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Příloha č. 1 – Oběť domácího násilí: Teoretické přístupy
vysvětlující postavení oběti domácího násilí
Stejně jako v případě násilných pachatelů existují různé teoretické přístupy zabývající
se příčinami násilí ve vztahu, jakož i důvody, proč se pachatelé dopouští násilí na svých
partnerkách. Od 70. let je snahou řady psychologických a sociologických studií zjistit, jaký je
psychický profil oběti partnerského násilí a jaké důvody ji vedou k tomu, že v násilném
svazku setrvává. Níže bych ráda uvedla některé z těchto teorií, zejména ty, které vysvětlují
projevy obětí domácího násilí.
Studie, které pracují s psychoanalytickými teoriemi partnerského násilí, vycházejí ze
základní myšlenky, že se u jedince v raném vývoji vytvářejí dispozice k tomu, aby se násilně
choval nebo se násilí přizpůsobil.1 Psychoanalytické teorie měly tendenci přidělovat týraným
ženám psychiatrické diagnózy. Tak např. v Mezinárodní klasifikaci nemocí DSM-III je při
popisu diagnózy závislé poruchy osobnosti (F.607) použit příklad ženy, která toleruje a/nebo
zůstává v násilném partnerském vztahu.2 Mnoho odborníků tak přidělovalo obětem
partnerského násilí psychiatrické diagnózy v přesvědčení, že posttraumatické projevy
týraných žen jsou individuální spíše patologickou reakcí na týrání než chováním, které je
nutné pro přežití.3 Tento přístup však v řadě případů vedl k sekundární viktimizaci obětí
partnerského násilí, neboť jejich jednání bylo posuzováno jako nedostatečný rozvoj
schopnosti oběti řešit a vyrovnat se s komplikovanými životními situacemi, či se na ně
nahlíželo jako na slabé osobnosti.
Základní postulát teorie sociálního učení tvoří názor, že děti se učí mnoha vzorcům
chování díky tomu, že jsou jim vystaveny a vnímají odpovídající chování v rámci řešení
problémů a reagování na okolní svět.4 Tato skutečnost se uplatňuje jak v případech kladných
modelů chování, tak v případech záporných modelů chování. Podle této teorie je dovozováno,
že pokud jsou děti svědky násilí ve své původní rodině, dá se předpokládat, že naučený vzorec
chování převezmou i do svých vlastních vztahů bez ohledu na to, zda se samy stanou
násilníky, či oběťmi násilí. V roce 1967 popsal dr. Seligman fenomén tzv. naučené
bezmocnosti u zvířat. V původních experimentech byli upevňováni psi v postrojích, aby
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nemohli utéci a byli vystaveni malým elektrickým šokům. Poté byli společně se psy, kteří
nebyli předtím upevněni do postrojů, umístěni do skříňky s elektrickými mřížkami v podlaze,
která byla rozdělena na dvě části. Seligman zjistil rozdíl v chování psů. Ti, kteří nebyli
v předešlých pokusech připoutáni, se v zápětí po elektrickém výboji snažili najít možnosti
úniku a posléze přeskočili bariéru ve skříňce, aby unikli nepříjemným podnětům. Naopak
psům, kteří byli před tím připoutáni, se nepodařilo najít únikovou cestu, lehli si na mřížku a
zůstali.5 Tento princip byl v následujících letech použit při vysvětlování řady různých typů
lidského chování. Dle některých studií právě naučená bezmocnost je jedním z důvodů, proč si
oběti partnerského násilí neuvědomují, že z násilného vztahu mohou uniknout. Podle jiných
autorů však fenomén naučené bezmocnosti popisovaný jako pasivní a submisivní chování
může být naopak účinnou strategií, jak minimalizovat bolest, kterou lze očekávat.
Sociálně psychologické teorie vysvětlují chování oběti partnerského násilí na principu
tzv. stockholmského syndromu, kdy někteří rukojmí si ve vztahu ke svým únoscům vytvoří
pozitivní vazbu. Podstatou stockholmského syndromu bylo již dříve popsané traumatické
spojení, které dle Painterové a Duttonové značí silné emocionální pouto, jež se rozvine mezi
dvěma lidmi, kdy jeden z nich je přerušovaně týrán, bit, zastrašován nebo zneužíván druhým.6
Vytvoření tohoto traumatického spojení mezi násilným partnerem a obětí DN je pak jedním
z důvodů, proč oběť v násilném vztahu dlouhodobě setrvává a nevyvíjí významnou snahu
násilný vztah ukončit. V této souvislosti se rovněž hovoří o cyklu násilí, jehož opakování
vede právě k vytvoření výše popsaného traumatického spojení.
Teorie osobnosti pracovaly s osobnostními charakteristikami obětí násilí, kdy však
nebyly zaznamenány žádné takové psychologické rysy, které by charakterizovaly oběti
partnerského násilí. Později se některé studie založené na teorii osobnosti snažily
identifikovat mechanismy, kterými se oběti násilí snaží s násilím v partnerském vztahu
vyrovnat. V roce 1993 pak byly autorkami Hansenovou a Harwayovou popsány některé
racionalizace, které oběti DN používají k tomu, aby se s násilím v partnerském vztahu
vyrovnaly. Mezi tyto patří zejména popření či minimalizování nebezpečnosti zranění, která
oběť utrpěla, sebeobviňování, svalování viny na okolnosti, které jsou mimo kontrolu
násilného partnera, snaha změnit násilného partnera tím, že bude oběť násilí přehlížet, příp.
vydržet v partnerském vztahu z náboženských důvodů či ve snaze zachovat tradici.
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Teorie rodinných systémů byla zpočátku využívána zejména na vysvětlení příčin násilí
v rodinách páchaných na dětech, později byly v rámci této teorie Strausem popsány pozitivní
zpětnovazebné mechanismy, např. vysoká tolerance společnosti k násilí, malá moc oběti,
sebepojetí agresora jako násilníka, které přispívají k udržení spirály násilí stejně jako
negativní zpětnovazebné mechanismy, které naopak výskyt domácího násilí ve vztahu snižují.
Velmi významné jsou v oblasti problému domácího násilí feministické teorie. Byly to
totiž právě feministické teorie, které v 70. letech nejen na problémy obětí partnerského násilí
upozornily, ale zejména k tomuto fenoménu strhly velkou vlnu pozornosti, a domácí násilí se
tak dostalo do popředí zájmu laické i odborné veřejnosti. Za hlavní příčinu týrání žen je
feministickými teoriemi považována snaha mužů o získání a udržení si kontroly a dominance
ve spojení s potřebou demonstrace síly. U chlapců je již v rámci rané socializace patrná
potřeba demonstrace síly a moci. Projevy starostlivosti, empatie a citlivosti jsou považovány
za femininní rysy. Dle feministických teorií partnerské násilí není genderově neutrálním
problémem. Pro partnerské vztahy, ve kterých dochází k násilí, je charakteristické, že
pachateli bývají ve většině případů muži a oběťmi ženy.7
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Příloha č. 2 – Oběť domácího násilí: Práce s obětí domácího násilí
Cílem této práce rozhodně není podrobně rozebírat otázku práce s obětí domácího
násilí, neboť to je téma, které by si rozhodně zasloužilo samostatnou práci. Navíc do ní patří
nejen právní aspekty, ale zejména psychologické aspekty práce s obětí, proto se tomuto
tématu zde nebudu více věnovat. Pouze na tomto místě nastíním základní principy práce
s obětí domácího násilí.
S ohledem na osobnostní charakteristiky obětí domácího násilí, které jsou uváděny
výše, je při práci s obětí nutné vycházet z té skutečnosti, že oběti o svých problémech
nemluví. Pokud se již rozhodnou o nich promluvit, pak je minimalizují, příp. mluví o jiných,
zástupných problémech, např. o problémech s bydlením či výchovných problémech svých
dětí.
Pokud o svých problémech začnou mluvit, pak potřebují pomalé tempo a malé krůčky,
bezpečí a klid, pocit, že na ně nikdo nespěchá, ale můžou mluvit podle svého vlastního tempa.
Pro oběti je nesmírně důležité, aby příběhu, který vypráví, bylo uvěřeno, aby jej nikdo
nezpochybňoval. Právě tento přístup v obětech budí důvěru, díky které se oběti i v budoucnu
jsou ochotny k dotyčné osobě vrátit a dále situaci řešit. V neposlední řadě je nesmírně
důležité, aby obětem byl poskytnut dostatečně velký prostor pro to, aby se mohly vypovídat,
zmínit situace, se kterými se musely průběžně vypořádat.
Co se týká samotné práce s obětí domácího násilí, rozhodně platí, že je vždy třeba mít
na paměti tu skutečnost, že zcela zásadní je otázka bezpečnosti oběti domácího násilí, tzn.
základem jakékoliv práce s obětí je ověření si, zda je oběť v bezpečí; pokud nikoliv, příp.
existují obavy, že by mohla být ohrožena, je vhodné s obětí probrat tzv. bezpečnostní plán.
Jedná se o soubor opatření, která mají pomoci k tomu, aby oběť v případě, že dojde k dalšímu
útoku ze strany jejího partnera, byla na takové situace připravena, byla schopna přivolat si
pomoc a do té doby si zajistit bezpečí. Zásadně platí, že bezpečnostní plán se sestavuje
individuálně, na základě informací a zkušeností oběti tak, aby jednotlivá opatření byla pro
oběť využitelná a nápomocná. Opatření, která mohou fungovat v podmínkách oběti, která
bydlí ve městě, mohou být zcela neúčinná pro oběť žijící na malé vesnici apod. Mezi základní
ochranná opatření patří kroky, jak si zavolat pomoc v případě ohrožení - ať již přímo
kontaktováním policie, či prostřednictvím třetí osoby, v jakých částech domu či bytu může
oběť přečkat do doby, než se přivolaná pomoc na místo dostaví, jaké dokumenty a doklady či
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jiné důležité úřední listiny by si měla oběť zajistit, na jaké organizace se může obrátit pro
akutní pomoc apod.
Kromě zajištění bezpečí je na místě oběti vysvětlit možnosti, které nabízí právní úprava
v takovýchto situacích, tzn. poučení o vykázání ze strany Policie ČR, vykázání v podobě
předběžného opatření, spolupráce s intervenčním centrem. Obecně je vždy vhodné oběti
předat kontakty na pomáhající organizace, na které se oběť může obrátit. V řadě případů sice
oběti kontakty hned nevyužijí, ale v případě, že se situace opakuje či zhoršuje, je
pravděpodobné, že oběť po předaných kontaktech sáhne a využije této pomoci. Navíc
v okamžiku, kdy tyto kontakty potřebuje, je již nemusí pracně vyhledávat, ale má je
k dispozici.
Co se týká další práce s obětí domácího násilí, tu je možné rozdělit v podstatě do tří
sekcí. Jednak je to psychologická práce s obětí, která je zaměřena na poskytnutí prostoru na
vypovídání oběti a vyslechnutí jejího příběhu. Podstatou psychologické pomoci oběti může
být jak krizová intervence, tak také dlouhodobější psychologická péče, vždy záleží na tom,
v jaké situaci se oběť nachází a která z těchto pomocí je pro ni aktuálnější. Proto také
intervenční centra nabízí pro oběti domácího násilí jak krizovou intervenci, která přichází
v úvahu v první fázi po kontaktování oběti intervenčním centrem, tak následně konzultace
s psychologem, jakož i psychoterapii, kterou může oběť využít při dlouhodobější spolupráci.
Psychologická pomoc oběti domácího násilí se zaměřuje zejména na podporu kompetence
oběti DN svoji situaci řešit a být jí při hledání vhodných řešení oporou, která jí dokáže nejen
nastínit možnosti dalšího postupu, ale také ji nasměrovat v případech, kdy si oběť neví rady.
Cílem psychologické podpory obětí domácího násilí rozhodně není převzít odpovědnost za
řešení situace oběti.
Druhou oblastí, na kterou se práce s obětí domácího násilí soustředí, je poskytnutí
právních informací. Jak je výše uvedeno, oběti jsou často manipulovány pachateli
prostřednictvím poskytování nepravdivých či polopravdivých informací. Proto vysvětlení
faktických právních aspektů a možností, které má oběť k dispozici na svoji ochranu, dále
otázek ohledně rozvodu manželství a svěření nezletilých dětí do péče, bytové otázky, ale také
okolností, za kterých může být osoba zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům,
či jaké podmínky musí být splněny, aby mohla být dospělá a k právním úkonům způsobilá
osoba umístěna do psychiatrické léčebny, stejně jako možností trestněprávních v podobě
podání trestního oznámení a dalšího postupu orgánů činných v trestním řízení, je pro oběti
velmi podstatné. Oběť si tak upravuje obraz o tom, čeho všeho je její partner fakticky
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schopný, co je v jeho možnostech bez souhlasu oběti zrealizovat, jaká jsou nebezpečí zvolení
jednotlivých postupů. Proto i konkrétní právní informace jsou pro oběti domácího násilí
podstatné a krom toho, že zvyšují informovanost a připravenost oběti, mohou ji do určité míry
rovněž zklidnit, neboť ukazují na to, jaké jsou faktické možnosti pachatele a čeho je na místě
se obávat a čeho nikoliv.
V neposlední řadě je významná i pomoc organizační, která spočívá zejména v nalezení a
předání kontaktů na pomáhající profese, ale i jiných kontaktů, které může oběť využít, např.
na psychologickou pomoc, linky důvěry, azylové domy, krizová centra pro dospělé a děti,
organizace zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí, Českou advokátní komoru,
občanské poradny, stejně jako na státní instituce, např. soudy, státní zastupitelství, Policii ČR,
orgány sociálněprávní ochrany dětí, obecní a městské úřady.
V rámci práce s obětí domácího násilí je nutné jí jednoznačně vysvětlit, že řešení celé
situace je náročné, že se situace nevyřeší sama od sebe, jakoby mávnutím kouzelného
proutku. Skutečnost, že oběť o problému promluvila a vyhledala pomoc, je zásadním krokem,
ale je to první krok na cestě, kterou má oběť před sebou k vyřešení této náročné životní
situace. Je třeba být proto trpělivý, a byť v některých fázích je těžké vydržet a realizaci tohoto
rozhodnutí nevzdat, stojí to za to. V této cestě pak oběti domácího násilí mohou pomoci
pomáhající profese, ale tuto cestu nemohou projít za ni. Je pouze na oběti, pro jaký způsob
řešení se rozhodne. Pokud však bude potřebovat pomoc či poradu, ví, kam se může obrátit.
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Příloha č. 3 – Pachatel domácího násilí: Teoretické přístupy a
typologie pachatelů DN
Teorií, které se snaží vysvětlit mechanismus partnerského násilí z pohledu pachatele
násilí, je celá řada. V publikaci Partnerské násilí, vydané v roce 2008, Mgr. Marie Toufarová
popisuje řadu různých teorií, které se problematikou partnera – pachatele domácího násilí
zabývají.
Ohledně jednofaktorových teorií uvádí, že se jednalo o první pokusy při vysvětlení
příčin partnerského násilí, přičemž tyto teorie se opíraly o analýzu individuálních případů.
Dnes je můžeme považovat za překonané, protože neobjasňují celé spektrum partnerského
násilí.8 Mezi tyto teorie patří zejména biologicko-genetické teorie, psychologické teorie a
sociologické teorie partnerského násilí, kdy všem těmto teoriím je společné, že vnímají
partnerské násilí jako produkt „typicky mužské společnosti“, zdroje násilí spatřují
v sociostrukturálních jevech souvisejících se vznikem, rozdělením a uplatňováním moci ve
společnosti i mezi jejími jednotlivými členy, jak konstatuje doc. Čírtková.9
Ve vztahu k feministickému modelu se uvádí, že partnerské násilí není genderově
neutrálním problémem.

V partnerských

vztazích,

ve kterých dochází

k násilí,

je

charakteristické, že násilníky bývají ve většině případů muži a oběťmi ženy. Za hlavní příčinu
týrání žen považuje snahu mužů o získání a udržení si možnosti kontroly a dominantního
postavení ve spojení s potřebou demonstrace síly.10 Tento model současně klade důraz
zejména na skutečnost, že je výhradně otázkou volby násilného partnera, zda se bude chovat
násilně, tzn. zda bude týrat a ubližovat své oběti, přičemž popírá, že by ženy svým chováním
k páchání násilí provokovaly.
Zatímco feministický model vychází výhradně z rozlišování pohlaví pachatele a oběti
v rámci partnerského násilí, model kriminologický se vyrovnává se skutečností, že oběťmi
partnerského násilí jsou nejen ženy, ale také muži, což dokládá i rozsáhlou studií provedenou
v Holandsku T. van Dijkem v roce 1998. Ten zjistil, že u lehčích forem útoků byli oběťmi
z 61 % muži a u závažných útoků pak z 60 % ženy.11 Kriminologický model se snaží formou
výzkumů osobnosti pachatelů domácího násilí pojmenovat společné povahové vlastnosti
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pachatelů, což je jeden z důležitých aspektů, které mohou pomoci při odhadování rizika, jež
oběti násilí hrozí v případě setrvání v takovémto násilném vztahu, stejně jako při zjišťování,
proč se násilný partner takového jednání dopouští, resp. zda je možná jeho náprava. I přestože
definování povahových vlastností pachatelů partnerského násilí se s ohledem na výše uvedené
jeví jako velmi podstatné, do současné doby se nepodařilo předložit jasný psychologický
profil pachatelů partnerského násilí, kdy dle prováděných výzkumů se u nich objevují zcela
protichůdné osobnostní rysy. Přesto velkým přínosem kriminologického modelu je
zdůraznění, že partnerské násilí představuje z hlediska motivace kvalitativně odlišný
fenomén, který nelze směšovat s „obyčejnou“ kriminalitou.12
Teorie rodové podmíněnosti spatřuje příčiny partnerského násilí v asymetrickém
vztahu mezi mužem a ženou a v jeho nerovnostech, přičemž označila čtyři faktory, které
doprovázejí násilí na ženách - sociálně-ekonomické rozdíly mezi mužem a ženou, násilné
řešení mezilidských konfliktů, mužský ideál dominance, tvrdosti a cti a mužská ekonomická
rozhodovací autorita v rodině.13 Kritici této teorii však vyčítají, že pokud by byla tato teorie
akceptována, pak by se v podstatě všichni muži ve společnosti museli dopouštět násilí na
svých partnerkách.
V současnosti se pak nejčastěji při diskusích o příčinách partnerského násilí využívají
multifaktorové přístupy, které vychází z toho, že partnerské násilí je komplikovaný
společenský jev podmíněný řadou různých faktorů, jež se u jednotlivých případů domácího
násilí uplatňují v odlišné míře. Jedním z nejznámějších multifaktorových přístupů je kauzální
model definovaný D. G. Duttonem. Ten rozděluje zdroje a příčiny partnerského násilí na čtyři
roviny. Za prvé se jedná o makrosystém, který vytváří příznivé klima udržující potenciál
domácího násilí. Ve společnosti, kde je partnerské násilí podporováno a udržováno
převládající hierarchií hodnot, která je založena na nadvládě a dominanci mužů, pak přežívá
řada mýtů, které pomáhají ospravedlnit a bagatelizovat násilí realizované uvnitř soukromí
jejich partnerského vztahu.14 Za druhé exosystém jako bezprostřední sociální okolí
jednotlivců, se kterým přichází konkrétní osoba během života do kontaktu a který určuje,
ovlivňuje nebo omezuje chování jednotlivce a může tak generovat „spouštěče“ i „tlumiče“
partnerského násilí.15 Za třetí se jedná o mikrosystém, který je představován samotnou
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Netík, K., Voňková, J., Péče o násilné jedince v rodině, Závěrečná zpráva z řešení úloh zadaného
Ministerstvem zdravotnictví ČR, Praha
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B. Marvánová – Vargová a spol., Partnerské násilí, Linde nakladatelství s.r.o., Praha 2008, str. 113
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rodinou, v jejímž rámci mohou vznikat takové konstelace situací a okolností, které zvyšují
náchylnost k propuknutí partnerského násilí (např. privátnost, právo na ovlivňování členů
rodiny, předepsané role chování členů rodiny, obsáhlé poznání členů rodiny).16 Poslední
rovinou popsanou v rámci kauzálního modelu je ontogenetická rovina, která vychází
z individuálních osobnostních charakteristik pachatele a oběti a dále z jejich vzájemné
interakce. Předpokládá, že samotný pachatel násilí prošel specifickým vývojem a
pravděpodobně se naučil řešit stresující a omezující situace agresivním chováním.17

Typologií pachatelů domácího násilí existuje celá řada. Byly vytvořeny různými
autory. Je však nutné mít na paměti, že všechny tyto typologie vycházejí z průzkumů
provedených pouze na omezené a specifické skupině osob, které mají výzkumníci k dispozici.
Většinou se jedná o osoby, které se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody právě pro týrání
svých partnerek, či ze stejného důvodu v psychiatrických léčebnách. Podle statistických údajů
se zhruba 80 % mužů v celkové populaci vůbec nedopouští vztahového násilí, které by mělo
charakter domácího násilí, 12 % mužů se občas uchýlí k projevům, které lze označit jako
domácí násilí a 8 % mužů se pak dopouští vážného domácího násilí.18 Doc. Čírtková ve své
publikaci (uvedené v rámci poznámky pod čarou) dále rozebírá diskusi, která je v odborné
veřejnosti na téma reprezentativnosti uvedeného vzorku vedena. Pro potřeby této práce však
předmětná diskuse není podstatná. Jako zásadnější se jeví závěr, ke kterému dochází řada
odborníků věnujících se této problematice, že u násilných pachatelů byl zjištěn výrazně vyšší
výskyt poruch osobnosti, které se pohybovaly až okolo 80 % případů. V této části pak zmíním
pouze několik z dostupných typologií, které pro účely své práce považuji za podstatné.
Přítomnost různých typů poruchy osobnosti je pak jedním z kritérií, ze kterého se
vychází při rozlišování tří základních typů pachatelů domácího násilí:
 zneuživatelé se schizoidní či hraniční osobností (spíše nepatologičtí pachatelé, kteří
se dopouští agrese, jež vyplývá z nevhodných komunikačních technik uplatňovaných
v komunikaci partnerů),
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Idem
Idem
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L. Čírtková, Moderní psychologie pro právníky, Domácí násilí, stalking, predikce násilí, GRADA Publishing,
a.s., Praha 2008, str. 37
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 zneuživatelé s pasivně agresivní a závislou osobností (pachatel se dopouští
agresivního jednání zejména pod vlivem konkrétních situací, více méně v rámci
rodinného kruhu) a
 zneuživatelé s narcistickou nebo disociální osobností (pachatel, který se dopouští
násilí jak v rámci rodiny, tak obecně, dopouští se i obecné kriminality a také jeho
agrese je obecná).19

Podobná je rovněž typologie z roku 1998, která odlišuje rovněž tři typy násilných
partnerů:
 agresora pouze v rodině (tento je násilný pouze vůči své partnerce, k ostatním
členům rodiny a k okolí je jeho násilí značně omezeno),
 dysforický/hraniční typ (tito partneři jsou ze všech tří skupin nejvíce depresivní,
úzkostní a emočně labilní, přičemž primárně násilí zaměřují proti své rodině),
 obecně agresivní/antisociální typ (tento typ partnerů nemá zájem o druhé, je
amorální a neodpovědný, má tendenci zastávat názory, které omlouvají jeho násilí,
může mít kriminální minulost).20

Další

typologie,

kterou

zmiňuje

odborná

literatura,

je

typologie

zavedená

dr. Gottmanem, rozlišuje dva typy násilných osob:
 instrumentální typ (jedná se o typ, který bývá problematický i mimo soukromou
sféru, má totiž obecně zvýšený sklon k agresivnímu jednání, násilné projevy se
mohou objevovat i ve vztahu k vlastním rodičům, k autoritám, atp.),21
 impulzivní typ (jedná se o typ jedince, který se špatně kontroluje, charakterizuje jej
úzkostná vazba k partnerce, na níž je závislý, avšak v ostatních sociálních
kontaktech projevuje spíše pasivitu),22
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L. Čírtková, Moderní psychologie pro právníky, Domácí násilí, stalking, predikce násilí, GRADA Publishing,
a.s., Praha 2008, str. 38
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a.s., Praha 2008, str. 38
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 ostatní (zhruba 50 % násilníků se neřadí ani do jednoho výše uvedeného typu,
přičemž násilné či jinak nevhodné chování se projevuje pouze v rámci partnerského
vztahu, kdy navenek v ostatní společnosti působí bezproblémově).

Další typologie vychází od L. W. Sherma, který dělí osobnosti násilníků na dvě skupiny
podle jejich sociálního ukotvení:
 sociálně problémoví (páchají násilí jak na veřejnosti, tak v domácnosti, přičemž
jejich osobnostní rysy se podobají rysům pachatelů kriminalizovaných trestných
činů),
 muži „dvojí tváře“ (pachatelé, kteří mají dvě stránky osobnosti, veřejnou a
soukromou – doma agresoři, pro okolí konformní, seriózní osoby, které při
objasňování situace, za jaké k násilné epizodě došlo, uvádějí triviální emocionálně
nabité důvody a stížnosti, přičemž jsou přesvědčeni, že jsou to oni, kdo jsou oběťmi
žen, nikoli naopak, neboť ženy nedělají, co oni chtějí).23

Další typologii, kterou bych na tomto místě ráda zmínila, vytvořila dr. Vyhlídalová,
která rozděluje pachatele domácího násilí takto:
 násilnické osoby s výrazným emočním problémem (tyto nejsou způsobilé pro
klasický život ve vztahu),
 pachatelé ovlivnění situačně (u tohoto typu pachatelů určité životní epizody nebo
souhrn okolností nastartují chování podporující rozvoj partnerského násilí),
 pachatelé „dvojí tváře“ (Agresivita tohoto typu pachatele je zaměřena pouze proti
partnerce. Vůči svému okolí nemají citový vtah a díky tomu s nimi lze vycházet
dobře, dokonce až skvěle. Jedinec z této skupiny se snaží společensky izolovat
partnerku a učinit ji tak na sobě závislou. Své děti má rád a nenapadá je, přičemž
však nevnímá, že tíživá atmosféra v rodině na děti také působí.)24
Na posledním místě, ne však posledním ve významu, zmíním typologii pachatelů
partnerského násilí, která se v praxi ustálila, a byť nevychází z komplikovaných výzkumů a
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nemá ani jednotného autora, v praxi se ukazuje jako často užívaná a srozumitelná. Rozlišuje
následující typy pachatelů partnerského násilí:
 osoba dvojí tváře bez výrazných příznaků psychopatologie (tento typ pachatele se
chová problematicky, resp. násilně pouze ve vztahu k blízkým osobám),
 obecně násilné osoby (pro tyto pachatele je typické, že se dopouští nejen
partnerského násilí, ale také obecné kriminality),
 násilná osoba, u které dominují problémy závislosti (tito pachatelé jsou častými
zneuživateli alkoholu či omamných a psychotropních látek, resp. hracích automatů),
 násilné osoby s psychickou zátěží (tj. pachatelé, kteří trpí nějakým typem poruchy
osobnosti).25
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Příloha č. 4 – Pachatel domácího násilí: Práce s pachatelem DN
Třebaže tato práce není primárně orientována na pachatele násilí, i tak považuji za nutné
zmínit na tomto místě, že v ČR je práce s domácím násilím jako společenským jevem pouze
částečná, v současné době zaměřená zejména na oběti násilí, což má nejen své pochopitelné
důvody, ale také velkou opodstatněnost, neboť obecně obětem jakékoliv trestné činnosti,
včetně domácího násilí, nebyla v rámci České republiky věnována dlouhodobě adekvátní
pozornost. Současně je nutné konstatovat, že v České republice neexistuje komplexní
program, který by byl zaměřen na práci s násilným pachatelem. Třebaže takovýto program,
který by vznikl z iniciativy státních orgánů, v současné době neexistuje, je možné setkat se s
několika programy, které jsou provozovány nestátními, neziskovými organizacemi, které se
zaměřují na práci s pachatelem domácího násilí a byly v rámci setkání interdisciplinárních
týmů v letech 2008 až 2009 opakovaně představeny. I v případě práce s pachatelem domácího
násilí se však tomuto tématu nebudu blíže věnovat, neboť i toto téma jde nad rámec této
práce. Zmíním pouze programy, které v současné době Česká republika pachatelům domácího
násilí nabízí.
Jedná se o Informační a poradenské centrum VIOLA CSSP,26 které je poradenskou
sociální službou pro muže a ženy, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými, přičemž
poskytuje telefonické i osobní konzultace, v jejichž rámci je veden rozhovor o životní situaci,
vztazích a možnostech zvládání rizikových situací; je možné získat bližší informace také
o navazujících službách, vč. osobních konzultací s psychologem zaměřených na rozbor příčin
a následků chování, jakož i na nácvik nekonfliktních reakcí v zátěžových situacích.
Dále SOS centrum Diakonie27 zahájilo v roce 2009 program pro násilné osoby,
pachatele domácího násilí a osoby agresivní ve vztazích, jež je zaměřen na osoby, u kterých
hrozí riziko, že by k násilnému chování mohly bez odborné pomoci dospět, event.
k otevřeným útokům zatím nedochází, ale jeden z partnerů si uvědomuje, že nezvládá své
emoce a má sklony reagovat nepřiměřeně. Program se zaměřuje zejména na poskytování
individuální terapie, která může být kombinována v případě zájmu obou partnerů i párovou
psychoterapií, a dále je doplňována skupinovým programem, kde mohou účastníci získat více
zpětných vazeb od ostatních účastníků programu.
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Jediný program, který byl vytvořen na základě požadavku vzneseného Ministerstvem
zdravotnictví ČR v letech 2004 až 2006, je program terapie partnerských agresorů
vypracovaný PhDr. Dariou Netíkovou a PhDr. Karlem Netíkem. Tito psychologové vytvořili
program koncipovaný jako dvanáct setkání, která mají předem daná témata, např. spolupráce,
opora, preference, láska, hodnota, hranice, asertivita, sebeodstup, život v páru. V programu je
kombinována individuální terapie, kde je věnován větší prostor tématům, která jsou podstatná
pro konkrétního agresora, s terapií skupinovou.
Česká praxe stejně jako zahraniční zkušenost ukazují, že pouze zhruba 20 % pachatelů
partnerského násilí účastnících se terapeutických či jiných programů zaměřených na práci
s pachatelem vyhledalo pomoc dobrovolně. Ostatní pachatelé, kteří se těchto programů
účastní, je mají soudně uložené. Soudní praxe v České republice současně ukazuje, že byť je
pachateli partnerského násilí uložena jako přiměřená povinnost podrobit se vhodnému
programu sociálního výcviku a převýchovy, event. povinnost podrobit se vhodným
programům psychologického poradenství se zaměřením na zvládání agrese v partnerských
vztazích ve smyslu § 48 odst. 4 tr. zákoníku28 jako součást podmíněně odloženého trestu
odnětí svobody, pachatelé se programů zúčastňují pouze sporadicky, někdy vůbec ne a
možnost soudu přeměnit původně podmíněně odložený trest odnětí svobody na nepodmíněný
trest pouze proto, že odsouzený nevyhověl uloženým podmínkám, tzn. řádně se neúčastnil
vhodného programu ve smyslu § 83 odst. 1 tr. zákoníku, je v praxi využívána minimálně.
Soudy k tomuto kroku většinou přistoupí pouze v případě, že odsouzený i nadále páchá
trestnou činnost, pro kterou je následně pravomocně shledán vinným. Přitom jako jedno
z největších úskalí úspěšnosti psychoterapie aplikované v případech násilných partnerů se jeví
dle odborníků právě odmítnutí spolupráce, resp. pouze pasivní účast pachatelů na terapii, kteří
tuto mají uloženu soudním rozhodnutím. Byť v případech, kdy pachatel odmítne na terapii
docházet či s terapeutem spolupracovat, je povinností terapeuta toto obratem oznámit
příslušnému soudu, ani tato skutečnost, resp. hrozící trestní sankce, se v praxi neukazuje jako
dostatečná motivace pro řadu pachatelů partnerského násilí proto, aby se terapie aktivně
účastnili.
V tomto ohledu pak mohou být pro Českou republiku inspirací různé terapeutické
programy pro pachatele partnerského násilí, které jsou užívány v zahraničí. Vzorem může být
např. vídeňský tréninkový program pro pachatele partnerského násilí. Tento program je
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inspirován podobným skotským programem známým pod označením CHANGE a americkým
programem DAIP, přičemž všechny tyto program jsou organizovány jako setkání otevřených
skupin a trvají zhruba osm měsíců. Kromě objasnění důvodů pro zařazení pachatele do
programu, diagnostiky a zhodnocení násilného partnera a pohovoru s obětí partnerského násilí
se program dále zaměřuje na čtyři oblasti - na budování odpovědnosti za násilné jednání,
řízení vzteku, socializace muže a trénink sociálních dovedností. Tento terapeutický program
vychází z předpokladu, že muži nejsou násilnými od narození, ale násilně se chovají proto, že
byli naučeni násilným způsobem řešit konflikty. V rámci terapeutického programu by si pak
měli osvojit takové postoje a modely chování, aby se nemuseli v konfliktních situacích
uchylovat k užití násilí, neboť budou schopni vypjaté situace řešit jinak. Zajímavým
specifikem tohoto programu je vzájemná komunikace mezi Poradenským centrem pro muže a
Intervenčním centrem pro jejich partnerky, kdy tato dvě centra spolu velmi úzce spolupracují
a pravidelně se informují nejen o průběhu terapie, ale také o případných dalších násilných
incidentech ve vztahu či jiných zásadních změnách v životě pachatele i oběti násilí. Cílem je
mimo jiné identifikovat rizikové situace a aplikovat ochranná opatření pro oběť násilí.
Poradenské centrum pro muže pak současně spolupracuje se státními institucemi, které
informuje o zahájení, ale také ukončení účasti pachatele v programu ve snaze zajistit prevenci
dalšího násilí ve vztahu. Také tento terapeutický program se musí vyrovnávat s předčasnými
odchody násilných partnerů z programu, kdy zvláště v případech, kdy účast na programu
nebyla nařízena pachateli soudní cestou, pachatelé poté, co přestanou cítit tlak na svoji osobu,
mají tendenci svoji účast na programu předčasně ukončit.29
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