možnosti.  

Cílem školy je, aby každý žák získal vědomosti a dovednosti dané učebními nebo 

individuálními plány a aby po ukončení vzdělávání na této škole mohl úspěšně pokračovat 

v dalším vzdělávání a později se v maximální míře zapojil do života společnosti. 

Pro školu se autorka rozhodla z toho důvodu, že zde působí již patnáctým rokem jako 

vychovatelka ve školní družině a žáky, kteří se výzkumu zúčastnili, zná vesměs velmi 

dobře také osobně. 
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2.3 Realizace výzkumu 

Vlastní výzkum probíhal v průběhu tří dnů na počátku května 2017 na SŠ, ZŠ a MŠ 

Rakovník p. o., a byl zaměřen na znalosti žáků II. stupně ZŠ na problematiku domácího 

násilí. První den došlo ke sběru dat vstupních znalostí na základě vyplnění dotazníku 

respondenty. Druhý den proběhla beseda pro respondenty na téma Domácí násilí 

a následující den respondenti vyplňovali totožný prázdný dotazník jako den první, 

ale již obohaceni o informace z besedy. Autorka data zpracovávala do září 2017. 

2.3.1 Postup sběru dat  

Autorka si dne 2. května 2017 sezvala všech 33 respondentů ráno v 8 hodin do univerzální 

učebny ve škole a seznámila je důkladně s dotazníkem a s účelem jeho vyplnění. Autorka 

společně s respondenty pročetla otázku po otázce a ubezpečila se, že všemu rozumí. Poté 

měli žáci možnost vyplňovat dotazník do 9:40h. Vyplněné dotazníky bez podpisu žáci 

skládali na určené místo. Autorka měla značkou předem označené dotazníky pro žáky 

se sociálním znevýhodněním, a to kvůli vyhodnocení dat směrem k dílčímu cíli č. 3. 

Den poté, tedy 3. května 2017 v ranních hodinách, byla pro žáky II. stupně zrealizována 

beseda na téma Domácí násilí. Za účelem besedy se žáky pozvala autorka bakalářské práce 

již v lednu 2017 vedoucí sociální pracovnici Intervenčního centra (IC) Kladno pro osoby 

ohrožené domácím násilím. Beseda byla dvouhodinová a byla rozložena do dvou bloků, 

přičemž první blok tvořilo povídání v kolečku – představení a zjištění toho, co od besedy 

žáci očekávají, co si žáci představují pod pojmem domácí násilí a co je skutečné domácí 

násilí, jeho formy a představení rolí oběti a násilníka. Po desetiminutové přestávce 

přednáška pokračovala a žákům byla puštěna krátká projekce filmu 112 (konkrétní případ 

domácího násilí). Po zhlédnutí žáci hovořili o svých dojmech a pocitech z filmu. 

Pracovnice IC žákům přednesla možnosti pomoci obětem domácího násilí a seznámila 

je s tím, jak ona pracuje s násilníky konajícími domácí násilí, což je její specializací. 

Na konci přednášky všechny informace za pomoci žáků shrnula a beseda byla ukončena. 

Autorka bakalářské práce, která byla celé přednášce přítomna, nabyla dojmu, že žáky 
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beseda zaujala, protože zaníceně a vhodně diskutovali na dané téma v průběhu celé 

přednášky. 

Následující den, 4. května 2017, si autorka této práce opět v 8 hodin shromáždila všechny 

žáky II. stupně v univerzální učebně a rozdala jim stejný, ale prázdný dotazník, který žáci 

opět vyplňovali, tentokráte obohaceni o informace z přednášky. Na vyplnění dotazníku 

měli žáci libovolný čas, nejdéle do 9:40 hodin. 

2.4 Výsledky dotazníkového šetření  

Do celkového vyhodnocení byla zpracována data z počtu správných a nesprávných 

odpovědí na znalostní otázky ode všech respondentů v pretestu. Tímto způsobem byly 

zjištěny vstupní znalosti respondentů. Stejná data byla zpracována i dle jednotlivých 

dílčích cílů a byla tedy zaměřena na porovnání počtu správných a nesprávných odpovědí 

v pretestu a posttestu u všech respondentů, porovnání znalostí v pretestu mezi dívkami 

a chlapci a také mezi žáky se sociálním znevýhodněním a žáky bez sociálního 

znevýhodnění. 

2.4.1 Návratnost 

Celkový počet respondentů byl 33 žáků II. stupně vybrané ZŠ. Všichni respondenti byli 

do školního roku 2015/2016 žáky Základní školy praktické, která vzdělává žáky s lehkým 

mentálním postižením. Dotazník byl také podle toho upraven – velká písmena, více 

prostoru, množství nabídek, důkladné vysvětlení, dostatečně dlouhý čas k vyplnění atd. 

Z počtu 33 respondentů je 17 žáků se sociálním znevýhodněním. Nejčastějším důvodem 

pro zařazení žáků do této skupiny je neúplná rodina, nepodnětné prostředí, zanedbanost, 

nedostatečná hygiena, nedostatek financí (zpracováno dle informací SPC Rakovník). 

Dotazníkové šetření bylo provedeno a vyhodnoceno v pretestu a posttestu, mezi nimiž 

proběhla beseda k danému tématu. Nespornou výhodou pro analýzu výsledků bylo, 

že se autorce vrátily dotazníky vyplněné plným počtem respondentů, a to v obou 

případech, v pretestu i posttestu. Rovněž besedy se zúčastnili všichni dotazovaní. 
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Identifikační údaje 

Níže uvedené identifikační údaje jsou společné pro vyhodnocení hlavního výzkumného 

cíle i všech tří dílčích cílů. 

Z počtu 33 respondentů oslovených v pretestu i posttestu bylo 11 dívek (33 %) 

a 22 chlapců (67 %). Z celkového počtu je 17 žáků (48 %) se sociálním znevýhodněním. 

Konkrétně jsou žáci rozčleněni takto: 

 12 žáků z 6. třídy – 6 dívek (z toho 5 se sociálním znevýhodněním) a 6 chlapců 

(5 se sociálním znevýhodněním); 

 7 žáků ze 7. třídy – 7 chlapců (1 se sociálním znevýhodněním); 

 7 žáků z 8. třídy – 2 dívky a 5 chlapců (2 se sociálním znevýhodněním); 

 7 žáků z 9. třídy – 3 dívky se sociálním znevýhodněním a 4 chlapci (1 se sociálním 

znevýhodněním). 

V níže uvedených grafech jsou identifikační údaje znázorněny graficky: 

 

Graf 1: Identifikační údaje celku rozděleného na dívky a chlapce 

Zdroj: vlastní 

11 dívek (33 %) a 22 chlapců (67 %). 

33 %

67 %

Identifikační údaje
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Graf 2: Sociální status celku (sociálně znevýhodnění žáci a žáci bez sociálního znevýhodnění) 

Zdroj: vlastní 

17 žáků (52 %) se sociálním znevýhodněním a 16 žáků (48 %) bez sociálního 

znevýhodnění 

 

Graf 3: Dívky rozděleny dle sociálního statusu na sociálně znevýhodněné a bez sociálního 

znevýhodnění 

Zdroj: vlastní 

Dívek je celkem 11, z toho 3 děvčata (27 %) jsou bez sociálního znevýhodnění a 8 dívek 

(73 %) je se sociálním znevýhodněním. 

48 % 52 %

Sociální status celku

73 %

27 %

Dívky dle sociálního statusu
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Graf 4: Chlapci rozděleni dle sociálního statusu na sociálně znevýhodněné a bez sociálního 

znevýhodnění 

Zdroj: vlastní 

Chlapců je celkem 22, z toho je 13 chlapců bez sociálního znevýhodnění (59 %) 

a 9 chlapců se sociálním znevýhodněním (41 %). 

Akceptace tělesných trestů žáky 

Níže uvedenými otázkami chtěla autorka zjistit, zda vůbec, za co a jaké tělesné či jiné 

tresty žáci akceptují. Zajímalo ji, zda například děti ze sociálně slabšího prostředí mají 

ovlivněno vnímání toho, co pro ně je akceptovatelné a co už ne. Tato data nebyla 

do celkového vyhodnocení zahrnuta, nejedná se o znalostní otázky. 

Otázka č. 2 – Souhlasíš s tělesnými tresty? 

K této otázce měli respondenti na výběr buď ne (a zdůvodni), či ano (v tom případě 

s jakými a za co). 

Otázka č. 2a) – Za jaký prohřešek je podle Tebe tělesný trest opodstatněný? 

Dotazovaní mohli vybrat z nabídky – špatná známka, odmlouvání, záškoláctví, kriminalita 

či dopsat jinou možnost. 

41 %

59 %

Chlapci dle sociálního statusu
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Otázka č. 2b) – Jaký trest je podle Tebe adekvátní za špatnou známku? 

Na výběr k této otázce autorka nabídla domácí vězení, facku, domluvu, zákaz mobilu, 

zákaz počítače, zákaz jít ven či mohli žáci uvést jiný trest. 

Z výsledku šetření vyplývá, že všech 33 respondentů, tedy 100 %, nesouhlasí s tělesnými 

tresty a jako důvod uvádí, že tělesné tresty vyvolávají další agresivitu. Tělesný trest 

připouštějí jak děvčata, tak chlapci z obou skupin jen v případě kriminality, a to v pouhých 

12 %, tedy ho připouštějí jen 4 respondenti, z toho dvě dívky a dva chlapci z prostředí 

bez sociálního znevýhodnění. V případě špatné známky souhlasí 64 % respondentů, tedy 

21 žáků, s domácím vězením. Se zákazem používaní PC souhlasí 12 % respondentů, tedy 

4 žáci, a se zákazem mobilního telefonu 24 % respondentů, tedy 8 žáků. Žádná skupina 

v těchto odpovědích nemá výraznou převahu. Výsledky tohoto šetření jsou stejné 

jak v pretestu, tak v posttestu. Tyto odpovědi do celkového vyhodnocení nebyly 

započítávány. 

Rozbor postojových otázek a případných osobních zkušeností s DN 

Výsledky tohoto rozboru, tak jako výše uvedená akceptace tělesných trestů, nebyly 

do celkového vyhodnocení započítávány, jelikož nejsou cílem bakalářské práce. Autorku 

kromě úrovně znalostí žáků II. stupně o domácím násilí jako cíle bakalářské práce navíc 

zajímal také jejich postoj k této problematice a případné osobní zkušenosti. 

Otázka č. 9: „Na koho by ses o pomoc v případě ohrožení domácím násilím 

obrátil/a Ty?“ 

Všech 33 respondentů by se snažilo vyhledat pomoc. 

Z děvčat bez sociálního znevýhodnění by se v takovéto situaci děvčata obrátila 

ve 2 případech na někoho z rodiny a ve škole na učitele, zbývající 1 dívka by se svěřila 

kamarádce. 

2 dívky se sociálním znevýhodněním by hledaly pomoc doma, 1 dívka by se obrátila 

na kamarádku a ve škole na učitele, 1 dívka by se svěřila jen kamarádce, 2 dívky 

by se obrátily na učitele ve škole. 2 děvčata nevybrala žádnou z nabízených možností, 
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ale jedna z dívek uvedla, že by „věc nahlásila na policii“; druhá by zavolala na „linku 

bezpečí“. 

U chlapců bez sociálního znevýhodnění převládá možnost vyhledat pomoc v rodině. 

1 chlapec by se svěřil kamarádovi a ohlásil by problém „na policii“. Na rodinu a na učitele 

ve škole by se obrátilo 5 chlapců, jen na rodinu 4 chlapci a jen na učitele ve škole 

3 chlapci. 

U chlapců se sociálním znevýhodněním naopak převládá možnost obrátit se s problémem 

na učitele ve škole. 2 chlapci by se svěřili kamarádovi, jeden by se ještě obrátil „na policii“ 

a druhý by se svěřil s problémem „na sociální síti FB“. Jen 1 chlapec z této skupiny 

by se svěřil někomu z rodiny. Zbývajících 6 chlapců by se obrátilo na učitele ve škole. 

Otázka č. 11: „Jaký bys navrhl/a trest tomu, kdo páchá domácí násilí (agresorovi)?“ 

Všichni dotazovaní (33) navrhli trest. 

1 dívka z 3 ze skupiny bez sociálního znevýhodnění vybrala jako trest odnětí svobody 

a terapii v léčebně. Druhá dívka jen odnětí svobody a zbývající dívka vybrala možnost 

udělat jim něco horšího, než oni sami spáchali. 

3 děvčata se sociálním znevýhodněním zaškrtla možnosti odnětí svobody a terapie 

v léčebně. 2 dívky zvolily pouze odnětí svobody. 2 dívky by vybraly možnost udělat 

jim něco horšího, než oni sami spáchali. 1 dívka navrhuje jiný trest, „trest smrti“. 

9 chlapců ze skupiny bez sociálního znevýhodnění by agresory potrestalo odnětím svobody 

a podstoupení terapie 3 chlapci jen terapií v léčebně. 1 chlapec také uvedl „trest smrti“. 

Chlapci se sociálním znevýhodněním by agresory potrestali odnětím svobody 

v 5 případech. 1 chlapec odnětím svobody a terapií, pouze terapií 2 chlapci. Zbývající 

chlapec uvedl možnost „udělat jim to samý co oni dělali, aby poznali co je to týrání“. 
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Otázka č. 12: „Setkal/a jsi se osobně sám/sama s domácím násilím?“ 

Na tuto otázku kladně odpovědělo 8 respondentů a záporně 25. 

Z 3 dotazovaných dívek bez sociálního znevýhodnění odpověděly 2 dívky záporně a jedna 

kladně a vybrala možnosti nadávání, vyhrožování. 

6 děvčat se sociálním znevýhodněním uvedlo, že se s domácím násilím osobně nesetkalo. 

1 dívka uvedla, že se s ním setkala, a to s nadáváním a bitím, a zbývající dívka se setkala 

s formou nadávání. 

12 chlapců ze skupiny bez sociálního znevýhodnění vybralo možnost, že se s domácím 

násilím osobně nesetkali; 1 chlapec uvedl, že se setkal s formami nadávání, bití 

a vyhrožování. 

Z 9 chlapců se sociálním znevýhodněním uvedlo 5 chlapců, že nemají osobní zkušenost 

s domácím násilím. Zbývající 4 chlapci uvedli, že se setkali osobně s formami domácího 

násilí v podobě nadávek, bití a vyhrožování. 

Otázka č. 13: „Setkal/a jsi se ve svém okolí s domácím násilím?“ 

11 respondentů z 33 dotazovaných se s domácím násilím ve svém okolí dle odpovědí 

setkalo, 22 respondentů nikoli. 

1 dívka bez sociálního znevýhodnění uvedla, že se s ním nesetkala. 2 děvčata z této 

skupiny uvedla, že ano, v rodině spolužáka s nadáváním. 

5 děvčat se sociálním znevýhodněním na tuto otázku odpovědělo záporně. 2 dívky uvedly, 

že ano – v místě bydliště s formami nadávání a bití. Zbývající dívka odpověděla, že ano, 

u příbuzných s formami nadávání, bití, vyhrožování. 

Ze 13 chlapců bez sociálního znevýhodnění na tuto otázku odpovědělo 10 chlapců 

záporně. 3 chlapci uvedli, že se setkali s domácím násilím u spolužáka v rodině ve formě 

nadávání, bití a vyhrožování. 

3 chlapci ze skupiny se sociálním znevýhodněním uvedli, že ano; 1 chlapec u kamaráda 

v rodině ve formě nadávání a bití, 2 uvedli místo bydliště a formy nadávání, bití, 

vyhrožování. Zbylých 6 chlapců odpovědělo záporně. 
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Otázka č. 14: „Chtěl/a bys vzkázat něco těm, kteří zažili domácí násilí na vlastní kůži 

(obětem)?“ 

Celkem 11 žáků z 33 napsalo svůj vzkaz. 

Z 3 dívek ze skupiny bez sociálního znevýhodnění na tuto otázku odpověděla kladně jedna 

a napsala: „Je mi to moc líto, co zažíváte. Držím vám palce, buďte silný.“ 

Z 8 dívek se sociálním znevýhodněním se k této otázce vyjádřily 3:  

„Je mi líto co se vám děje. Musíte bejt silný, nevzdávejte to. Až bude násilník z dohledu, 

zkuste někomu zavolat a říct mu to.“ 

„Mlčet je hloupost. Ukažte, že se nebojíte.“ 

„Braňte se, nenechte se zastrašit. Zavolejte na policii, ta vám pomůže.“ 

Ze 13 chlapců bez sociálního znevýhodnění napsalo 5 chlapců vzkaz: 

„Děte na policii.“ 

„Moc mě to mrzí, přeju vám, abyste mohli žít v  klidu.“ 

„Moc rád bych vám pomohl.“ 

„Hlavně nepřestávejte mít chuť žít bojujte.“ 

„Buďte silný, společně s kamarády se s tím poperete.“ 

Z 9 chlapců se sociálním znevýhodněním na tuto otázku zareagovali 2: 

„Je mi to líto, určitě bych vám pomohl se zraněním se jít ošetřit k doktoru a zavolat 

na policii.“ 

„Je mi to moc líto. Musíte vyhledat pomoc, ať ho někdo pořádně potrestá.“ 

Ve volném prostoru pro to, co případně respondenty ještě k danému tématu napadá, byly 

v pretestu 2 připomínky. 

1 chlapec se sociálním znevýhodněním napsal: 

„Domácí násilí je vlastně také o tom, že rodičům je všechno fuk.“ 
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Ještě se vyjádřila 1 dívka se sociálním znevýhodněním:  

„Tyhle věci mě zajímaj, může to něčemu pomoct“. 

V pretestu žáci projevili, že jim není domácí násilí lhostejné. Oni sami by se s problémem 

svěřili, vyhledali by pomoc. Také jsou si vědomi, že je nutný zásah do takto postižených 

rodin a domácností (např. potrestáním pachatele odnětím svobody, terapií apod.). 

8 z 33 dotázaných respondentů se dle svých odpovědí s domácím násilím setkalo osobně, 

přičemž převažují žáci se sociálním znevýhodněním (2 dívky a 4 chlapci). 11 respondentů 

odpovědělo, že se setkalo s domácím násilím ve svém okolí, v tomto složení: 2 děvčata 

a 3 chlapci bez sociálního znevýhodnění a 3 dívky společně se 3 chlapci se sociálním 

znevýhodněním. 

Třetina respondentů (11 žáků) napsala soucitné vzkazy obětem domácího násilí, 

a to již v pretestu. 

Odpovědi na postojové otázky se v posttestu významně nelišily. Opět se zde objevily 

soucitné a povzbuzující vzkazy pro oběti u třetiny respondentů. V posttestu se více 

respondentů rozepsalo ve volném prostoru. 

2 dívky se sociálním znevýhodněním v posttestu do volného prostoru napsaly: 

„Nic mě nenapadá co dodat. Všechno bylo hezky připravený a beseda se mi moc líbila.“ 

„Děkuju za nový informace.“ 

Toto napsali chlapci bez sociálního znevýhodnění: 

„Díky za pěknou besedu, dověděl jsem se zajímavý věci.“ 

„Beseda byla poučná.“ 

Jelikož cílem této bakalářské práce je zmapovat znalosti vybraných žáků II. stupně 

na vybrané ZŠ, nebyly tyto postojové odpovědi do celkového vyhodnocení zahrnuty. 
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2.4.2 Vyhodnocení znalostních otázek v pretestu  

 
V této podkapitole bude slovně rozebrána každá znalostní otázka zodpovězená v pretestu 

různými skupinami. Pod každou otázkou bude uvedeno grafické znázornění odpovědí 

všech respondentů dohromady. 

Otázka č. 3: „Víš, co je domácí násilí?“ 

V rámci vyhodnocení dat považovala autorka za správnou odpověď ano. Na tuto otázku 

v dotazníku kladně odpovědělo celkem 24 respondentů (73 %) z celkového počtu 

33 a záporně 9 respondentů (27 %). 

Všechna děvčata (3) bez sociálního znevýhodnění odpověděla kladně, děvčata se sociálním 

znevýhodněním kladně (5) i záporně (3). Chlapců bez sociálního znevýhodnění 

odpovědělo kladně 9, záporně 4; u chlapců se sociálním znevýhodněním odpovědělo 

7 kladně a 2 záporně. 

 

Graf 5: Grafické znázornění otázky č. 3 v pretestu „Víš co je domácí násilí?“ 

Zdroj: vlastní 

73 %

27 %

Víš co je DN? 
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Otázka č. 4: „Co náleží do domácího násilí?“ 

Za správnou odpověď k této otázce považovala autorka označení těchto možností – bití, 

nadávky, vyhrožování, neposkytování jídla, oblečení, sexuální zneužívání, neposkytování 

peněz, držení v zajetí. Na celkový počet 33 respondentů se objevilo 212 správných 

odpovědí. V odpovědích se objevilo bití 33x (100 %), nadávky 28x (85 %), vyhrožování 

32x (97 %), neposkytování jídla, oblečení 30x (91 %), sexuální zneužívání bylo označeno 

29x (88 %), neposkytování peněz 27x (82 %), držení v zajetí 32x (97 %). Jako jiné 

a správné bylo uvedeno 1x (3 %): „ubližování od toho koho mám ráda a když mě nutí 

do věcí, který nechci dělat“. Nesprávné odpovědi k této otázce se vyskytly 1x – potrestání 

za špatnou známku zákazem PC, mobilu apod. (3 %). Další nesprávnou nabízenou variantu 

– napomenutí za drzé chování – neoznačil žádný z respondentů (0 %). 

Konkrétně všechna 3 děvčata bez sociálního znevýhodnění označila správně všechny 

nabízené možnosti domácího násilí. 1 dívka navíc uvedla: „ubližování od toho koho mám 

ráda a když mne nutí do věcí, který nechci dělat“. 

I dívky se sociálním znevýhodněním vybíraly správné možnosti. Pouze 1 děvče zaškrtlo 

chybně navíc potrestání za špatnou známku a 2 dívky ze správných možností nezaškrtly 

možnost neposkytování jídla, oblečení. 

Všech 13 chlapců bez sociálního znevýhodnění označilo možnost bití, 1 chlapec z nich 

označil pouze tuto možnost. Ostatní chlapci, kromě 3, kteří neuvedli sexuální zneužívání, 

označili všechny ostatní správné možnosti. 

U chlapců se sociálním znevýhodněním neoznačili 4 chlapci možnost nadávky bez příčiny, 

urážení, a 5 chlapců za domácí násilí nepovažovalo neposkytování peněz nebo jejich 

neposkytování v dostatečné míře, jinak byl jejich výběr správný. 

Ani jeden z chlapců z obou skupin neoznačil napomenutí za drzé chování a potrestání 

za špatnou známku zákazem. 
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Graf 6: Grafické znázornění otázky č. 4 v pretestu „Co náleží do DN?“ 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 5: „Co vede k domácímu násilí?“ 

Za správnou odpověď k této otázce autorka považovala označení všech nabízených variant: 

agresor je psychicky nemocný, sám agresor zažíval týrání a myslí si, že je to normální 

chování, agresor má malé sebevědomí a tímto si jej zvyšuje, že má nad někým moc. 

K těmto možnostem ještě 5 respondentů uvedlo správnou i jinou možnost, na celkový 

počet respondentů (33) se tedy objevilo 74 správných odpovědí. Konkrétně 24 respondentů 

(73 %) vybralo možnost, že agresor je psychicky nemocný, 29 respondentů (88 %) 

označilo možnost, že agresor sám zažíval týrání a myslí si, že takové chování je normální, 

16 respondentů (48 %) uvedlo, že si myslí, že násilím si agresor zvyšuje sebevědomí. 

5 respondentů (15 %) uvedlo i jiné možnosti: „agresivita pod vlivem alkoholu“, „špatné 

zacházení v dětství“, „problémy v práci“, „alkohol a drogy“, „málo peněz“. 

Všechna děvčata bez sociálního znevýhodnění označila všechny nabízené možnosti. 

Z 8 dívek se sociálním znevýhodněním uvedlo 5 dívek všechny varianty, 3 dívky zaškrtly 

jen možnost- sám agresor zažíval týrání a myslí si, že je to normální chování. 3 dívky 
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uvedly i jiný důvod. Jedna dívka napsala: „agresivita pod vlivem alkoholu“, druhá: 

„špatné zacházení v dětství“ a třetí: „problémy v práci“. 

4 chlapci ze 13 bez sociálního znevýhodnění uvedli jen možnost, že agresor je psychicky 

nemocný. 6 chlapců označilo za správnou odpověď možnost- sám agresor zažíval týrání 

a myslí si, že je to normální chování. Zbylí 3 chlapci zaškrtli všechny tři možnosti. 

5 chlapců se sociálním znevýhodněním zaškrtlo všechny uvedené možnosti, 4 chlapci 

možnost agresor je psychicky nemocný a sám agresor zažíval týrání a myslí si, 

že je to normální chování. 2 chlapci z nich navíc uvedli i jiný důvod. Jeden uvedl: „alkohol 

a drogy“ a druhý „málo peněz“. 

 

Graf 7: Grafické znázornění otázky č. 5 v pretestu „Co vede k domácímu násilí?“ 

Zdroj: vlastní 

Zadání č. 6: „Vyber charakteristické znaky agresora.“ 

Za správné možnosti autorka považovala možnosti: hrubý v soukromí, sprostý v soukromí, 

dvojí tvář – na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický, vznětlivý v soukromí. V počtu 

33 respondentů se objevilo 102 správných odpovědí. 29 respondentů (88 %) označilo 

možnost hrubý v soukromí, ve stejném počtu 29x (88 %) byla označena možnost sprostý 

v soukromí, 23x (70 %) dvojí tvář – na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický, 
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21 respondentů (64 %) označilo možnost vznětlivý v soukromí. Jiné možnosti (0 %) 

neuvedl nikdo z respondentů. 1 respondent (3 %) nevěděl a nesprávně jako klidného 

agresora v soukromí označil 1 respondent (3 %). 5 respondentů (15 %) mylně uvedlo 

možnost, že je agresor empatický v soukromí – autorka se domnívá, že tento výběr tito 

respondenti zvolili omylem, a to kvůli nepochopení významu slova empatický v pretestu. 

Konkrétně 2 děvčata bez sociálního znevýhodnění vybrala možnosti: hrubý v soukromí, 

sprostý v soukromí, dvojí tvář – na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický. Třetí dívka 

označila navíc možnost vznětlivý v soukromí. 

5 děvčat se sociálním znevýhodněním vybralo možnosti: hrubý v soukromí, sprostý 

v soukromí, dvojí tvář – na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický, vznětlivý v soukromí. 

1 dívka uvedla jen možnost dvojí tvář – na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický. 

2 děvčata uvedla kromě hrubý v soukromí, sprostý v soukromí a vznětlivý v soukromí také 

možnost empatický v soukromí. Autorka se domnívá, že děvčata zaškrtla tuto možnost 

z důvodu, že slovu empatie neporozuměla, ačkoli si toto slovo v úvodu všichni společně 

vysvětlovali. 

8 chlapců bez sociálního znevýhodnění označilo možnosti: hrubý v soukromí, sprostý 

v soukromí, dvojí tvář – na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický, vznětlivý v soukromí. 

1 chlapec k těmto možnostem navíc označil i empatický v soukromí, zřejmě též z důvodu 

neporozumění významu slova. 2 chlapci označili jen možnosti hrubý v soukromí a sprostý 

v soukromí. Zbylí 2 chlapci označili jen možnost dvojí tvář- na veřejnosti slušný, 

v soukromí násilnický. 

Z 9 chlapců se sociálním znevýhodněním 1 chlapec nezaškrtl žádnou možnost a 1 chlapec 

označil za správné všechny možnosti. 2 chlapci označili možnosti hrubý v soukromí 

a sprostý v soukromí, 2 další chlapci z této skupiny k těmto možnostem navíc zaškrtli 

možnost dvojí tvář- na veřejnosti slušný, v soukromí násilnický. 3 chlapci uvedli 

k možnostem hrubý v soukromí a sprostý v soukromí ještě možnost vznětlivý v soukromí, 

1 z nich zřejmě opět neporozuměl slovu empatický a označil i tuto možnost. 
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Graf 8: Grafické znázornění zadání č. 6 v pretestu „Vyber znaky charakterizující agresora“  

Zdroj: vlastní 

Zadání č. 7: „Vyber charakteristické znaky oběti.“ 

Za správné odpovědi autorka považuje označení variant: tichá, neprůbojná, stranící 

se společnosti, ustrašená. Na celkový počet 33 respondentů se objevilo 71 správných 

odpovědí. Správnou možnost tichá označilo 25 respondentů (76 %), neprůbojná 5 (15 %), 

stranící se společnosti 19 (58 %), ustrašená 21 (64 %). Jako jiná možnost byla 1x správně 

uvedena (3 %): „bojí se, je uzavřená“. Nesprávné možnosti označili 4 respondenti (12 %) 

– veselá a 6 respondentů (18 %) – sebevědomá. 

Všechna 3 děvčata bez sociálního znevýhodnění uvedla za charakteristické znaky oběti: 

tichá, stranící se společnosti a ustrašená. 

Tyto tři možnosti také označilo 5 dívek se sociálním znevýhodněním. 2 děvčata z této 

skupiny vybrala všechny možnosti. 1 dívka neoznačila možnosti, ale do jiné napsala: „bojí 

se, je uzavřená“. 

Možnost tichá a ustrašená označilo 6 chlapců ze 13 chlapců bez sociálního znevýhodnění. 

2 chlapci označili možnost neprůbojná. 3 chlapci z této skupiny označili možnosti tichá 

a stranící se společnosti. 2 chlapci uvedli jen možnost sebevědomá. 
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Ze skupiny chlapců se sociálním znevýhodněním 1 chlapec označil všechny možnosti. 

2 chlapci označili možnost ustrašená, 3 chlapci vybrali možnosti tichá, stranící 

se společnosti, 2 chlapci k těmto možnostem ještě zaškrtli možnost ustrašená. 1 chlapec 

uvedl možnosti veselá, sebevědomá. 

 

Graf 9: Grafické znázornění zadání č. 7 v pretestu „Vyber charakteristické znaky oběti“  

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 8: „Měly by oběti domácího násilí vyhledat pomoc?“  

Za správnou odpověď autorka považovala ano. Takto odpovědělo 27 respondentů (82 %) 

z 33. Všechna 3 děvčata bez sociálního znevýhodnění zaškrtla možnost ano, 1 dívka 

uvedla, proč by to oběti měly udělat: „ aby skončilo trápení oběti“. 

2 děvčata z 8 se sociálním znevýhodněním se nevyjádřila k této otázce. 1 dívka uvedla 

variantu ne, mají mlčet, je to jejich soukromá záležitost. 5 dívek z této skupiny vybralo 

variantu ano, ale jen 1 dívka z nich napsala proč: „aby nebyli mrtvý“. 

Ze skupiny chlapců bez sociálního znevýhodnění se 1 chlapec domnívá, že oběť nemá 

vyhledávat pomoc v okolí, ale jen v rodině. Zbylých 12 chlapců zaškrtlo také možnost ano, 

ale ani jeden nenapsal proč. 
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3 chlapci z 9 se sociálním znevýhodněním se k této otázce nevyjádřili. Ostatních 6 chlapců 

vybralo možnost ano, ale proč napsal pouze 1 chlapec: „aby toho zlýho chytli 

a už se to nikdy neopakovalo“. 

 

Graf 10: Grafické znázornění otázky č. 8 v pretestu „Měly by oběti domácího násilí vyhledat pomoc?“ 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 10: „Znáš nějaké organizace, které pomáhají obětem domácího násilí?“ 

Autorka za správnou odpověď považovala ano. Tato otázka dopadla v počtu správných 

odpovědí v pretestu nejhůře. Správně odpověděli pouze 4 respondenti (12 %) z celkového 

počtu 33 respondentů. 

Všechna 3 děvčata bez sociálního znevýhodnění odpověděla ne. 

Z 8 dívek se sociálním znevýhodněním odpovědělo 6 dívek záporně. 2 dívky z této 

skupiny uvedly ano, jedna napsala „policie“ a druhá dívka „linka důvěry“. 

Ze 13 chlapců bez sociálního znevýhodnění označil pouze 1 chlapec možnost ano a uvedl 

Policii ČR. 

Z 9 chlapců se sociálním znevýhodněním odpovědělo 8 chlapců na tuto otázku záporně. 

1 chlapec z této skupiny uvedl opět Policii ČR. 
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Graf 11: Grafické znázornění otázky č. 10 v pretestu „Znáš nějaké organizace, které pomáhají obětem 

domácího násilí?“ 

Zdroj: vlastní 

Přílohou č. 3 této bakalářské práce je ukázka správně vyplněných znalostních otázek 

z dotazníku dle autorky. 

Přílohou č. 4 této bakalářské práce je ukázka vyplněného dotazníku respondentem 

v pretestu. 

2.4.3 Vyhodnocení znalostních otázek v posttestu 

V této podkapitole budou rozebrány odpovědi znalostních otázek v posttestu, tedy 

odpovědi realizované po absolvování besedy na téma Domácí násilí. Pod každým 

rozborem bude uvedeno grafické znázornění. 

Otázka č. 3: „Víš, co je domácí násilí?“ 

Dle autorčina předpokladu všichni respondenti (33, 100 %) odpověděli po besedě na tuto 

otázku správně, tedy kladně. 
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Graf 12: Grafické znázornění otázky č. 3 v posttestu „Víš , co je domácí násilí?“ 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 4: „Co náleží do domácího násilí?“ 

Všechny skupiny zaškrtly správné odpovědi. 

 

Graf 13: Grafické znázornění otázky č. 4 v posttestu „Co náleží do domácího násilí?“ 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 5: „Co vede k domácímu násilí?“ 

Po besedě zaškrtli všichni respondenti všechny správné nabízené možnosti a jako 

v pretestu někteří žáci se sociálním znevýhodněním zde konkrétně jedna dívka napsala: 

„agresivita pod vlivem alkoholu“, druhá: „špatné zacházení v dětství“ a třetí: „problémy 

v práci.“ A z chlapců z této skupiny opět jeden uvedl: „alkohol a drogy“ a druhý „málo 

peněz“. 

 

Graf 14: Grafické znázornění otázky č. 5 v posttestu „Co vede k domácímu násilí?“ 

Zdroj: vlastní 

Zadání č. 6: „Vyber charakteristické znaky agresora“ 

U tohoto zadání autorka po předběžném pročtení odpovědí v pretestu upozornila žáky před 

posttestem znovu na význam slova empatický. Všichni respondenti zaškrtli tyto správné 

možnosti: hrubý v soukromí, sprostý v soukromí, dvojí tvář – na veřejnosti slušný, 

v soukromí násilnický, vznětlivý v soukromí. Jedna dívka se sociálním znevýhodněním 

dopsala k výběru i jinou možnost: „agresora baví pohled na utrpení, krev, vyžívá 

se v tom.“ 
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Graf 15: Grafické znázornění zadání č. 6 v posttestu „Vyber charakteristické znaky agresora“  

Zdroj: vlastní 

Zadání č. 7: „Vyber charakteristické znaky oběti“ 

Po besedě všechna 3 děvčata bez sociálního znevýhodnění označila za správné možnosti: 

tichá, neprůbojná, stranící se společnosti a ustrašená. 

I děvčata se sociálním znevýhodněním zaškrtla tyto možnosti. Jedna dívka kromě toho 

navíc napsala: „může se snažit to zakrejvat a tak se přetvařuje a může vypadat 

i sebevědomá a veselá i když není.“ Toto tvrzení na autorku zapůsobilo velmi vyzrále. 

U chlapců bez sociálního znevýhodnění také došlo ke změně. Možnosti tichá, neprůbojná 

stranící se společnosti a ustrašená označilo 10 chlapců a zbývající 3 chlapci označili 

všechny možnosti. 

Ze skupiny chlapců se sociálním znevýhodněním 1 chlapec označil všechny možnosti. 

8 chlapců vybralo kromě možností veselá a sebevědomá všechny ostatní možnosti. 
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Graf 16: Grafické znázornění zadání č. 7 v posttestu „Vyber charakteristické znaky oběti“ 

Zdroj: vlastní 

Otázka č. 8: „Měly by oběti domácího násilí vyhledat pomoc?“  

Po besedě odpověděli všichni respondenti na tuto otázku kladně, tedy správně. Z jejich 

odpovědí na otázku proč vyplývá u všech stejný důvod: „sami to nezvládnou, musí skončit 

jejich utrpení, aby nedošlo k zabití, aby pachatel byl dopaden a potrestán.“ 

 

Graf 17: Grafické znázornění otázky č. 8 v posttestu „Měly by oběti domácího násilí vyhledat pomoc?“ 

Zdroj: vlastní 
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Otázka č. 10: „Znáš nějaké organizace, které pomáhají obětem domácího násilí?“ 

Odpovědi na tuto otázku se liší v posttestu oproti pretestu nejvíce. Všichni respondenti 

odpověděli kladně a správně uvedli Intervenční centrum Kladno, jehož pracovnice 

přednášela respondentům o problematice domácího násilí a všem rozdala informační 

brožurku o službách IC Kladno. Kromě IC také všichni správně uvedli Policii ČR. Jedna 

dívka se sociálním znevýhodněním opět uvedla navíc i linku důvěry. 

 

Graf 18: Grafické znázornění otázky č. 10 v posttestu „Znáš nějaké organizace, které pomáhají 

obětem domácího násilí?“ 

Zdroj: vlastní 

Přílohou č. 5 této bakalářské práce je ukázka vyplněného dotazníku respondentem 

v posttestu. 

2.5 Diskuze a doporučení do praxe 

Výzkum byl proveden v pretestu a v posttestu. Dne 2. května 2017 si autorka sezvala 

33 žáků II. stupně vybrané ZŠ a důkladně je seznámila s anonymním dotazníkem 

připraveným za účelem zjistit jejich vstupní znalosti ohledně problematiky domácího 

násilí. Autorka měla kvůli dílčím cílům, zaměřeným na zjištění rozdílu ve znalostech mezi 
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dívkami a chlapci a mezi žáky se sociálním znevýhodněním a bez sociálního 

znevýhodnění, dotazníky předem označené značkami. Respondenti měli na seznámení 

se s otázkami, nabízenými možnostmi a vyplnění dotazníku čas od 8:00 do 9:40 hodin. 

Den poté, tedy 3. května 2017 všichni oslovení respondenti absolvovali dvouhodinovou 

besedu na téma Domácí násilí. Následující den, 4. května 2017, předložila autorka totožný 

dotazník ze dne 2. května 2017 žákům prázdný a ti jej opět vyplňovali, tentokráte 

obohaceni o informace z přednášky. Na vyplnění měli respondenti libovolný čas 

od 8:00 do 9:40 hodin. Autorce bakalářské práce se vrátil stejný počet dotazníků 

v posttestu jako v pretestu. Vyhodnocení bylo uskutečněno na základě počtu správných 

odpovědí. Nezaškrtnutí žádné možnosti započítává autorka jako chybnou odpověď. 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit vstupní znalosti žáků II. stupně vybrané ZŠ 

o problematice domácího násilí. 

 

Hlavní výzkumná otázka zněla: „Jaká je úroveň vstupních znalostí žáků II. stupně 

na vybrané ZŠ o problematice domácího násilí?“ 

 

Níže je uvedena tabulka se shrnutím správného počtu odpovědí, ze kterého vyplývá úroveň 

vstupních znalostí žáků II. stupně na vybrané ZŠ o problematice domácího násilí 

Tabulka 1: Shrnutí počtu správných a nesprávných odpovědí na znalostní otázky v pretestu 

Otázka 
Počet správných 
odpovědí v % 

Počet nesprávných 
odpovědí v % 

Ot. č. 3: Víš co je domácí násilí? 73 % 27 % 

Ot. č. 4: Co náleží do domácího násilí? 91 % 9 % 

Ot. č.5: Co vede k domácímu násilí? 73 % 27 % 

Ot. č. 6: Vyber znaky agresora. 73 % 27 % 

Ot. č. 7: Vyber znaky oběti. 50 % 50 % 
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Ot. č. 8: Měly by oběti DN vyhledat pomoc? 82 % 18 % 

Ot. č. 10: Znáš organizace na pomoc obětem DN? 12 % 88 % 

Celkem v procentech 72 % 28 % 

 

Sečtou-li se všechny správné odpovědi v pretestu, vyjde číslo 514 (72 %), oproti tomu 

nesprávných odpovědí bylo 201 (28 %). Vstupní znalosti ohledně problematiky domácího 

násilí těchto žáků byly na velmi dobré úrovni a jejich odpovědi byly ze 72 % správné. 

Shrnutí vyhodnocení hlavního výzkumného cíle  a hlavní výzkumné otázky 

Hlavní cíl autorka splnila. Zjistila na základě analýzy nasbíraných dat z dotazníků 

vyplněných v pretestu zaměřených na problematiku domácího násilí, že vstupní znalosti 

žáků II. stupně vybrané ZŠ ohledně této problematiky byly na velmi dobré úrovni a jejich 

odpovědi byly ze 72 % správné. 

Dílčím cílem č. 1 této bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje rozdíl o problematice 

domácího násilí mezi znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ v pretestu a posttestu. 

Autorka si kladla otázku: „Existuje rozdíl v úrovni znalostí žáků II. stupně vybrané ZŠ 

o problematice domácího násilí v pretestu a posttestu?“ 

V uvedené tabulce níže je vidět procentuální rozdíl v počtu správných odpovědích 

v pretestu a posttestu. 

Tabulka 2: Rozdíl v počtu správných odpovědích v pretestu a posttestu 

Otázka 
Počet správných 

odpovědí 

v pretestu v % 

Počet správných 
odpovědí v posttestu 

v % 

Ot. č. 3: Víš co je domácí násilí? 
73 % 100 % 

Ot. č. 4: Co náleží do domácího násilí? 
91 % 100 % 

Ot. č. 5: Co vede k domácímu násilí? 
73 % 100 % 

Ot. č. 6: Vyber znaky agresora. 
73 % 100 % 
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Ot. č. 7: Vyber znaky oběti. 
50 % 94 % 

Ot. č. 8: Měly by oběti DN vyhledat pomoc? 
82 % 100 % 

Ot. č. 10: Znáš organizace na pomoc obětem 

DN? 
12 % 100 % 

 

Celkem správných odpovědí v procentech 
72 % 99 % 

Zdroj: vlastní 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 1 a dílčí otázky č. 1 

Dílčí cíl č. 1 autorka splnila. Na základě analýzy nasbíraných dat zjistila, že existuje rozdíl 

mezi znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího násilí v pretestu 

a posttestu. V pretestu bylo správně zatrženo 514 odpovědí (72 %) a nesprávně 

201 (28 %). V posttestu bylo správně označeno 700 odpovědí (99 %) a pouze 8 (1 %) 

nesprávně. V posttestu byli tedy žáci o 27 % úspěšnější ve vybírání správných odpovědích. 

Dílčím cílem č. 2 této bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje rozdíl o problematice 

domácího násilí mezi vstupními znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ u děvčat 

a chlapců. 

K tomuto dílčímu cíli si autorka položila otázku: „Existuje rozdíl v úrovni znalostí 

o problematice domácího násilí mezi chlapci a děvčaty?“ 

V tabulce níže je vidět procentuální rozdíl v počtu správných odpovědích u dívek a chlapců 

v pretestu. 
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Tabulka 3: Rozdíl v počtu správných odpovědích u dívek a chlapců v pretestu. 

Otázka 

Počet správných 

odpovědí u dívek 
v % 

Počet správných 

odpovědí 
u chlapců v % 

Ot. č. 3: Víš co je domácí násilí? 
73 % 73 % 

Ot. č. 4: Co náleží do domácího násilí? 
96 % 88 % 

Ot. č. 5: Co vede k domácímu násilí? 
33 % 44 % 

Ot. č. 6: Vyber znaky agresora. 
81 % 70 % 

Ot. č. 7: Vyber znaky oběti. 
67 % 40 % 

Ot. č. 8: Měly by oběti DN vyhledat pomoc? 
73 % 86 % 

Ot. č. 10: Znáš organizace na pomoc obětem DN? 
18 % 9 % 

Celkem správných odpovědí v procentech 78 % 68 % 

Zdroj: vlastní 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 2 a dílčí otázky č. 2  

Dílčí cíl č. 2 autorka splnila. Na základě vyhodnocení nasbíraných dat zjistila, že existuje 

rozdíl mezi vstupními znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího 

násilí u děvčat a chlapců. V počtu 11 dívek se objevilo 194 správných odpovědí 

a 55 nesprávných (78% úspěšnost). Na 22 chlapců bylo zaškrtnuto 320 správných 

možností a 152 nesprávných odpovědí (68% úspěšnost). Tedy úspěšnost dívek byla vyšší 

o 10 %. 

Dílčím cílem č. 3 této bakalářské bylo zjistit, zda existuje rozdíl o problematice 

domácího násilí mezi prvotními znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ u žáků 

ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků bez sociálního znevýhodnění. Výzkumná 

otázka č. 3 zněla: „Existuje rozdíl v úrovni znalostí žáků II. stupně vybrané ZŠ 

o problematice domácího násilí mezi žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáky 

bez sociálního znevýhodnění?“ 
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Rozdíl mezi znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího násilí u žáků 

ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků bez sociálního znevýhodnění dle počtu 

správně zodpovězených otázek v pretestu je uveden níže v Tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Rozdíl mezi vstupními znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího 

násilí u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků bez sociálního znevýhodnění dle počtu 

správně zodpovězených otázek 

Otázka 

Počet správných 

odpovědí u žáků 
ze soc. 

znevýh.prostř. 
v % 

Počet správných 
odpovědí u žáků 
bez soc. znevýh. 

v % 

Ot. č. 3: Víš co je domácí násilí? 
71 % 75 % 

Ot. č. 4: Co náleží do domácího násilí? 
90 % 92 % 

Ot. č. 5: Co vede k domácímu násilí? 
46 % 28 % 

Ot. č. 6: Vyber znaky agresora. 
68 % 80 % 

Ot. č. 7: Vyber znaky oběti. 
55 % 44 % 

Ot. č. 8: Měly by oběti DN vyhledat pomoc? 
65 % 100 % 

Ot. č. 10: Znáš organizace na pomoc obětem DN? 
18 %   6 % 

Celkem správných odpovědí v procentech 72 % 72 % 

Zdroj: vlastní 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 3 a dílčí otázky č. 3 

Dílčí cíl č. 3 autorka splnila. Vyhodnocením nasbíraných dat autorka zjistila, že neexistuje 

rozdíl mezi prvotními znalostmi žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího 

násilí u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a u žáků bez sociálního znevýhodnění. 

U 17 žáků se sociálním znevýhodněním bylo zaznamenáno 272 správných možností 

a 106 chybných (72% úspěšnost). U 16 žáků bez sociálního znevýhodnění 242 správně 
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označených možností a 95 chybně označených (72% úspěšnost). Obě tyto skupiny žáků 

tedy odpovídaly se 72% úspěšností. 

Komparace dat  

Při vyhodnocování dat v pretestu autorku zaujaly odpovědi na otázku č. 3: „Víš, 

co je domácí násilí?“ a na otázku č. 4: „Co náleží do domácího násilí?“ Tyto dvě 

otázky na sebe navazují a správně by na otázku č. 4 měl odpovědět ten, kdo kladně 

odpověděl na otázku č. 3. Z celkového vyhodnocení nejsou tato data jasná, a proto 

se autorka rozhodla udělat komparaci dat u odpovědí na tyto dvě otázky. Konkrétně 

ji zaujala skupina respondentů se sociálním znevýhodněním. U dívek a chlapců 

se sociálním znevýhodněním totiž neplatila v pretestu úměra, že ten, kdo označil, že ví, 

co je domácí násilí, správně označil možnosti toho, co náleží do domácího násilí. 3 děvčata 

(38 %) se sociálním znevýhodněním uvedla, že neví, co je domácí násilí, ale přesto tyto 

3 dívky velmi dobře označily, co náleží do domácího násilí. Pouze v pretestu jedna dívka 

chybně označila za domácí násilí potrestání za špatnou známku zákazem mobilu, PC atd., 

a dvě dívky neoznačily neposkytování jídla, oblečení. V jejich odpovědích na tuto otázku 

se tedy objevilo v pretestu 20 správných možností a pouze 3 nesprávné, tedy dívky měly 

87% úspěšnost. 

Oproti tomu chlapci se sociálním znevýhodněním odpověděli na otázku, zda ví, 

co je domácí násilí, správně v pretestu v počtu 7 (78 %). V odpovědích na otázku 

č. 4 ale tito chlapci tak úspěšní nebyli. Při vyhodnocování dat v pretestu u této skupiny 

respondentů zjistila autorka tyto nedostatky: 4x neoznačení možnosti nadávky bez příčiny 

a 5x možnosti neposkytování peněz nebo jejich neposkytování v dostatečné míře. 

V odpovědích v pretestu na otázku č. 4 se tak u chlapců se sociálním znevýhodněním, kteří 

označili, že vědí, co je domácí násilí, vyskytlo 40 správných odpovědí a 9 nesprávných, 

tedy chlapci měli 82% úspěšnost. 

Z výše uvedeného vyplývá, že děvčata se sociálním znevýhodněním, která v pretestu 

nevěděla, co je domácí násilí, byla přesto ve výběru možností, které spadají do domácího 

násilí, o 5 % úspěšnější než chlapci se sociálním znevýhodněním, kteří rovněž v pretestu 

uvedli, že vědí, co je domácí násilí.  
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Po komparaci dat u výše uvedených dvou otázek došla autorka k závěru, že i když jsou 

vstupní znalosti žáků ohledně problematiky domácího násilí na velmi dobré úrovni, 

je nutné u nich tyto znalosti pravidelně upevňovat a posilovat. 

Autorku kromě znalostní orientace žáků v problematice domácího násilí zajímaly případné 

osobní zkušenosti žáků s tímto palčivým problémem a také to, zda bude mít výskyt 

zkušeností s domácím násilím spojitost s prostředím. Tato data nejsou graficky 

znázorněna, protože nebyla vyhodnocena, neboť se nejedná o znalosti respondentů, jejichž 

zmapování bylo cílem této bakalářské práce. Přesto tato data připadala autorce zajímavá 

a uvádí je ke komparaci. V dotazníku byly k získání těchto dat položeny dvě otázky, 

otázka č. 12 – „Setkal/a jsi se osobně sám/sama s domácím násilím?“ a otázka č. 13 –

 „Setkal/a jsi se ve svém okolí s domácím násilím?“ Při vyhodnocování odpovědí 

respondentů bez sociálního znevýhodnění (16) na tyto dvě otázky vyšlo najevo, 

že 2 respondenti (13 %) uvedli, že se osobně setkali s domácím násilím, a dalších 5 těchto 

respondentů (31 %) uvedlo zkušenost s domácím násilím ve svém okolí. 

Ze 17 respondentů se sociálním znevýhodněním uvedlo 6 respondentů (35 %), 

že se s domácím násilím setkali osobně, a  dalších 6 respondentů z této skupiny (35 %) jej 

zažilo ve svém okolí. Z porovnání těchto dat vyplývá, že u vybraných respondentů je více 

osob ohrožených domácím násilím ve skupině se sociálním znevýhodněním, a to o 22 %. 

Zkušenosti s domácím násilím ve svém okolí se mezi skupinami respondentů se sociálním 

znevýhodněním a bez sociálního znevýhodnění liší o pouhá 4 %, kdy největší výskyt 

uvádějí respondenti bez sociálního znevýhodnění právě v rodině spolužáka a respondenti 

se sociálním znevýhodněním v místě bydliště. Z komparace těchto dat je možné vyvodit 

závěr, že ve skupině vybraných respondentů se domácí násilí více vyskytuje v sociálně 

znevýhodněném prostředí. 

 

V souvislosti s výzkumem a postupem času autorku napadaly další otázky, které by mohly 

dotazník a možná celý výzkum vylepšit či obohatit. Autorka zjistila, že neměla v dotazníku 

pro žáky použít cizí, nezvyklé slovo. 
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Autorku by velmi zajímalo porovnání vstupních znalostí těchto žáků se žáky, kteří 

navštěvují „běžnou“ základní školu od 1. třídy. Jestli bude mít v budoucnu příležitost, ráda 

by takovýto výzkum zrealizovala a porovnala vstupní znalosti o problematice domácího 

násilí u žáků bývalé základní školy praktické se znalostmi žáků „běžné“ ZŠ. 

Po výzkumu si autorka dovoluje vyjádřit svůj názor, že i když se mluví o problematice 

domácího násilí více a téma se objevuje v rámci občanské nauky na základních školách, 

jedná se stále pouze o všeobecné informace, které mohou v žácích zanechat jen povrchní 

znalosti. Žáci si uvědomují, jakým nebezpečným jevem ve společnosti domácí násilí je, 

ale již nevědí, kde všude je možné vyhledat pomoc. Autorka doporučuje v rámci 

minimálních preventivních programů na školách zavést povinné přednášky od těch 

nejpovolanějších, a to od pracovníků intervenčních center. Má představu, že by tyto 

povinné besedy měly podobnou strukturu jako beseda, které se zúčastnili respondenti 

výzkumu k této bakalářské práci. Pořádala by je jednou ročně pro všechny žáky II. stupně 

najednou. Besedy by probíhaly v průběhu dvou hodin, které by byly rozděleny do dvou 

bloků s desetiminutovou přestávkou, v prvním bloku by se besedovalo o pojmu domácí 

násilí, o formách DN, o obětech a agresorech. Druhý blok by byl zaměřen na vlastní pocity 

a dojmy z ukázky skutečných příběhů obětí domácího násilí. Samotný závěr by byl 

věnován možnostem pomoci obětem DN, kam se mohou osoby ohrožené domácím násilím 

obrátit i jaké jsou možnosti práce s agresory za účelem jejich nápravy. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí. V teoretické části 

autorka vysvětlila pojem domácí násilí, popsala jeho znaky, objasnila mýty o domácím 

násilí, charakterizovala oběť domácího násilí a agresora konaného domácí násilí. Uvedla 

platný legislativní rámec v ČR vztahující se k domácímu násilí, představila organizace 

pomáhající osobám ohroženým domácím násilím a vyzdvihla důležitost prevence 

domácího násilí. 

Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem zaměřeným na orientaci 

se v problematice domácího násilí žáky II. stupně na vybrané ZŠ. Cílem bylo zjistit úroveň 

vstupních znalostí těchto žáků ohledně domácího násilí. 

Téma domácího násilí není příjemné, ale bohužel může tato situace potkat kohokoli, 

a tak je nutné se této problematice věnovat. Jelikož se jedná o závažný jev, je třeba vědět, 

jak je možné mu předejít, a pokud se vyskytne, jak se v dané situaci zachovat, na koho 

se obrátit s prosbou o pomoc. 

Takové informace by se jistě měly dostat i mezi děti, samozřejmě adekvátně jejich věku. 

Na škole, kde byl výzkum prováděn, se žáci II. stupně s problematikou domácího násilí 

setkali okrajově v hodinách občanské výchovy. 

Vzhledem k tomu, že respondenti výzkumu této bakalářské práce byli ještě ve školním 

roce 2015/2016 žáky základní školy praktické, přistupovala k nim autorka výzkumu podle 

toho. Dotazník byl připraven na několika listech, tedy ve standardní velikosti písma, 

s dostatečným místem, aby byl pro žáky přehledný, dobře se jim četl a dobře 

se jim do něj psalo. Před vyplňováním v pretestu si autorka se žáky celý dotazník přečetla 

otázku po otázce, prošla všechny možnosti a vše si společně ujasnili, žáci měli možnost 

se zeptat na to, co jim nebylo jasné. 

Dle výsledků výzkumu byly znalosti respondentů ohledně domácího násilí na velmi dobré 

úrovni. Autorka se obávala, že žáci nerozliší „běžné“ násilí od násilí domácího. Objevilo 

se jen pár drobných chyb. Jediné, co bylo pro žáky velkou neznámou, byly organizace 

pomáhající obětem domácího násilí. Po besedě s vedoucí sociální pracovnicí Intervenčního 
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centra Kladno pro osoby ohrožené domácím násilím byly odpovědi všech respondentů 

téměř bezchybné. 

Největší přínos výzkumu autorka spatřuje v tom, že všichni žáci mají díky besedě 

o domácím násilí naprosto jasno ohledně vyhledání pomoci a vědí, kam se obrátit 

v případě ohrožení domácím násilím; dále jaké instituce na pomoc obětem domácího násilí 

existují a co vše nabízejí. A protože opakování je matka moudrosti, domluvila autorka této 

bakalářské práce pravidelné besedy na toto palčivé téma pro žáky II. stupně s vedoucí výše 

uvedeného IC, a to v rámci minimálního preventivního programu školy. Protože prevence 

je velmi důležitá a školy by takovýmto přístupem mohly k prevenci domácího násilí 

výrazně přispět. 

Na autorku působily některé odpovědi žáků velmi vyzrále a má radost, že se snad jedná 

o novou generaci, která si již nyní uvědomuje, že násilí plodí jen další násilí, a která podle 

toho také bude žít v partnerském soužití a vychovávat děti bez násilí proti násilí. 
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