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Anotace

Záměrem mého výzkumu je snaha o holistické zobrazení širších aspektů 

problematiky  domácího  násilí  v  intimním  partnerství  nebo  manželství. 

V odezvách  obětí  tohoto  násilí  často  převládá  naučená  bezmocnost  či 

neschopnost situaci řešit. V České republice neexistuje komplexní studie, jež by 

se zabývala všemi hledisky. V teoretické části budu zohledňovat dostupné údaje, 

praktickou část mohu opřít o řadu reálných poznatků.
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The aim of this research is the effort to show the holistic image of broader 

aspects of problems of domestic violence concerning persons living in marriage 

or intimate partners. There is also the necessity of seeking the reasons why often 

the wictims response is  dominated by affected helplessness or  by inability  to 

settle  the  situation.  There  does  not  exist  any  complex  study  in  the  Czech 

Republic which would deal with these aspects. For that reason I wil draw from 

partial  data for the theoretical  part  whereas I  can rely on real  findings in the 

practical part of my work. 
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      DOMÁCÍ NÁSILÍ V ŠIRŠÍCH ASPEKTECH
                                                       

                                                       Život, který se nezkoumá, nestojí za žití. Platon 

  ÚVOD                        

Titulek mé práce predikuje fenoménu domácího násilí širší aspekty, chci se tedy 

pokusit o celkově hlubší kontext a problematiku strukturovat z více úhlů. Domnívám se, 

že všechno, co má svou životnost i životaschopnost, se vyskytuje pouze v systému. Bez 

něj se jakákoli existence ztrácí, logicky se týká všeho, co je a co přetrvává, čímž je také 

domácí násilí. Ve všem je jistá provázanost a souvztažnost, což dohromady poskytuje 

více či  méně důležité  predispozice.  Předložený úkaz má bohužel  stálou způsobilost, 

proto si jeho proces zaslouží komplexnější, tvořivější i intuitivnější obraz. Ráda bych 

zde  poukázala  na  větší  spektrum  vzájemných  koherencí  a  všech  propojených 

faktorů, jež se vynasnažím v celé šíři vyhledat i definovat.

Cílem mého průzkumu je zjistit, co vše se může na domácím násilí podílet, 

a zároveň také najít maximum relevantních skutečností i údajů.  Přímé či exaktně 

verifikovatelné argumenty určitě vždy nenajdu, někde třeba vůbec žádné. Dovolím si 

zároveň vycházet z vlastní empirie a reflexí,  pokud by se mi z nich podařilo cokoli 

zjistit, co by bylo případně možné přidat do rámce důležitých indikátorů. 

Metoda, kterou jsem se zde rozhodla upřednostnit, je kvalitativní průzkum. 

Výše  zmíněný  systém  se  s  ním  také  lépe  pojí. Pro  zefektivnění  krátce  využiji 

i kvantitativní  metodu.  Některé  kategorie  se  zde  mohou  jevit  vzdáleně  a  jako 

subkategorie,  dle  mého  mínění  však  mají  k  dané  problematice  blízko.  Předložený 

fenomén bych ráda co nejcitlivěji  analyzovala s detailnější  komparací  a  holistickým 

pohledem. Bude-li se zdát můj postup složitý, musím uvést, že i realita domácího násilí 

je složitá. Zkusím těžit z induktivního odvozování v kombinaci s dedukcí. Za pomoci 

abstrakce  si  přeji  dojít  k  závěru,  který  by  se  dal  v  něčem využít  či  generalizovat. 

Smyslem mého bádání je najít alespoň jeden nový prvek pro zakotvenou teorii.
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  TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATU

 1  CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ?

Teoretická  část  se  bude  u  fenoménu  domácího  násilí  zabývat  zpracováním 

faktických hledisek a vytvořením struktury ze všech zjištěných skutečností. V této práci 

jsem se zaměřila na oblast manželství a intimního partnerství. V některých aspektech se 

také v krátkosti  vyjádřím k dětem. Žijí-li  v rodinách s domácím násilím, nejsou jen 

ohroženými osobami, mnohdy jsou téměř stejnými oběťmi a nelze je z celého systému 

vynechat. U řady otázek bych ráda našla prokazatelné odpovědi. Dle svých reflexí se 

buď s některými teoriemi ztotožním, anebo nikoli.

Začnu-li  otázkou z nadpisu první kapitoly,  odpověď je zcela zřejmá. Vychází 

z nedávné a zásadní změny, kdy se i v České republice stalo domácí násilí trestným 

činem.  Netřeba  zdůrazňovat,  že  povinností  každého  státu  je  co  nejúčinněji  chránit 

základní  lidské  hodnoty,  práva  občanů  a  dle  platných  zákonů  stíhat  trestné  činy. 

K dalším důležitým  faktům vyplývajícím z předchozích i dosavadních zjištění musím 

zahrnout  relevantní  údaj,  že  domácí  násilí  je  v  95  %  pácháno  na  ženách.  Toto 

procento se neliší od mezinárodních statistik a nelze z něj vyjmout ani sexuální násilí. 

Pro úplnost doplňuji, že  domácí násilí vždy probíhá cyklicky a má několik forem. 

U formy fyzického násilí současně probíhá i psychický teror, který však může existovat 

samostatně, bez fyzických ataků. S oběma formami mohou neoddělitelně souviset další 

fáze,  včetně ekonomického týrání,  sexuálního násilí,  pronásledování  čili  „stalkingu“, 

přičemž pojem je převzat z angličtiny.

Je zde třeba vyzdvihnout další zásadní fakta -  základním lidským právem je 

život  bez  násilí  a  lidská práva nelze  nijak  dělit.  Proto  vědomé porušení  chování 

s nastolením trýznivého jednání vůči druhému nemá žádnou obhajobu, lze ho přiřadit 

k dalším jevům sociální patologie, jejíž výskyt stále narůstá. Využiji-li různé teoretické
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postřehy,  může na to  mít  vliv  i  postmoderní  doba,  v  které  ubývají  tradiční  a dobré 

hodnoty.  Jedinec  je  dnes  směrován  k  vyvázání  se  z  různých  determinant,  ať  již 

sekularizací či jinou preferencí, kdy se čím dál víc vytrácejí správné vzory. Hlavním 

trendem současnosti je individualizace, mít vlastní stanoviska a postupy, což nemusí být 

pro všechny jen ta nejsprávnější cesta. K námitkám k této teorii se plně připojuji.  

         Nezpochybnitelnou indicií je pádný argument, že život bez násilí si není třeba 

ničím zasloužit, o čemž je ale tyran v citovém partnerství naopak často přesvědčen. 

Mylné fikce násilníků dokazují oběti domácího násilí, které uvádějí, že přesně tak se 

k nim  agresoři  chovali  nebo  chovají.  Svou  nadvládu  dokážou  mnohdy  preferovat 

s vehemencí, jež bývá až za hranicí trestného činu. Jak je ale možné, že se jim to ve 

velké většině daří  a dosahují  svých záměrů? Jsem nucena odpovědět,  že dle mnoha 

výpovědí  obětí  této  problematiky  agresivní  jedinci  pro  své  mocenské  a  násilné 

chování  využijí  zcela  bez  skrupulí  jakýchkoli  rezolutních  prostředků.  Nemají 

problém  konat  přímou agresi,  nebezpečně  vyhrožovat,  vydírat,  včetně  čehokoli 

jiného, co je s naprosto chybějící redukcí výčitek napadne. Tuto skutečnost dokládá 

i průzkum z nezvykle vysokého počtu respondentek pilotní studie z roku 2012 s názvem 

Ekonomické dopady domácího násilí v ČR, na které jsem se podílela jako spoluautorka. 

Níže je kopie tabulky ze studie a vzhledem k četnému opakování pojmu domácí násilí je 

místo  něj  použita  zkratka  DN.  Cituji:  1,4  milionu  žen  zažívá  nebo  již  zažila  DN.  

Z průzkumu  vyplynulo,  že  v  ČR  čelilo  nějaké  formě  DN  od  18.  roku  věku  až  do 

současnosti 40 % žen. V přepočtu na populaci to znamená, že 1,4 milionu žen někdy  

v životě alespoň jednou zažila DN, kdy se stala přímo ohroženými oběťmi.  DN není  

téměř nikdy pouze jednorázovou událostí,  má svůj  vývoj  a řadu forem. Potvrzují  to  

i čísla z provedeného průzkumu, z nichž lze odvodit, že v průměru tyto ženy a de facto  

oběti  uvedly  čtyři  různé  formy  DN,  které  se  jich  v  průběhu  života  přímo dotýkaly.  

Největší podíl mezi různými formami DN má opakované ponižování, vedoucí k naprosté  

degradaci až pocitu bezcennosti. Tuto formu prožilo v průběhu života 21 % žen. Druhou  

nejčastější formou je fyzické napadání, které uvedlo 18 % žen. (Kunc, et al. 2012, s. 24). 

Kopie tabulky z této studie je na následující stránce s názvem Tabulka 1 a na další 

stránce je i kopie grafu s názvem Graf 1.
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1. 1 TABULKA 1 
 

Tabulka 1             Základ: 3014 žen ve věku od 18 let do současnosti

Ohrožení žen domácím násilím ze strany partnera od 18 let do 
současnosti

40%

Opakovaně Vás ponižoval, až jste se cítila bezcenná 21%

Fyzicky Vás napadal 18%

Dotýkal se Vás sexuálně přes váš odpor (např. osahával, líbal) 12%

Použil jiný druh násilí proti Vám 11%

Čekal nebo postával před Vaším bydlištěm nebo zaměstnáním, 
pronásledoval a pozoroval Vás 11%

Děsil Vás vyhrožováním ublížení Vám nebo někomu blízkému 10%

Záměrně zasahoval do Vašeho osobního majetku nebo ho ničil 10%

Sexuálně Vás ohrožoval (nutil k sexu přes Váš odpor) 8%

Měl s Vámi, nebo se intenzivně pokoušel o sexuální styk přes Váš odpor 
(vaginální, anální nebo orální) 8%

Vyhrožoval Vám zabitím 5%

Poslal dopisy, e-maily, smsky nebo pohledy s obscénním nebo 
ohrožujícím obsahem 5%

Dělal obscénní, ohrožující, nepříjemné nebo tiché telefonáty 4%

Ohrožoval Vás zbraní, například tyčí nebo nožem 4%

Použil proti Vám zbraň, například tyč nebo nůž 2%

Nic z uvedeného 60
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 1. 1. 1 GRAF 1

Kopie grafického znázornění z výše uvedené studie. Ohrožení žen domácím 

násilím ze strany partnera od 18 let do současnosti dle Tabulky 1 (Kunc, et al. 2012, s. 

26). 

Budu-li parafrázovat zjištění ze studie, z kvantitativních údajů vyplývá, že ženy 

jsou ohroženy domácím násilím víc než například vážným onemocněním. A vzhledem 

k faktu, že i přes jakoukoli osvětu je stále mnoho obětí, které o tomto problému raději 

mlčí,  lze  reálně  uvažovat  o  daleko  vyšším počtu.  Bylo  rovněž  prokázáno,  že  stále 

existuje mnoho žen, které vůbec nevědí, že se v jejich rodině o domácí násilí jedná. 

Z této  skutečnosti  je  vidět  značný  a  stále  probíhající  deficit  celkové  a  zároveň 

preventivní  informovanosti.  Zcela  se  ztotožňuji  s  teorií  o  chybějící  prevenci, 

respektive hlavně o nedostačující osvětě.     

12
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      U obětí domácího násilí si dovolím poukázat na další  závažný fakt, jímž jsou 

zdravotní aspekty. Stačí  stručně nastínit motto z definice Mezinárodní zdravotnické 

organizace (WHO), jež deklaruje, že  ke zdraví patří nejen fyzická, ale i psychická 

pohoda s celkovou rovnováhou. U domácího násilí ji však ve všech rozměrech nelze 

vůbec  najít,  což  se  v  pestré  škále  promítá  do  zdravotního  stavu  každé  oběti. 

V souvislosti  s  domácím týráním se objevují  různě  závažné  diagnózy,  kombinované 

nemoci, posttraumatické a jiné poruchy, včetně trvalých následků.

Další pravdivou skutečností je neméně závažný argument, že domácí násilí není 

náhoda. I přesto, že je pácháno za zavřenými dveřmi, není jen soukromou záležitostí. 

V současném a vyspělém světě se jedná o celospolečenskou problematiku, o kterou se 

zajímá i veřejnost.

Shrnu-li výše uvedené údaje, nezbývá než u předloženého fenoménu opakovaně 

mluvit o vážném globálním, zdravotním a sociálně-právním problému, za který je 

vždy plně odpovědný každý svéprávný pachatel.

1. 2 VZNIK A HISTORICKÝ VÝVOJ DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Položím-li  si  teoretické  a  průzkumné  otázky  ohledně  historického  vývoje 

předložené problematiky, například kde vznikly počátky uvedeného fenoménu, proč se 

mezi  lidmi  objevuje  a  odkud  se  vůbec  tento  úkaz  vzal,  na  správné  odpovědi  si 

netroufám. Určitě se ale nad všemi otazníky mohu zamyslet. Úvodem a zkraje úvah je 

důležité  nevynechat  ani  dva  odborné  termíny,  agresivitu  a  agresi. Oba  pojmy 

znamenají útočná a nepřátelská jednání jednoho člověka vůči druhému nebo druhým. 

Vyplývá z nich také slovo agresor, který se těmito vlastnostmi projevuje.  Vycházím-li 

z uvedené  terminologie,  agresivita má  spíše  význam  tendenční,  agresi se  již  ale 

přisuzuje aktuální projev čili přímý úkon jako útok, napadení, ublížení apod.

Ve všeobecné šíři je nutné agresivní způsoby chování k problematice domácího 

násilí zahrnout. Je však třeba také uvést, že u všech lidí se již v prvních třech letech 

života zmíněné projevy vyskytují. Posuzují se jako normální, přirozené,  stačí jen 

vzpomenout, že každé malé dítě se občas vzteká, brečí, křičí, kope, čímž své agresivitě 
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dává volný  průchod. Jde  o  vlastnosti,  které  jsme  biologicky  dostali  do  vínku, 

zejména pro případ vlastního ohrožení. Je nesporné, že patří k naturálním a pudovým 

lidským  atributům,  jimž  dle  Sigmunda  Freuda  nelze  upřít  ani  jistou  zvířecí 

instinktivnost.

V tomto místě se mi tématicky zdá vhodné citovat krátkou pasáž z knihy Agrese,  

násilí  a  psychologie  moci  od Jana  Poněšického:  Podle  Konrada  Lorenze  (1963)  se 

u agrese nejedná primárně o pouhou reakci na příslušný podnět, např. ohrožení, nýbrž  

o pudové, neustále znovu narůstající vnitřní napětí, jež hledá ve svém okolí příležitost  

k vybití.  (Poněšický 2010, s. 17). Budu-li odborné Lorenzovy myšlenky parafrázovat, 

dle  něj  chybí  v  civilizovaných  zemích  s  nenásilným  spolužitím  dostatek  podnětů 

k vybití agrese, a to v pozitivním smyslu jako prožitek odvahy, dobrodružství. Proto si 

prý lidé uměle vytvářejí konfliktní situace, včetně válek. Agrese dle Lorenze zůstane 

všudypřítomná a paradoxně nepřirozenější, čím víc budou nastolovány jen mírumilovné 

podmínky. Prosazuje-li společnost pouze idealistické normy, dochází k jejich obcházení, 

což má v důsledku podrývat celý etický kodex. Přesto však Konrad Lorenz ponejvíc 

věří v lidské rozumové selekce, jež mají dokazovat, že smířlivost je lepší než použití 

násilí. A tímto tvrzením si prý v ničem neprotiřečí. 

S faktem, který Konrad Lorenz prezentuje, nelze z mého pohledu souhlasit úplně 

ve  všem,  ačkoli  určitou  pravdivost  je  možné  najít  i  potvrdit.  V dnešní  době  začal 

skutečně stoupat trend, jenž vnímá násilí jako požadovaný zážitek. Domnívám se však, 

že k této žádostivosti je dnes ve společnosti dostatek adrenalinu v řadě sportů, zápasů, 

různých her, počítačových simulací a možností,  které by k vybití agrese měly stačit. 

Možná  ale  z  důvodů,  které  neznám,  nestačí.  Dle  své  reflexe  bych  si  netroufla 

upřednostnit jistotu, že rozum vždy dokáže přebít extrémně silné či jakkoli pošramocené 

ego. Obávám se, že na to může být naopak krátký, což přesně dokazuje i problematika 

domácího násilí.

Z historického pohledu bylo agresivní jednání v době žití v jeskyních a lovení 

mamutů jistě  mnohem častější,  rovněž v pozdější  minulosti.  Předpokládám však,  že 

i směrem k dnešku je nutné akceptovat vědecky konzistentní výklad o nativních pudech, 

které  nemohou  zcela  vymizet.  Kdysi  jsem  četla,  že  podobným tématem se  zhruba 
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v polovině  20.  století  zabývala  dopisová  polemika  Sigmunda  Freuda  s  Albertem 

Einsteinem.  Budu-li  ji  parafrázovat,  měla  jasnou  ideu  a  rovněž  si  kladla  otázky 

ohledně násilných lidských činů. Z konečného zjištění ale vyplynulo, že  ani dobře 

míněná snaha k  osvobození  člověka od jeho agresivních  sklonů nakonec  vůbec 

nevyznívá  účelně.  Takto  byl  v  jádru  vyjádřen  tehdejší  verdikt  dvou  světových 

myslitelů.  Dovolila  bych  si  ale  i  přesto  idealisticky  doufat,  že  u  pudovosti  nemusí 

docházet jen ke stejné regresi  násilí,  je-li  ho možné na základě již dlouhého vývoje 

alespoň  korigovat.  Je  to  jen  má  domněnka,  k  uvedené  teorii  skutečnou  odpověď 

neznám. 

Současný vývoj se již delší dobu snaží eliminovat jakoukoli agresi. U domácího 

týrání si historický vývoj nedovolím hodnotit, pro relevantní přehled nejsou z dřívější 

doby  k  dispozici  žádné  statistiky  nebo  studie.  V  minulosti  si  ženy  tento  problém 

schovávaly do zástěr  a  lze  jen předpokládat,  že  v  době zdvořilejších  společenských 

konvencí možná nevzkvétal tak jako dnes. A jestliže ano,  vždy a se všemi následky 

zůstal  pouze  za  zavřenými  dveřmi  domácností.  Celospolečenské  hledisko  ho  tehdy 

nepovažovalo ani za spornou otázku, byl záležitostí samotné dvojice, případně jejich 

rodiny. Z doby po první světové válce nebo ještě starší nelze také opomenout prvek, že 

lidé se pro manželství nespojovali vždy jenom z lásky. Mnohdy se jednalo o majetek, 

rodinné firmy, dědictví a různé jiné důvody.

V celém kontextu širších aspektů na téma agrese bych nechtěla vynechat zmínku 

o morálním imperativu Imanuela Kanta, kdy se člověk nemá k druhému chovat tak, jak 

by si nepřál ani sám. Dnešku ke škodě se jeho smysl hodně vytratil, u domácího násilí 

bohužel stoprocentně. Jistojistě také neobstojí u skupin a různých mafií, které mají na 

nelítostnosti vůči druhým postavenu vlastní existenci. Jako další teoretický a odborný 

názor, jenž je uveden v publikaci Agrese, násilí a psychologie moci, budu parafrázovat 

Arno  Gruena,  autora  knihy  Ztráta  soucítění. Dle  něj  je  agrese  deficitem soucítění, 

násilné  chování  vysvětluje  poruchou mechanismů,  které  ho  jsou  schopny regulovat. 

Vznikne-li na nich defekt, má jít o absenci empatie ve funkci ega, což je buď vrozená 

vada v tlumící oblasti mozku, nebo získaná, kdy se jedinec nenaučí ovládat a potlačovat 

antisociální impulsy.  Tímto tvrzením se však nabízí i  jiná otázka, jestli  jde vždy jen 
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o podstatu poruchy s neschopností ovládání. U mnou zkoumaného jevu domácího násilí 

se  často  jedná  o  zásadní  chtění  ublížit,  které  bývá  výrazné  jak  pro  zahojení  ega 

pachatele, tak pro dopřání si nadřazeného chování s využitím moci.  Jsou však rovněž 

další  příčiny,  roli  mohou  hrát  různé  precipitory  alias  spouštěče  násilí.  Patří  k  nim 

alkoholismus, abúzus návykových látek, gamblerství a řada dalšího, čímž se ještě budu 

dále zabývat. 

1. 3 SHRNUTÍ PRVNÍ KAPITOLY

Hodnotím-li průzkumné a teoretické otázky z první statě, na některé jsem mohla 

odpovědět přímo, a kde to nebylo možné, uvedla jsem vzápětí. V sumarizaci zahrnu jen 

ty skutečnosti, jež jsou průkazně platné a lze se o ně opřít.

Domácí  násilí  je  trestný čin. Kodifikuje  ho  Trestní  zákoník  č.  40/2009  Sb. 

§ 199 jako „Týrání osoby ve společném obydlí“ a podle provedených způsobů ho také 

specifikuje. 

Základním  lidským  právem  je  život  bez  násilí. Vyplývá  to  z  Listiny 

základních práv  a  svobod i  Všeobecné deklarace  lidských práv.  Lidská práva jsou 

nedělitelná, nelze je ničím rozdělovat. 

V citově blízkém partnerství si život bez násilí není třeba čímkoli zasloužit. 

Toto je nezpochybnitelná indicie pro neakceptovatelnost jakéhokoli domácího týrání. 

Domácí násilí často znamená chybějící výčitky, přičemž agresoři s různou 

intenzitou a dle svého vědomého chtění ubližují svým obětem. 

Domácí  násilí  není  náhoda.  Předkládá  vážný celospolečenský,  globální, 

zdravotní a sociálně-právní problém. N  ení věcí soukromou, ale veřejnou  ,  i  když je 

pácháno za zavřenými dveřmi.  Za všechny činy jakéhokoli násilí má každý svéprávný 

jedinec plnou odpovědnost.    
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2  KOMPLEX MOŽNÝCH PŘÍČIN K DOM. NÁSILÍ

Na úvod této kapitoly musím sdělit domněnku, že oproti předcházející stati se mi 

zde  budou zřejmě  mnohem hůř  hledat  regulérní  odpovědi  na  další  teoretická  fakta. 

Přiznám se,  že  také  nevím,  čím přesně  mohl  nastal  zlom k  současnému a  většímu 

nárůstu zkoumané problematiky. S validní hodnotou se mi jeví jen jediný argument, že 

agresivní chování člověka vůči druhému je pod vlivem celé škály faktorů. A totéž se 

týká i domácího násilí. 

Ohledně historické minulosti jsem již něco málo nastínila. U dnešního jedince 

lze ale reálně předpokládat  vliv více činitelů, které na něj v souvislosti s vývojem 

doby působí a poskytují větší spektrum prvků. Poté se s různou kombinací mohou 

průběžně  podílet  na  všech  jeho  osobnostních  prezentacích,  chování,  jednání 

i činech. U domácího násilí  je velmi složité exaktně diferencovat všechny konkrétní 

precipitory,  stejně  jako  uvádět  výskyt  prevalence.  Dosud  k  tomu  ani  není  dostatek 

potřebných materiálů.  

2. 1 DISPOZICE DLE RODINNÉ GENEZE

Z teoretického hlediska se zcela ztotožňuji s vlivem rodinné geneze, jež má i dle 

mých tezí neodmyslitelný rozměr. Každá rodina může znamenat původ čehokoli, svým 

vývojem  tvaru  a  vlastností  je  vždy  morfogenetická,  hereditární  zátěž  nám  všem 

předkládá komplex geneticky, tedy rodinně převzatých dispozic. Ať již na základě 

vlivu ontogeneze, přihlédnutí k psychickým předpokladům, různým onemocněním 

a dalšího. 

Můžeme sem zařadit i  různé deviace,  které se projevily z podstaty rodinných 

dispozic, nebo viditelně či latentně vznikly v jakékoli vývojové fázi života. Poruchy 

z těchto  fází  nemusejí  mít  vždy  jen úsekový  charakter.  Někdy  mohou  signifikovat 

i hlubší  defekt  osobnosti,  který  se  s  kontinuitou  problematického  chování  z  dětství 

naplno  promítá  až  v  dospělosti,  kde  nakonec  manifestuje.  Charaktery  agresivních 
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projevů jsou pestré, s rozličnými afekty, excesy, na nichž se také mohou podílet různé 

osobnostní a povahové rysy, případně mentální poruchy a jiné. 

Se stejnou mírou zátěže můžeme ale vnímat i převzaté vzorce chování, modely 

komunikace  z  dětství,  což  již  bylo  prokázáno  mnohými  odbornými  výzkumy. 

Nejednou jde v těchto případech o špatnou socializaci, včetně vědomě odpozorovaného 

chování,  jež může být pro vlastní  a budoucí reagování zásadní. Kromě toho je stále 

méně možností, odkud brát dobré modely antiopresivního jednání, když je jeho opak 

dnes vidět pomalu na každém kroku. Ve způsobu jednání se mohou projevit i nevědomě 

zafixované předpoklady, které různou intenzitou ovlivňují projevy v jednání, s čímž se 

ztotožňuji.

2. 2 STATUS BAZÁLNÍ RODINY

Při  hlubším  průzkumu  problematiky  domácího  násilí  nelze  opomíjet  žádné 

indicie,  obzvláště  ty,  které  v  zobrazovaném  systému  rovněž  zaujímají  čelní  místa. 

Z teoretického a praktického hlediska zcela primárně ke každému jedinci patří  obraz 

jeho nukleární rodiny. Jaký byl její stav a co mohl do života předznamenat.  A to 

včetně transgeneračních  aspektů  vývoje,  kdy  se  mnoho  vzorců  jednání  přenáší 

z generace  na  generaci,  z  rodiny na  rodinu.  Vidí-li  například  dítě,  že  lze  kýženého 

účinku dosáhnout právě násilím v jakékoli formě či podobě, většinou tyto zkušenosti 

přijme a přebere za vlastní. 

Zeptám-li se otázkami:  Jakým způsobem fungovalo všechno dění v základové 

rodině u dnešního pachatele domácího násilí? Jaké byly vztahy rodičů? Nechodil otec 

domů často opilý? Nechoval se násilnicky vůči své ženě a matce dítěte? Pokud ano, jak 

na toto jednání reagovala? Z uvedených otázek se lze odpovědí dopátrat snadněji než 

u některých ostatních témat z teoretické části.

V dnešní době již byla prokázána řada hledisek, zda  otec nynějšího násilníka 

v původní rodině chyběl, jestli byl alkoholik a zda se choval k matce svého dítěte 

z rozličných důvodů agresivně, případně jaké byly problémy v rodině jeho otce, 
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matky, jiných blízkých příbuzných apod.  K důvodům násilí lze také zařadit různé 

povahové či jiné atributy, chorobnou žárlivost, podezíravost, komplexy méněcennosti, 

případně osobnostní patologické rysy a další. Též se stává, že pro novou známost nebo 

nový  sňatek  jednoho  z  rodičů  dojde  k  tzv.  odříznutí  dítěte,  častá  je  i  manipulace 

s dítětem nebo  bránění ve styku s ním. Pro bližší rozbor je nutné posoudit,  zda byla 

zdravá funkce rodiny narušena, přerušena apod. Dnešní strůjci domácích terorů již jako 

děti  viděli,  že  v  reakcích  jejich  matek  vůči  násilným  otcům  byla  většinou  jen 

bezbrannost,  bezmocnost,  kdy  neuměly  týrání  jakkoli  čelit.  Mnohdy  to  ani  nebylo 

v jejich silách, takže jen trpěly, trápily se a přetrvávaly v submisivní pozici. 

Domácímu násilí jsou dle různých výzkumů přítomny děti, a to zhruba v 85 %. 

Buď v přímé blízkosti nebo za zdmi pokoje, vždy to ale na ně dopadá téměř se stejnou 

intenzitou. Děti jsou dnes de facto brány jako sekundární oběti domácího násilí, což 

se od primárních mnoho neliší, dítě se může trápit stejně jako oběť, možná jen jiným 

způsobem.  Třeba  si  dává  vinu,  že  je  všechno  kvůli  němu,  vyčítá  si,  že  nemůže 

zasáhnout, pomoct. Prožívá velký stres, s kterým se také snaží „nějak“ a „po svém“ 

vypořádat.  Jenže někdy z toho u něj  může vzniknout i  jakýkoli  další  problém. 

Domnívám se, že právě dětí se může také týkat terciární viktimizace, protože u nich jde 

o zcela  nejbližší  osoby,  jimiž  jsou  rodiče.  A byť  nejsou  přímými,  ale  sekundárními 

oběťmi,  musí  tuto  skutečnost  nést  i  na  svých  bedrech.  Více  bude  specifikováno 

v kapitole o vědním oboru viktimologie. Nelze zde vynechat ani často reálný fakt, že 

děti  z  těchto  rodin  bývají  nejednou  později  samy pachateli  nebo  oběťmi  domácího 

násilí. V teoretickém nástinu tak bohužel znamenají pokračující a skutečné prvky pro 

další výskyt tohoto fenoménu. Ať tak či tak, sekundárním či terciárním dětským obětem 

v těchto případech často zůstává i negativní sociální dědictví. 

Rovněž se prokázalo, že tyto dětské oběti mají emotivně jiné percepce než děti, 

které  nejsou  u  vypjaté  záležitosti  přímo  účastny.  Proces  vnímání  se  na  nich  může 

podepsat  s  různorodými  následky,  které  srozumitelně  také  předkládá  kniha  Vzpoura 

deprivantů,  cituji: Děti  vystavené  ve  vlastních  rodinách násilí  se  naučí  zpracovávat  

podněty ze zevního prostředí odlišně, než je zpracovávají děti, které násilí vystaveny 

nebyly.  Také  jejich  odpovědi  na  tyto  podněty  jsou  odlišné.  Odlišné  zpracovávání 
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sociálních informací ve věku pěti let předpovídá vyšší míru útočného chování ve věku  

pozdějším.  Dokazuje  se,  že  příčinou  útočného  chování  starších  dětí  je  právě  toto 

odchylné  zpracování  sociálních  informací.  Děti  se  naučí  být  agresivní.  Naučená 

útočnost se tak často stává trvalým rysem osobnosti. (Koukolík, et al. 2006, s. 198). 

2. 3  TENDENCE K MOCENSKÝM POSTOJŮM

Ze souhrnu teoretických faktorů pro domácí násilí nelze vynechat ani mocenský 

postoj a tendence k němu. V již výše zmíněné knize Agrese, násilí a psychologie moci 

je  odstavec  o  nejznámějším  německém  sociologovi  Niklasu  Luhmannovi,  který  se 

rovněž  k jevu moci  vyjadřuje.  Zaujala  mě  tato  věta,  kterou  cituji:  Logicky  dochází 

Luhmann ke konstatování, že teprve tam, kde moc končí, se používá násilí, tam se jedná 

o vynucené chování druhého. (Poněšický 2010, s. 92). Budu-li tento výrok aplikovat do 

zkoumané problematiky,  u  násilného jedince  lze  někdy v  souvislosti  s  mocí  vnímat 

i jakýsi  mindrák,  který  neumí  kompenzovat  jinak  než  právě  násilím.  Využije  ho 

k zahojení vlastního ega, kdy si na druhé osobě cokoli nepřiměřeně vynutí, čímž si do 

chtěného rozměru narovná i měřítko své moci. Obdobné to zřejmě může být u jedince 

s pošramoceným  sebevědomím,  který  od  partnerky  vyžaduje  neustálý  obdiv  a  pro 

zvýšení osobní převahy ji nepřetržitě ponižuje.

S ohledem na moc si zaslouží pozornost jiná zajímavá kniha Františka Koukolíka 

Mocenská  posedlost. Pro  textovou  úspornost  některé  citace  omezuji  a  využívám 

parafrází, což se týká i následující pasáže. V předmluvě této knihy se skví řada otázek, 

proč  ubývá  lepších  stránek  ve  vztazích  a  prohlubují  se  sociální  rozdíly,  proč  mizí 

kulturní úroveň a největší rozvoj má korupce. Proč je veřejným mocenským nástrojem 

tzv.  vznešená  lež  za  vydatné  podpory médií  jako  služebníků moci  s  katastrofálními 

důsledky. Nebo proč jsme na rozdíl od Rakouska opět členy vojenského paktu a mnoho 

dalšího. 

K  moci  jako  takové  je  v  Koukolíkově  knize  uveden  pojem „hybris“.  Podle 

několika  význačných  historických  osobností  je  tak  prezentován hřích  z  bezmezné 

pýchy, odplaty a pomsty. A každému, kdo s jakkoli opovážlivou povýšeností ponižuje 
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druhého, je dopřáván pocit  slasti. Již v dávné minulosti  slast  z výkonu moci popsal 

Aristoteles a plno jiných filosofů, odborníků. U všech, kteří moc využívají nebo spíše 

neoprávněně zneužívají, je tento prvek zřetelný, což se rovněž týká pachatelů domácího 

násilí. 

Opakem moci je bezmocnost,  která člověka podlamuje, a s tímto pocitem jsou 

bohužel  spjaty oběti  uvedeného jevu,  k  čemuž se  blíže  vyjádřím v empirické  části. 

Z publikace  Temné noci  duše  uvedu k  úkazu  moci  ještě následující  stručnou citaci: 

Různé  variace  v  užívání  a  zneužívání  moci  pokrývají  spektrum  od  jemných  podob  

ovládání až k agresivitě a násilí.  Tento vzorec je často přítomný u sebevražd, vražd,  

domácího násilí a sociálních konfliktů. (Moore 2009, s. 268).

Koukolíkova  Mocenská  posedlost si  však  na  základě  mého  ztotožnění  se 

s některými  teoriemi  žádá  ještě  chvíli  pozornosti.  Kniha  také  zmiňuje  současného 

psychiatra a politika David Owena, který považuje hybris čili syndrom mocenské pýchy 

za  poruchu  osobnosti.  František  Koukolík  vnímá u  všech  psychopatů  moc  jako 

základní smysl života, i když současnou psychopatii bere spíše za životní strategii než 

za  onemocnění. Posedlost  syndromem  hybris  neposuzuje  za  projev  choroby  nebo 

vyhraněnou osobnostní poruchu i přesto, že násilní jedinci prokazatelně mají více, či 

méně těchto defektních znaků. 

Další  citaci  z  jeho  knihy považuji  za  důležitou  a  na  základě  zkušeností  s  ní 

naprosto  souhlasím:  Diagnóza  poruchy  osobnosti  je  někdy  poměrně  lehká,  jindy  

vyžaduje dlouhodobé pozorování a velkou zkušenost a může to být jedna z nejtěžších  

diferenciálních  diagnóz  v  psychiatrii  vůbec.  Diagnostika  osobnostních  poruch  je  

zatížena  mnoha  problémy.  Jedním  z  nich  jsou  kategorie  vymezené  diagnostickými  

kritérii. Je běžné, že chování jediného člověka naplňuje kritéria odpovídající více než  

jedné  kategorii,  přitom v  žádné  své  kategorii  nemusí  mít  „všechna“ kritéria  nutná 

k diagnóze. (Koukolík 2010, s. 61). 
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2. 4 GENDEROVÁ OPTIKA

Z teoretických aspektů pro domácí násilí nelze vynechat ani genderový faktor. 

Pojem gender pochází z němčiny a znamená rod. Oběťmi zkoumaného násilí se téměř 

vždy  stávají  ženy,  k  čemuž má jejich  rodová  příslušnost  zásadní  předpoklady. 

Ovlivňují  ji  přirozené  prvky z  celkového konstitučního  základu,  žena  je  od přírody 

vybavena menší fyzickou silou a uvažuje ve zcela jiných intencích než muž. Možná 

i proto kdysi  vyvstalo  feministické  hnutí,  s  nímž  se  však  v  některých postojích 

neztotožňuji. Nejsem si totiž jista, zda od počátku radikální feministky přemýšlely také 

o tom, co svým postojem mohou ztratit, a domnívám se, že na své cestě někdy možná 

zašly úplně jinam, než měly. Tyto teze bohužel potvrzují některé současné „genderové“ 

političky a jen dodávám, že dnes místo původního feminismu mnohdy vyčnívá gender 

a je  otázkou,  zda vždy zcela  vhodně.  Naprosto šokující  ukázkou je  v  tomto  smyslu 

například německá ministryně Kristina Schröder se svým nedávným výrokem, že žádá 

genderově  neutrálního  Boha,  jenž  má  mít  střední  rod.  Podobně  mě  konsternoval 

direktivní postup eurokomisařky Viviane Redinger, že v nevýkonných orgánech firem 

mají být ženy zastoupeny nejméně ve 40 %, což komise EU přijala. Škoda, že místo 

procentních kvót nejsou na prvním místě znalosti, schopnosti. Osobně se domnívám, že 

by  měla  být  zpřísněna  nestrannost  bez  hodnocení  rodu,  což  vnímám  jako  správná 

kritéria s eliminací jakékoli protekce. V boji o spravedlivá práva by měla vždy zůstat 

zdravá racionalita, podpořená biologicky  naturální rovností, včetně jejích přirozených 

variant. Proto se nepřipojuji k nepřirozené genderové unifikaci všeho a ve všem. 

Nosný  vklad  nás  žen  vnímám  zejména  v  sociálních  postojích,  přístupech, 

v rovině  sociálně-politické  harmonizace  státních  a  společenských záležitostí,  zkrátka 

všude tam, kde je možné vycházet hlavně z přirozených ženských atributů, k nimž patří 

větší citlivost, pochopení, etika, morálka, empatie a řada dalších pozitiv. A samozřejmě 

i individuální schopnosti. Všeobecně je rovněž známa existence mnoha příkladů, kdy 

nejednou  právě  ženy  vynikají  svým  mimořádným  umem  i  v  typicky  mužských 

profesích,  vědních oborech apod. Přínosné příklady proto zaslouží nesporný respekt, 

nejsem si ale jista, zda lze na tomto základě bez rozdílu vše pouze generalizovat. 
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Za rozhodně spravedlivé ale  vnímám,  aby stejně dobře vykonaná práce měla 

rovnocennou platovou odměnu, a to na všech místech a postech, kde ženy bez rozdílu 

odvádějí  kvalitní  práci.  Dokonce  mnohdy i  kvalitnější,  jde-li  při  ní  využít  již  výše 

zmíněných  kladů.  Nelze  také  opomínat,  že  ženy  jsou  dnes  běžně  samoživitelkami 

a někdy živí celou rodinu. Dávno pryč je doba, kdy tato výsost patřila výlučně do rukou 

mužů,  k  tomu  všemu  je  třeba  přihlížet.  U  domácího  násilí  jsou  oběti  však  často 

znevýhodněné finančně, proto se přikláním nejen k bezplatnému právnímu zastupování, 

ale i jakékoli další bezplatné pomoci. Jedná-li se o manželství, oběti domácího násilí 

v něm téměř nikdy nedosáhnou na ekonomickou rovnost. Nemají na právní zastoupení 

a soudní přidělení advokáta ex offo tento stav neřeší, což nemyslím pejorativně.

V předmluvě  jsem  zmínila,  že  se  některé  kategorie  v  uvedených  kapitolách 

mohou jevit vzdáleně či jako subkapitoly, s čímž souhlasím. K tomu se ale také dovoluji 

domnívat,  že  v  širších  teoretických  kontextech  mají  tyto  subkapitoly  svou  váhu 

i vzájemnou souvislost. Každý rod má řadu implicitních znaků a vlastností, některé jsou 

viditelné explicitně Ve všem je vždy třeba brát v úvahu zdravou rovnováhu, neb i muži 

si dle své logiky chtějí obhájit a zachovat atributy pro rodovou identitu. Nemyslím tím 

stereotypní vize, myslím skutečnou přirozenost rozdílných vlastností. 

Za sebe si  dovoluji  sdělit  předpoklad,  že  v řadě věcí by se přirozené rozdíly 

neměly potlačovat,  ale  spíše  respektovat,  což  někdy feministickými  či  genderovými 

tendencemi vyznívá naprosto opačně. Potom nelze vyloučit ani další reflexi, že se tímto 

způsobem mohou u mužů provokovat vůči ženám agresivnější postoje. Pravdivost této 

myšlenky sice nelze potvrdit, ale ani vyvrátit. Říká se, že co jednou začne, často s větší 

intenzitou pokračuje. Co tím mám na mysli, přesně vystihuje následující citace: Zaryté  

odmítání nepohodlných faktů, byť sebejasnějších, nyní čím dál víc ovlivňuje náš postoj  

ke vztahům mezi pohlavími. Ideologický filtr zbožného přání odstraňuje vše, co raději  

o těchto nekonečně složitých a sporných vztazích s předvídatelnými výsledky nechceme  

uznat. (Dalrymple 2005, s. 53).   

Bude-li  co nejméně rozporů ve vztazích mužů a  žen,  pozitivním důsledkem 

může  být  nárůst  plně  funkčních  a  kvalitnějších  rodin,  což  v  této  problematice 

považuji za naprosto nejdůležitější. Obzvláště vytrácí-li se působnost klasické rodiny, 
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enormní rozvodovostí klesá zájem o vstup do manželství a ubývá i porodnosti. Rodiny 

se dnes „vybrušují“ úplně jiným směrem, aby byly také „nějak“ funkční, pro dítě ovšem 

ve zcela jiném a nenormálním rozměru. Dnešním rodinám začala chybět ustálenost, jež 

dítěti zajišťuje mít jednu mámu a jednoho tátu. Tato nestabilita se bohužel promítá do 

generačních koloběhů s mezigeneračními dopady a nejsem si jista, zda jen správnými. 

Ve vztahových rozporech mužů a žen souhlasím s názorem uvedeným v knize 

Fenomén ženství a mužství, který de facto shrnuje, čím jsem se v celé stati „Genderová 

optika“ zabývala. Z knihy ocituji dvě následující věty:  Možná, že jde ženám i mužům 

o to samé, o vztahovost a lásku, o rezonanci a jistotu, o individuaci a úspěch, o to dát  

svému životu určitý  smysl  a cíl.  Rozdílné jsou pouze priority,  důležitost  těchto cílů,  

schopnosti,  dovednosti  i  způsoby  jejich  dosahování  i  problémy  na  cestě  k  nim.  

(Poněšický 2008, s. 35). 

V této delší kapitole jsem šířeji rozebírala rodové rozdíly, protože se domnívám, 

že  mají  pro  všechny interakce  mužů  a  žen  zásadní  význam.  Ráda  bych ji  uzavřela 

optimističtěji, což se mi asi nepodaří. Zbude jen úsměvná a utopistická vize, neb nevím, 

zda  by  chtěl  dnes  vůbec  někdo  předpovídat,  je-li  v  dalších  etapách  společenského 

vývoje  uskutečnitelné,  aby  žena  vždy  zůstala  ženou  i  se  všemi  elementárními 

lidskými právy a muž mužem bez patologické preference násilí či moci. 

Podobně  nereálně  se  může  jevit  snaha  o  navrácení  některých  osvědčených 

a dobrých  tradic  s  hodnotnějšími  rodinnými  vazbami,  k  čemuž  budu  raději  citovat: 

Ztratili  jsme morální  nebo náboženské  limity,  které tvořily  určitá  pravidla slušnosti  

a které by nám řekly: „To se nedělá!“ Dokážeme se pohoršit jedině tehdy, když se dané  

skutečnosti objeví na veřejné scéně, zprostředkovány a zveličeny médii. Vládnoucí moc  

a síla  neurčuje  rámec kompetencí  a  nakládá břemeno odpovědnosti  na ty,  které by  

naopak měla vést nebo jim pomáhat. (Hirigoyen 2002, s. 9). 
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2. 5 POHLED VĚDNÍHO OBORU VIKTIMOLOGIE

Viktimologie je novým vědním oborem,  jenž se zrodil z kriminologie v USA 

a etabloval zhruba v polovině 20. století. Znamená nové teoretické hledisko i přístup, 

komplexně se zabývá  rolemi obětí, včetně iniciačního fokusu v celém procesu. Slovo 

victim pochází z angličtiny, v překladu znamená oběť. Směrem k domácímu násilí bere 

viktomologie v úvahu celý průběh, v němž se střídají různé fáze se všemi zápornými 

důsledky, které na oběť dopadají. 

Viktimnost  anticipuje  predispozice  stát  se  obětí,  u  domácího  násilí  jde 

o způsobilost na základě již výše zmíněného rodu, kterým mají ženy na rozdíl od mužů 

mnohem větší potenciál, ocitnout se v roli obětí.  Podobný předpoklad dispozic je také 

v prožívání dané situace. Navíc fyzické a psychické trýznění má u žen vyšší kapacitu 

pro vážnější  úrazy,  psychosomatická  onemocnění,  včetně trvalých  následků i  včetně 

usmrcení. Parafrázuji-li z knihy  Psychické násilí v rodině a v zaměstnání od autorky 

Marie-France Hirigoyen, při domácím násilí může vzniknout traumatická neuróza, která 

je dle odborníků svým charakterem v zásadě totožná jako válečná neuróza u válečných 

veteránů  z  Vietnamu  a  jiných.  Její  příznaky  odpovídají  popisu  psychologických 

následků  z  ozbrojeného  násilí  nebo  různých  přírodních  katastrof  a  blíží  se  definici 

posttraumatického  stresového  syndromu  z  DSM-IV.  Toto  označení  znamená 

mezinárodně používanou zkratku  příručky Americké  psychiatrické  společnosti,  která 

klasifikuje mentální poruchy. Na rozdíl od Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je 

zpracovává i podrobněji. U uvedeného syndromu je zasaženo plno funkcí, od vnímání 

okolí, vlastní identity, vědomí, paměti a mnoho dalšího. Z autorčiny publikace cituji: 

Francouzský  odborník  na  viktimologii  generál  Crocq  však  předpokládá,  že  takto  

ohrožené, týrané a zhanobené jsou právě oběti psychického násilí.  Tyto oběti,  stejně  

jako oběti války, se ocitly ve virtuálním „stavu obležení“ a byly donuceny zaujmout  

permanentní obrannou pozici. (Hirigoyen 2002, s.  182,  s.  183).  Na základě četných 

zkušeností se musím s teorií autorky plně ztotožnit. 

Viktimologie svůj obor ještě rozšiřuje o další parametry, například má-li se oběť 

u  vyšetřování  opět  setkat  s  pachatelem,  může  dojít  k  sekundární  viktimizaci. 
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U domácího násilí se může rovněž projevit i  terciární viktimizace,  která znamená, že 

tyto oběti se na rozdíl od jiných obětí nemohou dlouhodobě vyrovnat s traumatizujícími 

prožitky, jež jsou vždy výraznější, když je pachatelem současná či dřívější citově blízká 

osoba. Tato realita vyvolává velkou duševní  frustraci,  pocity zrady,  obviňování sebe 

samu,  křivdu, zoufalství, pocit permanentní nespravedlnosti a bezmocnosti. Z té často 

vzniká beznaděj, a to vše se dále promítá do pocitů obětí.  V empirické části se budu 

zabývat tzv. naučenou bezmocností mnohem podrobněji.

2. 6  ČASTÉ PODNĚTY K DOMÁCÍMU NÁSILÍ 

Před zpracováním teorie jsem uvedla, že se pokusím najít a blíže specifikovat co 

nejvíc  činitelů.  Jedním  z  hojně  frekventovaných  spouštěčů  domácího  násilí  bývá 

alkoholismus,  který často podnítí  i  agresivitu. Alkohol je návykovou látkou,  jeho 

opojením  mnozí  řeší  zapomenutí  na  problémy,  což  jim  na  malou  chvíli  může 

poskytnout.  Počet  alkoholiků  proto  neubývá  a  podobné  je  to  u  drog.  Dostupnost 

psychotropních  látek  zasáhla  po  roce  1989 hlavně  mladou generaci.  Všichni  závislí 

uživatelé, jak na alkoholu nebo opiátech, bohužel již nepřemýšlejí o důsledcích, které 

mnohdy přerostou do dlouhodobých problémů a potom se dotýkají nás všech. Návykové 

látky  mívají  závažnou  vlastnost,  že  odstraňují  různé  inhibice  k  respektování  dané 

společenské  normy,  u  které  pak  nejednou  zboří  hranice.  Je  to  vidět  všude  kolem, 

v dopravě, trestných činech, nevyjímaje ani domácí násilí. 

K  výrazným  precipitorům  tohoto  jevu  lze  zahrnout  všechny  patologické 

závislosti,  kam může také patřit gamblerství  apod. K dalším spouštěčům můžeme 

přiřadit i  chorobnou žárlivost,  kdy tito jedinci neustále podezírají partnera z nevěry 

a jsou u něj schopni prověřovat cokoli. Nedůstojně, proti jeho vůli a často s využitím 

jakékoli formy týrání, omezování, pronásledování a jiného. 
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2. 7  ZTRÁTA REGULACE CHOVÁNÍ

V dnešní době se také poukazuje na vymizení regulace chování  a nelze jinak, 

než souhlasit.  Čím dál častěji  vidíme  úbytek vnitřního vymezení se ke správným, 

normálním  reakcím. Emocionální  brizance  se  v  chování  dostala  do  běžné  roviny 

jednání.  Všeobecně  lze  vnímat,  že  dnešní  mladí  lidé  jsou  někdy  celkově  daleko 

brutálnější,  než  bylo  dřívějším  zvykem.  Domnívám  se,  že  na  to  může  mít  vliv 

i nedostatek dobrých vzorů, které se z různých příčin jenom vytrácejí. Mnohdy poněkud 

„zvláštní“  osobní  projevy  v  jednáních  můžeme  díky  médiím  sledovat  u  našich 

politických představitelů. Nechovají se vždy jen příkladně, což někdy může způsobit 

zásadní zpětnou vazbu, neb řada lidí si pomyslí - když může on, proč bych nemohl i já. 

2. 8 JINÉ PŘÍKLADY

V  systému  všech  faktorů  jsem  do  jiných  příkladů  zařadila  negativní  vlivy 

technického  vývoje,  hlavně  z  oblasti  kybernetiky.  Tato  evoluce  nepopiratelně 

rozvinula  mnohé  k  dobrému,  zároveň  ale  podpořila  nemálo  záporných  podnětů 

a příkladů. Ať  jde  o  předlohy  různých  filmů  nebo  počítačových  her,  které  jsou 

přeplněny  právě  násilím.  Ocituji  jednu  z  dalších  teorií:  Dalším  častým  faktorem 

vedoucím  k  násilí  je  nedostatek  pozitivních  vzorů,  respektive  nadbytek  negativních  

příkladů.  To  se  týká  např.  i  akčních  filmů  či  her  vybízejících  k  násilnému jednání.  

Psychologické  i  neurologické  výzkumy  poukazují  na  skutečnost,  že  zde  dochází  

k neuvědomované identifikaci  s  pachateli,  v mozku se vytváří  příslušné spojení mezi  

určitými  podněty  a  násilným  reagováním  na  ně,  jež  se  v  reálné  situaci  aktivuje.  

(Poněšický 2010, s. 112). 

K této teorii  se připojuji,  i  když jsem také zaslechla názory,  že na psychicky 

zdravé  jedince  nemají  mít  negativní  podněty  vliv.  Domnívám  se,  že  nelze  zcela 

vyloučit, že by nosiče s násilnou tématikou nemohly někdy převzít povahu návodů, ač 

jen marginálně. Při virtuálních hrách o vývoji reality, byť simulovaných, rozhoduje sám 
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jedinec,  k  čemuž  zároveň  prožívá  nějaké  pocity.  Je  prokázané,  že  každé  poznání 

znamená  určitou  emoci  a  jakýkoli  vjem může  mít  svůj  vliv,  váhu,  dopad.  Procesy 

percepcí  mohou  na  čemkoli  participovat,  případně  aktivovat  nějaký  rozvoj.  Dle 

zkušeností  odborníků jsou největším nebezpečím hlavně u latentních poruch,  kdy se 

může stav rozvinout do ještě chorobnějšího stadia, což svým způsobem vyplývá i z výše 

uvedené citace.

Ohledně  vlivu  na  procesy  vnímání  se  zastavím  u  podnětné  knihy  Koncept 

kontinua autorky Jean Liedloff, z které chci citovat dvě věty z překladu Bory Berlinger, 

jež do svého úvodního slova překladatelky napsala: Na cestu zpátky ke štěstí není nikdy 

pozdě a tato kniha nabízí i řešení. Její autorka strávila dva a půl roku v pralese Jižní  

Ameriky  u  Yequánů  a  Sanemů,  kteří  žijí  na  úrovni  doby  kamenné.  Jsou  neustále 

vyrovnaní a šťastní.  Jejich děti jsou veselé, obětavé, poslušné a naprosto spokojené.  

(Liedloffová 2007, s. 8). I překladatelka zůstala s podivem nad mnohými skutečnostmi, 

na které se jen těžko hledají odpovědi. Neodvažuji se ani já. Kniha Koncept kontinua se 

však nezabývá problémem domácího násilí, je zaměřena na hledání štěstí pro děti. Pro 

podobnost souvislostí si i zde dovolím sdělit přesvědčení, že v každém systému vždy 

hraje  roli širší  množství  aspektů. Děti  od  Yeguánů  a  Sanemů  žijí  v  systému 

propojeném s pralesem, kde vývoj nijak nepokročil. Jsou zcela odříznuty od mnohých 

vymožeností  a  nejvíce  od  technických.  Možná  i  proto  se  dodnes  těmto  lidem lépe 

uchovala  řada  důležitých  a  správných  instinktů,  zatímco  u  těch,  co  je  ztratili,  dnes 

zasahují psychologové a další. 

I to je důsledek vývoje, který ale nekritizuji, jen sděluji,  že na naše potomky 

komplex techniky působí přímo, podněcuje nejen to dobré, ale také špatné. Vezmeme-li 

jako  příklad  výdobytek  internetu,  přes  výčty  kladů  i  na  něm lze  ukázat  sílu  moci. 

Počítačoví zločinci ji rychle zneužijí k proniknutí do systému druhých. Fenomén moci 

jsem již zmiňovala a lze předpokládat, že slastné potěšení jistě poskytuje tzv. hackerům, 

mohou-li kvantu uživatelům internetových sítí způsobit potíže. A jiných příkladů by se 

v obdobném smyslu našlo víc než dost.  
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2. 9  SHRNUTÍ DRUHÉ KAPITOLY

V úvodu k této části mohu shrnout, že u zkoumaného jevu s názvem domácí 

násilí  je  reálně  nezměrná  síť  různě  provázaných  faktorů.  Mnoho  z  nich  patří  do 

biopsychologických  aspektů, jiné  jsou  ovlivněny  sociokulturními hledisky,  včetně 

všech  dalších,  jež  mohou mít  větší,  či  menší  vliv.  Uvedené vlivy zde  budu stručně 

sumarizovat.

Na domácím násilí se mnohdy podílí neadekvátní agresivita jedince, která 

však může mít řadu příčin, u nichž je někdy složité exaktně diferencovat podstatu. 

Čelní  místo zde  zaujímá  dispozice  rodinné  geneze. Hereditární  zátěž  nám 

všem předkládá komplex geneticky převzatých dispozic,  ať již vlivem ontogeneze, 

vlivem psychických předpokladů, vrozených poruch, onemocnění a dalšího. 

Status bazální rodiny je rovněž důležitým faktorem, včetně transgeneračního 

vývoje, kdy se násilné chování přenáší z generace na generaci, z rodiny na rodinu. Dle 

současných výzkumů v mnohých rodinách ubývá dobře fungující a výchovně zdravé 

prostředí. Otcové dnešních násilníků často ženy týrali před zraky svých synů a matky 

dnešních obětí byly nejednou oběťmi násilí před očima svých dcer.

Tendence  k  mocenským  postojům je  u  pachatele  domácího  násilí  téměř 

bezbřehá. Mocenská pozice pro něj bývá nástrojem k zahojení vlastního ega, aby si do 

chtěného rozměru narovnal měřítko svého vlastního mocenského vlivu. Dle Aristotelova 

popisu všichni,  co  využívají  nebo spíše  neoprávněné zneužívají  sílu  moci,  prožívají 

slastné pocity, z čehož nelze vyjmout ani pachatele domácího násilí. 

 Ze systému předloženého jevu není možné také vynechat  genderovou optiku. 

Oběti jsou v 95 % ženy, k čemuž zde dává rodová příslušnost zásadní předpoklady. 

Ovlivňují ji přirozené prvky z celkového konstitučního základu, kdy je žena od přírody 

vybavena menší fyzickou silou a uvažuje ve zcela jiných intencích než muž. Osobně se 

přikláním  k  biologicky  naturálním  a  přirozeným  variantám,  místo  nepřirozené 

genderové unifikace všeho, ve všem a za každou cenu.  Ubudou-li ve vývoji vztahů 
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mužů  a  žen  zbytečné  rozpory,  pozitivním  důsledkem  by  mohl  být  nárůst  plně 

funkčních a celkově kvalitnějších rodin, což považuji ze všech hledisek za jedno 

z nejdůležitějších. 

Pohled viktimologie vnesl do systému pro domácí násilí  další aspekty. Zabývá 

se celým průběhem, kde se procesně střídají různé fáze se všemi zápornými důsledky 

dopadajícími  na  oběti.  Obor  také  anticipuje  predispozice  a  rozšiřuje  parametry 

k sekundární, případně terciární viktimizaci. 

Na páchání domácího násilí mají vliv různé podněty. Častým spouštěčem 

bývá alkohol, který odstraňuje inhibice v chování. Může podněcovat agresivitu a někdy 

boří  hranice  společensky normálního  jednání.  Dalšími  precipitory bývá  závislost  na 

drogách a všech psychotropních látkách, patří sem i různé druhy gamblerství. Lze 

sem  rovněž  přiřadit  chorobnou  žárlivost, jestliže  u  jedince  převažuje  patologie 

stálého podezírání  z nevěry.  I  touto formou eskaluje  domácí násilí,  kdy podezírající 

neváhá  pro  kompenzaci  svých  pocitů  použít  jakoukoli  formu  týrání,  omezování, 

pronásledování a dalšího.

V  celém  systému  má  rovněž  váhu  ztráta  regulace  chování. Je  možné 

předpokládat,  že  se  zde  podílí  vliv  ubývání  dobrých  vzorů,  které  se  čím  dál  víc 

vytrácejí. Mnohdy můžeme poněkud „zvláštní“ osobní projevy sledovat díky médiím 

u našich  politických  představitelů,  kteří  se  nechovají  vždy jen  příkladně,  což  může 

někdy mít zásadní zpětnou vazbu. 

Do  jiných  příkladů  je  na  místě  také  zařadit  negativní  vliv  technických 

vymožeností. Ať jde o předlohy různých filmů, hlavně ale počítačových her, které jsou 

nejvíc přeplněny právě násilím. Nosiče s touto tématikou mohou někdy převzít povahu 

návodů,  byť  zřejmě  jen  marginálně.  I  při  virtuálních  hrách  rozhoduje  o  vývoji 

simulované reality sám jedinec, který zároveň prožívá různé pocity. A každé poznání 

znamená  nějakou  emoci,  jakýkoli  vjem  může  mít  svůj  vliv,  váhu,  dopad.  Procesy 

percepcí mohou proto na čemkoli participovat, případně aktivovat nějaký rozvoj.
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  EMPIRICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATU

                                      Učím se tím, že jdu tam, kam jít musím. Theodore Roethke

 3  ZÁMĚR KVALITATIVNÍHO PRŮZKUMU

Na úvod záměru je třeba přiznat, že i dnes a přes mnohá dosavadní zjištění je 

komplexní výzkum fenoménu domácího násilí  stále ještě na začátku. Zejména u nás, 

kdy je teprve odnedávna uznán za trestní,  sociálně-patologickou a  celospolečenskou 

problematiku. Celkově je však nutné se tímto jevem mnohem víc zabývat, neb vztahy 

mužů a žen se v celém lidském bytí neoddělitelně promítají de facto do všeho.  Mým 

cílem je najít ve svém průzkumu validitu všech relevantních skutečností.  Pokusím 

se  kromě  jiného  využít  vlastní  reflexe  a  empirie.  Podaří-li  se  mi  objevit  zásadní 

poznatek, dovolila bych si ho zařadit k dalším prvkům do rámce důležitých indikátorů. 

3. 1 STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ

Přála  bych  si  dojít  k  výsledku,  z  něhož  by  bylo  možné  alespoň  částečně 

generalizovat platný závěr. Ráda bych vytvořila a potvrdila i sebemenší předpoklad pro 

zakotvenou teorii. Doufám, že se mi regulérním procesem abstrakce podaří najít nový 

faktor, kterým bude možné dosavadní hledisko rozšířit, případně zobecnit.

3. 2 POUŽITÉ METODY

Pro své reflexe jsem upřednostnila metodu kvalitativního výzkumu. Lépe se pojí 

s mnou uvedeným systémem, který napomáhá k vnímání provázanosti všech faktorů, 

jež v něm existují. Dle toho budu předloženou problematiku celkově strukturovat. Pro 

větší efektivitu zkombinuji kvalitativní metodu s kvantitativní. Zkoumaný jev bych ráda 

analyzovala s detailnější komparací a holistickým pohledem. Komplexnějším rozborem 

zkusím vydedukovat nové indicie a pomocí indukce případně dospět k obecné platnosti.
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 4  STANOVENÍ ZKOUMANÉHO VZORKU

Ve svém průzkumu jsem se rozhodla  porovnávat  kritéria  diagnózy s  názvem 

porucha opozičního vzdoru  dle  kódu F91.3 podle  Mezinárodní  klasifikace  nemocí 

(MKN)  a  jejich  korelaci  s  typickými  vlastnostmi  pachatelů  domácího  násilí. 

Komparace těchto prvků je mým zkoumaným vzorkem. Zpracování se uskutečnilo 

za  pomoci  dotazníku,  do  něhož  byly  aplikovány  otázky.  Ze  dvou  třetin  probíhalo 

prostřednictvím  přímých  odpovědí  tváří  v  tvář  a  dále  prostřednictvím  e-mailové 

korespondence nebo telefonátů. Všem obětem domácího násilí jsem zaručila anonymitu. 

Proč jsem si k průzkumu vybrala právě tuto diagnózu, sdělím krátkým úvodem. 

Musím se  přiznat,  že  když  se  mi  zhruba  před dvěma lety dostala  do rukou skripta 

Vybrané kapitoly z etopedie, 1. díl Klasifikace a diagnostika poruch chování docentky 

Ilony  Pešatové,  do  nichž  jsem  zprvu  jen  nahlédla,  po  přečtení  kapitoly  o  poruše 

opozičního  vzdoru  jsem  si  hned  udělala  několik  poznámek  k  zamyšlení.  Ohledně 

problematiky domácího násilí mám již četné zkušenosti. Na základě výpovědí mnohých 

obětí jsem se mohla seznámit s chováním těchto pachatelů, u kterých mě překvapila 

výrazná shodnost v kritériích pro výše uvedenou diagnózu. Už tehdy jsem se rozhodla 

tuto vzájemnost blíže zkoumat, což se mi nyní splnilo. 

Budu-li stručně parafrázovat z uvedených skript, výskyt této poruchy převažuje 

u chlapců, a to cca do deseti let věku. Neprojevuje se jednáním, které by porušovalo 

zákony a práva druhých, včetně vážnějších disociálních či agresivních činů. Čím vším 

se naopak projevuje, budu záhy blíže specifikovat. Ve skriptech je rovněž uvedeno, že 

u diagnózy F91.3 je častá koherence s hyperkinetickou poruchou a jedinci, u nichž byla 

porucha  opozičního  vzdoru  prokázána,  většinou  v  dospělosti  přecházejí  do 

nesocializované poruchy chování. 

I  přesto,  že  jsem o  problematice  domácího  násilí  pročetla  již  řadu  dostupné 

literatury, zatím  jsem ještě  nezaznamenala,  že  by  diagnóza  F91.3  byla  dána  do 

jakékoli  souvislosti  s  uvedeným násilím.  Dovolím si tedy  předpokládat,  že  dosud 

k možnému příměru poruchy opozičního vzdoru s pachateli domácího násilí nedošlo. 
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Všeobecně a celkově se jejich jednání charakterizuje pod pojem nesocializovaná 

porucha  chování,  jež  je  ve  zmíněných  skriptech  také  zpracována.  Dle  Mezinárodní 

klasifikace nemocí je k ní přiřazen kód F91.1 a její příznaky jsou zde ještě rozšířeny 

o případnou  předčasnou  sexuální  zralost.  Výčet  uvedených  vlastností  se  ale  svým 

obsahem neliší od jiné sumarizace atributů, který u diagnózy s kódem F91.1 prezentují 

také  další  odborníci.  Parafrázuji-li  souhrn  symptomů  této  nesocializované  poruchy 

chování dle knihy  Vzpoura deprivantů  autorů Koukolík a Drtilová,  i  oni zde hlavně 

poukazují na útočnost vůči lidem a zvířatům, ničení majetku, zakládání ohně, působení 

vážných škod, včetně konání krádeží,  u dětí  pak na noční pobyty mimo domov bez 

povolení  rodičů,  případně  užívání  drog  a  dalšího.  Avšak  všemi  těmito  jevy  se 

pachatelé domácího násilí v největší míře vůbec neprojevují, byť je zde jistá shoda 

v atributu útočnosti. 

U nesocializované  poruchy chování  je  rovněž  zmíněna  bezcitnost,  i  když  ne 

všichni agresoři páchající domácí násilí mají jen anetický ráz. Mnohdy je u nich ohledně 

citů zřetelná ambivalence lásky a nenávisti.  U nejčastějších projevů největší skupiny 

strůjců domácího násilí nejvíc dominuje psychický a ekonomický teror, který bývá sice 

rovněž ve spojení s fyzickou agresivitou, nikoli však se zcela nejbrutálnějšími útoky 

a činy.  V  některých  případech  domácího  násilí  se  největší  surovost  vyskytuje,  ale 

v mnohem  menším  počtu.  Nejběžnějšími  fyzickými  ataky  pachatelů  nejrozšířenější 

skupiny domácího týrání jsou facky, odstrkování,  případně zatřesení obětí,  tahání za 

vlasy apod. 

Co  však  považuji  u  diagnózy  porucha  opozičního  vzdoru  za  jedno 

z nejdůležitějších, že je zařazena ke skupině poruch se špatnou prognózou,  která 

může kromě jiného zobrazovat právě fenomén domácího násilí. Chápu, že se má reflexe 

ohledně souvislosti s agresory domácího násilí a poruchou s kódem F91.3 může jevit 

odvážně i diskutabilně, proto nehodlám kategoricky cokoli tvrdit. Nebylo by však ode 

mě správné, abych v tomto průzkumu neposkytla veškeré argumenty, relevantní 

postřehy, včetně své vnímavosti. Jsem si plně vědoma, že má teze je troufalá, o to víc 

si svou smělost  uvědomuji.  Pokusím se proto u předložené diagnózy co nejpečlivěji 

rozpracovat vzájemnou provázanost s projevy a vlastnostmi pachatelů domácího násilí.
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 5  ÚDAJE K PRŮBĚHU PRŮZKUMU

Po  prostudování  výše  zmíněných  skript  Vybrané  kapitoly  z  etopedie si 

v souvislosti se svým průzkumem dovolím uvést řadu následujících faktů a sdělení. Jak 

již  bylo  zmíněno,  porucha  opozičního  vzdoru  mívá  obraz  porušování  sociálně 

žádoucího  chování.  Projevuje  se  zhruba  do  deseti  let  věku,  ale  bohužel  se  špatnou 

prognózou do budoucnosti. Mohu-li  tuto realitu dle  své úvahy analyzovat,  negativní 

předpověď  pro  následnou  budoucnost  lze  považovat  za  předpoklad  pro  páchání 

domácího násilí.  Z titulu docentky Pešatové cituji:  U poruchy opozičního vzdoru se 

často vyskytuje „rozbitý domov“, nevhodné a nestimulující sociální prostředí, selhávání  

ve  škole.  Porucha  opozičního  vzdoru  převažuje  u  chlapců  a  bývá  spojena 

s hyperkinetickou  poruchou.  Většina  jedinců  přechází  s  věkem  do  nesocializované 

poruchy chování…“ (Pešatová 2006, s. 39). 

Zastavím-li se u posledních slov citovaného textu, že většina jedinců přechází 

s věkem do nesocializované poruchy chování, tuto souvislost s pachateli zkoumaného 

jevu  vnímám,  byť  musím  také  specifikovat  rozdíly  uváděných  jednání  při 

nesocializované poruše oproti chování agresorů domácího násilí. 

Diagnostická kritéria k diagnóze F91.3, jež jsou na stejné straně jako citovaná 

pasáž, budu dále jen parafrázovat. Chci ale zdůraznit,  že ze symptomů ve skriptech, 

které  se  výrazně  shodují  s  vlastnostmi  pachatelů  domácího  násilí,  je  nutné  vypsat 

úplně všechny. Vyjma jediného, jímž je neposlušnost, což se zde ale projevuje ve zcela 

jiném vztahu, kdy se jedná o nezletilého jedince a jeho rodiče. Výčet všech příznaků ze 

skript je srozumitelně utříděný, pro porovnávání totožností se mi s ním velmi dobře 

pracovalo. Za  podstatné  si  ještě  dovoluji  uvést,  že  jsem  zatím  nikde  jinde 

nezaznamenala  větší  kongruenci  s  reakcemi  a  činy  těchto  pachatelů,  jako  jsou 

kritéria pro poruchu opozičního vzdoru. 

V následné parafrázi budu ze zmíněných skript konkrétní symptomy jmenovat 

jednotlivě:  neovladatelnost,  provokativní  chování,  nepřátelský  postoj,  trápení 

a obviňování  druhého,  hrubost,  neochota  ke  spolupráci,  náladovost,  hádavost, 

zlost,  podrážděnost,  neschopnost  odolávat  napětí  nebo  zklamání,  odmítání 
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normálních  požadavků.  Dále  mstivost,  dráždivost,  podezřívavost,  včetně 

abnormálně vulgárního vyjadřování. 

Navštíví-li oběť, na které je pácháno domácí násilí, intervenční centrum či jinou 

organizaci, většinou je dotazována na způsoby a formu násilí. Zda ji pachatel týrá pod 

vlivem alkoholu  nebo  v  závislosti  na  návykové  látce,  jestli  byla  zraněna  a  musela 

navštívit  lékaře,  jde-li  v  jejím  případě  o  fyzické,  psychické  či  sexuální  trýznění, 

ekonomický teror nebo jiné způsoby. Povaha pachatele a jeho osobní vlastnosti jsou zde 

rozebírány výrazně méně, někdy se případně vychází ze znaleckých posudků, kterými 

se budu ještě zabývat. O povaze agresora se nejednou zmíní sama oběť, většinou se ale 

jeho vlastnosti neřeší, často zůstanou skryty, nebo jen na okraji problému. Prioritně se 

vyhodnocuje nebezpečnost, aby byla oběť na maximum chráněna a dopady násilí co 

nejmenší, což je v daný moment pochopitelně nejdůležitější aspekt.

Ohledně  fyzických  útoků  lze  jen  všeobecně  shrnout,  že  mají  velmi  členitou 

škálu: od neomaleného strkání, nastavování nohy – nejlépe, aby oběť spadla, zlostného 

vrážení lokty, tahání za vlasy, fackování. Při domácím násilí se v některých případech 

jedná až o nejbrutálnější fyzické útrapy a týrání, není to však u té nejpočetnější skupiny 

pachatelů.  Členitá  škála  je  rovněž  v  psychickém,  ekonomickém  nebo  sexuálním 

trýznění.  Agresorovi  domácího  týrání  jde  vždy o  co  největší  dehonestaci  oběti,  její 

zesměšnění,  ztrátu lidské důstojnosti  a samozřejmě také o jakoukoli  formu ublížení. 

Shodnost projevů pachatelů domácího násilí s kritérii pro poruchu opozičního vzdoru 

budu níže postupně porovnávat s konkrétní specifikací. 

5. 1 KOMPARACE JEDNOTLIVÝCH SYMPTOMŮ   

U  případné  a  opětovné  otázky,  proč  poukazuji  na  shodu  chování  u  osob 

páchajících domácí  násilí  a  diagnózu s kódem F91.3 dle  MKN, mám jednoznačnou 

odpověď.  Jak  jsem  již  uvedla,  je  zde  výrazně  patrná  identifikace  v  jednáních 

a jednotlivých  vlastnostech.  Určitě  však  nemám v  úmyslu  tvrdit,  že  u  domácího 

teroru mají  všichni  agresoři  bez rozdílu  pouze  poruchu opozičního vzdoru.  Na 

druhou stranu jsem zatím nikde jinde nezaznamenala, že by měla i jiná porucha 
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tak  enormní  shodu  s  chováním  pachatelů  domácího  násilí.  Samozřejmě je  zde 

nutné počítat  i  s  kombinací  různých symptomů a defektů.  Neoddiskutovatelným 

faktem však je, že tito pachatelé jsou téměř ve 100 % muži, což prokazují statistické 

výzkumy.  K pachatelům trestných činů  jako  celku  je  v  tomto  místě  vhodné citovat 

odborný názor  Jana  Poněšického:  Budoucí  pachatelé  trestných  činů  bývají  v  dětství  

často v roli obětí a nevědomě se snaží tuto situaci obrátit ve svůj prospěch stejným,  

emočně zakotveným způsobem. Zdá se, že mužský mozek je citlivější, zranitelnější vůči  

psychickým traumatům, což je jedním z důvodů, proč je poměr mužů k ženám ohledně 

násilných trestných činů 10:1. (Poněšický 2010, s. 112). Rovněž u domácího násilí je 

převaha mužských pachatelů, a to až v 95 %.  Pro natolik velké procento mužů se 

budu v této práci zabývat pouze jimi, i když vím, že pro regulérní komplexnost by měl 

být zpracován každý počet. Třeba někdy v jiném průzkumu nebo studii.

Pro  odborně  prokázanou  prevalenci  antisociálního  chování  mužů  zde  nechci 

vynechat ani další citaci: Následný výzkum však doložil významný genetický vliv, jenž se  

projevuje  otrlostí  a  bezcitností,  tedy  dvěma  charakteristickými  znaky  psychopatie,  

u „chlapců  s  poruchou  chování“  (conduct  disorder,  což  je  antisociální  chování  

v dětském věku)  již  v  sedmi letech.  U dívek prokázán dosud nebyl.  (Koukolík  2010, 

s. 67). Citace potvrzuje, že antisociální chování bylo v dětském věku a na rozdíl od 

dívek  prokázáno jen  u  chlapců. Nevím,  zda  všichni  tito  chlapci  patří  k  „sociálně 

úspěšným psychopatům“,  kteří  jsou  podle  Koukolíka  a  Drtilové  nazváni  deprivanty 

a začleněni do druhé skupiny psychopatického typu. Pro úplnost doplňuji, že do první 

skupiny jsou zařazeni vrazi a další kriminální zločinci, končící převážně ve vězeních. 

Nesocializovanou poruchu chování jsem zmínila již výše. 

Někdy  se  obětem o  problémech  v  chování  svých  synů  svěřily  samy matky, 

uváděly neposlušnost a nepřizpůsobivost ke všemu běžnému a žádoucímu v dětském 

věku.  U  kritérií  pro  diagnózu  porucha  opozičního  vzdoru  není  sice  nonkonformita 

uvedena, ale svým charakterem dává rovněž najevo jistý vzdor k čemukoli. Vzpomínám 

si, že mi kdysi jedna z obětí vyprávěla, jak její násilný partner při zavírání dveří nikdy 

nevzal za kliku, prý do nich vždy jen strčil nohou a intenzita pramenila dle momentální 

nálady. Těžko říct, kde mohl být prapůvod k tomuto jednání a jak je možné, že přerostl 
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až  do  trvalého  zvyku,  který  se  natolik  vymyká  normálnímu  způsobu.  Chápu,  že 

ustálenost zvyklostí je jistě podmíněna čímkoli, předpokládám však, že i vzdor se může 

promítat do běžných pravidel, která potom zůstanou trvale mimo normu. A domnívám 

se, že i kdyby tito mladiství jedinci byli nějaký čas v rukou specialistů, dosažením jejich 

plnoletosti  zřejmě  skončí  úspěšnost  jak  snahy  rodičů,  tak  odborníků.  Logicky  zde 

připadá v úvahu, že vzdorovitý jedinec si jako zletilý začne co nejdřív dělat pouze to, co 

chce. 

Mimo  již  uvedených  symptomů  poruchy  opozičního  vzdoru  jsem  jen  v  pár 

případech  od  obětí  zaznamenala,  že  byly  někdy informovány o  předčasné  sexuální 

zralosti  svých  násilných  partnerů.  Převahu  sexuální  zralosti  u  mladistvých  uvádí 

nesocializovaná porucha chování s kódem F91.1 dle Mezinárodní klasifikace nemocí, 

kterou jsem již vícekrát zmiňovala. Avšak s reálným faktem, že u ní kromě útočnosti 

není žádná jiná výrazná shoda s chováním největší skupiny pachatelů domácího násilí. 

Při nesocializované poruše chování je uváděna izolace, neoblíbenost v kolektivu 

nebo nedostatek přátel.  U pachatelů domácího násilí je však často prokazatelné, že 

bývají naopak oblíbení, bez projevů izolace, mají dostatek kamarádů a pro získání 

sympatií u okolí se dovedou i excelentně chovat. Už kdysi jsem si dovolila agresory 

s těmito  vlastnostmi  zařadit  do  skupiny  navenek  nenápadných  tyranů,  a  dnes  se 

domnívám,  že  do  ní  patří  násilníci  zneužívající  atribut  moci,  jedinci  s  poruchou 

opozičního vzdoru,  dále  v některých případech i  méně nápadní  uživatelé  větší  míry 

alkoholu či jiného. A na základě zkušeností jsem zcela přesvědčena, že ve společnosti je 

počet těchto navenek nenápadných tyranů naprosto nejvyšší. 

Nyní  ještě  jednou  souhrnně  uvedu  atributy  pro  poruchu  opozičního  vzdoru. 

Jedná  se  o  neovladatelnost,  provokativní  chování,  nepřátelský  postoj,  trápení 

a obviňování  druhého,  hrubost,  neochotu  ke  spolupráci,  náladovost,  hádavost,  zlost, 

podrážděnost, neschopnost odolávat napětí nebo zklamání a odmítání požadavků. Dále 

je to mstivost, dráždivost, podezřívavost a abnormálně vulgární vyjadřování. Ohledně 

identifikace  s  pachateli  domácího  násilí  budu  dále  všechny  symptomy  podrobněji 

specifikovat. Jejich vzájemná shoda též vyplyne z otázek a odpovědí z tabulky uvedené 

v kapitole 6 „Interpretace výsledků a zjištění“. 
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Plně akceptuji,  že samostatně může mít  některou nebo i  několik z uvedených 

vlastností  kdokoli.  V problematice  domácího  násilí  však  s  poruchou  opozičního 

vzdoru vnímám rovněž propojenou kontinuální souvislost. Samozřejmě také chápu, 

že v některých případech a diagnózách může jít o kombinaci více poruch, kdy se různé 

symptomy vzájemně prolínají, což bych nikdy nevyloučila.

Musím zopakovat, že u diagnózy F91.3 je negativní prognóza pro budoucnost 

a tento fakt si dovolím zvýraznit. A to i přesto, že se v některé literatuře uvádí, že 

porucha opozičního vzdoru v období raného dospívání často vymizí. Na druhou stranu 

však odborníci také sdělují, že  bývá předzvěstí neboli předstupněm antisociálního 

chování a většina těchto jedinců s věkem přechází do nesocializované poruchy chování. 

Následně budu vše blíže rozpracovávat, neb u pachatelů domácího násilí je antisociální 

chování naprosto klasickým jevem. 

5. 2 IDENTIFIKACE VE VZÁJEMNÝCH SYMPTOMECH

K  totožnosti  symptomů  jsem podle  typických  vlastností  poruchy  opozičního 

vzdoru  vytvořila  pro  respondentky  z  řad  obětí  domácího  násilí  25  otázek.  Byly 

zpracovány anonymně a jsou uvedeny níže v Tabulce 2. 

Ačkoli  se  jedná  o  dotazy  k  negativním  jevům,  snažila  jsem  se  záporným 

i dvojitým otázkám vyhnout, včetně předpojatosti. Několik otázek jsem si dle četných 

zkušeností dovolila ještě o něco rozšířit, ale všechny symptomy celkově korespondují 

s kritérii pro diagnózu F91.3, uvedenými ve výše zmíněných skriptech. Výsledek tohoto 

dotazníku zároveň kombinuje kvalitativní výzkum s kvantitativním. Malou poznámkou 

ještě upřesním, že již před začátkem této práce byl všeobecně doporučen menší počet 

osob,  mých respondentek  je  v  tomto  průzkumu tedy jen 30.  Obrátily se  do „Eviny 

schránky“, kterou jsem pro oběti domácího násilí založila na konci roku 2006, k dnešku 

mě již kontaktovalo přes dva a půl tisíce lidí.  V odpovědích obětí  je patrný značný 

procentuální  soulad,  čímž  se  v  tomto  případě  zobrazila  totožnost  vlastností 

u poruchy opozičního vzdoru s chováním pachatelů domácího násilí. 
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          5. 2. 1 UTŘÍDĚNÍ ZKOUMANÝCH I ZJIŠTĚNÝCH PROJEVŮ

Pro  lepší  přehlednost  budu  dle  výčtu  kritérií  ze  skript  docentky  Pešatové 

chronologicky uvádět jak utříděné symptomy, tak shodná jednání při diagnóze porucha 

opozičního  vzdoru  s  pachateli  zkoumaného  fenoménu.  Z  vlastností  byl  s  již  výše 

uvedeným odůvodněním vyjmut pouze atribut neposlušnosti. 

Dotazované oběti bez rozdílu přiznaly,  že v počátečním období zamilovanosti 

se  u  jejich  budoucích  násilných  partnerů  nic  výrazně  špatného  nezrcadlilo. 

U předložené diagnózy je dle odborníků první dojem z těchto jedinců popisován stejně. 

Při počátečních setkáních by do nich nikdo nic špatného neřekl a je zde naprostá shoda 

v dobrém pocitu z prvního dojmu. 

Druhá shoda se prokázala u atributu neovladatelnosti,  jež se u dotyčných 

partnerů  neprojevila  hned,  ale  až  později.  Tato  otázka  byla  obětem  záměrně 

formulována bez dotazu na alkohol, neb dotazníkem srovnávám jen symptomy patřící 

k diagnóze porucha opozičního vzdoru, kde není tendence k alkoholu uvedena. 

Další shodu vlastností prezentuje vzdorovité a provokativní chování, včetně 

nepřátelského postoje. Tato jednání se většinou ve vztahu, kde se začne domácí násilí 

rozvíjet,  objeví  náhle  anebo postupně  a  potom už  jen stále  gradují.  S  pokračujícím 

průběhem však tyto přístupy přejdou do plné fáze k jakékoli formě domácího týrání, 

kdy je hostilní postoj v mnohých záležitostech permanentní. Tímto ale nemám na mysli 

situaci,  kdy  se  dva  lidé  přestanou  mít  rádi,  najdou  si  případně  jiného  partnera 

a víceméně v normálních či přijatelných mezích se rozejdou.

Shoda kritérií poruchy F91.3 s chováním pachatelů domácího násilí je dále 

v trápení druhého. Dle výpovědí obětí si k tomu agresoři umějí najít různé záminky, 

nejednou  je  trápí  i  s  neskrývanou  radostí.  A vidí-li  své  oběti  zničené,  plačící,  dle 

lidového přirovnání jsou hned jak na koni. 

Výrazná kongruence je i v obviňování druhého, a to za všechno, včetně chyb 

samotného pachatele,  který  téměř  vždy přehodí  veškerou vinu  na oběť. Markantní 

shoda s atributy poruchy opozičního vzdoru je rovněž prokazatelná v hrubosti, 
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kterou se agresor často projevuje ve všech verbálních projevech u psychického teroru, 

nebo při fyzickém násilí dle již výše vypsané široké škály možností. A obdobné to bývá 

u ekonomického a sexuálního násilí.

Potvrdila se i neochota nebo odmítnutí spolupracovat, má-li být u některých 

činností oběť zúčastněna. Identita je též v dráždivosti, agresoři bývají transparentní ve 

své rozladěnosti, kdy jim není cokoli dost dobré, stejně jako je kdykoli a klidně rozhořčí 

sebeméně podstatná věc. Totožnost je zřetelná i v nezvládnutí odolat různým tlakům 

a napětím. Agresoři mají běžně sníženou toleranci, pokud se jich něco dotýká. A může 

to být cokoli, s čím by se druhý vyrovnal snadněji, nebo čemu by se zasmál - od rozbité 

boty, sotva patrné vyrážce na obličeji, stání v delší frontě a jiných, méně podstatných 

situacích. Řada okolností není příjemná nikomu, u jednání v normě se ale neprojeví 

agresivitou vůči těm, kteří za to nemohou. A tento prvek je také typický pro mnohé 

pachatele domácího  násilí.  

K  dalším  shodným  rysům  lze  přiřadit náladovost,  která  je  u pachatelů 

domácího  týrání evidentní.  Většinou bývá pochmurná s vyvoláváním konfliktů,  aby 

hádky  pro  nic  za  nic  zkazily  náladu  ostatním,  tedy  hlavně  obětem.  Časté  bývá 

odmítání požadavků, například u běžné pomoci v domácnosti nebo v něčem, co oběť 

třeba nestihne apod. 

Prokázala se zde také shoda v přecitlivělosti na jakoukoli kritiku,  která je 

u domácího  násilí  kořenem  pro  rozrůstání  možností  ke  sporům  nebo  ubližování. 

Běžným stavem agresorů bývá zlost, podrážděnost či předrážděnost, z čehož vyplývá 

další totožnost s atributy u poruchy opozičního vzdoru. Pachatelé domácího násilí 

jsou často a v čemkoli popudliví, což v komplexu výrazné identity s diagnózou F91.3 

reálně znamená, že víra obětí ve zlepšení a klid v soužití je sisyfovsky marnou nadějí. 

Shodu v symptomech též udává podezřívavost.  V partnerství může být tímto rysem 

chorobná žárlivost, omezování svobody, pronásledování, čemuž jsou oběti domácího 

násilí nejednou vystaveny. 

Co však musím ze shody kritérií pro poruchu opozičního vzdoru a strůjců 

domácího teroru zdůraznit asi nejvíc, je mstivost. U všech forem domácího násilí je 

naprosto bezbřehá,  od ničení  nejoblíbenějších nebo nejpotřebnějších předmětů obětí, 
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zpětvzetím  všech  darovaných  dárků,  krádeží  výlučně  osobních  věcí,  dokumentů 

a prováděním takových schválností,  které by normálnímu člověku nepřišly vůbec na 

rozum. Mstivost je také zásadní skutečností,  jež se s různou obdobou objevuje v již 

zmíněném pronásledování čili stalkingu, který bývá mnohdy s problematikou domácího 

násilí spojen.

Z dalších shodných rysů poruchy opozičního vzdoru a agresory uvedeného 

fenoménu je abnormálně hrubý až extrémně vulgární slovník, kterým se pachatelé 

domácího  násilí  vůči  obětem  vyjadřují.  Oběti  jsou  běžně  častovány  nejsprostšími 

nadávkami a nejhrubějšími urážkami.

Některé  povahové  vlastnosti  jsem  si  ještě  s  ohledem na  atributy  u  poruchy 

opozičního vzdoru  dovolila rozšířit. Například jsem zařadila dotaz,  jestli je pachatel 

vůči oběti často již a priori ve zcela nesmyslném, zaujatém vzdoru. Dále zda oběť 

od agresora vnímá  škodolibost, která se někdy rýsuje při jeho schválnostech. Přidala 

jsem i otázku, zda se násilnický partner vůči oběti staví nadřazeně, bez partnerského 

respektu. 

V dotazu jsem se rovněž zaměřila na ponižování lidské důstojnosti.  Pachatelé 

domácího násilí se o to u obětí snaží ve všech rozměrech, a často s neskrývanou radostí. 

Nutno podotknout, že o to jim právě jde, aby oběti pozbyly veškerou lidskou důstojnost. 

Ke  konci  otázek  jsem  zařadila  dotaz  na  vlastnost,  která  je  v  kritériích  pro 

diagnózu porucha opozičního vzdoru prezentována jako odpor k autoritám, zde jsem ji 

však dala do souvislosti s rolí matky. Při domácím násilí je obětem často  podrývána 

autorita před dítětem, což bývá mnohdy také stěžejní záměr agresora. 

Do  závěrečné  otázky  jsem  uvedla  vlastnost  opozice,  která  je  de  facto 

synonymem vzdoru. Spojila jsem ji s dotazem na společnou výchovu dítěte, jež bývá 

u domácího  násilí  nejčastěji  nejednotná.  Podporují-li  oběti  jako  matky  své  děti 

v normálně  žádoucích  věcech  výchovy,  agresoři  to  většinou,  a  zřejmě  asi  právě 

z principu vzdoru,  doslova rozcupují.  A nezbývá,  než s  lítostí  konstatovat,  že  vůbec 

nikdy nepřemýšlejí, že tímto způsobem neubližují jen matce, ale zcela nejvíc vlastnímu 

dítěti. 
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 6  INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A ZJIŠTĚNÍ

           

6. 1 TABULKA 2

Tabulka 2       30 respondentek z řad obětí domácího násilí      Odpovědi: ANO   NE 
  
 1. Působil na Vás partner zpočátku, tedy na první pohled, bezproblémově? 30 0
 2. Objevila se až později v jeho chování neovladatelnost? 29 1
 3. Vnímala jste často z jeho jednání vůči sobě nepřátelský postoj? 26 4
 4. Měl tendenci Vás v něčem trápit? 27 3
 5. Obviňoval Vás většinou ze všeho, včetně svých chyb? 30 0
 6. Byla jeho hrubost hlavně formou psychického či ekonomického násilí? 30 0
 7. Dával najevo neochotu, pokud s Vámi měl v něčem spolupracovat? 24 6
 8. Komunikoval s Vámi často podrážděně? 29 1
 9. Měl sníženou toleranci vyrovnat se s běžným napětím, tlakem? 28 2
10. Střídaly se u něj rychle protichůdně vybočující nálady? 30 0
11. Vyvolával konflikty pro nic za nic? 30 0
12. Odmítal plnit požadavky, pokud jste potřebovala pomoc v domácnosti? 27 3
13. Ohrazoval se proti jakékoli Vaší kritice? 29 1
14. Býval nepřiměřeně zlostný? 28 2
15. Podezíral Vás, že mu neříkáte pravdu, něco tajíte apod? 25 5
16. Napadal Vás hlavně fackami, pěstmi, bez užití nože či jiných věcí? 30 0
17. Mstil se Vám? 30 0
18. Tituloval Vás sprostými až extrémně vulgárními výrazy? 29 1
19. Projevoval se k čemukoli i s nesmyslným vzdorem? 29 1
20. Dělal Vám nepříjemné schválnosti s viditelnou škodolibostí? 27 3
21. Jednal s Vámi mnohdy s nadřazeným až hulvátským přístupem? 30 0
22. Ponižoval Vaši lidskou důstojnost bez jakéhokoli respektu? 28 2
23. Podrýval Vaši autoritu i před dítětem? 29 1
24. Dával dítěti najevo, že jste špatnou matkou?   30 0
25. Stavěl se při společné výchově proti Vašim názorům často do opozice? 29 1
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Tabulka 2 plně potvrzuje platnost mé hypotézy. Z formulací otázek je zřejmé, 

že byly vytvořeny dle kritérií pro poruchu opozičního vzdoru, kdy jsem chtěla vědět, do 

jaké  míry  se  zobrazí  můj  předpoklad.  Pár  otázek,  které  na  mou  hypotézu  navazují 

a korespondují  s  rysy  diagnózy  F91.3,  jsem  rozšířila,  což  jsem  vysvětlila  na 

předcházející stránce. 

          6. 1. 1 TABULKA 3 

Tabulka 3 v jiném grafickém znázornění potvrzuje zjištěné údaje Tabulky 2. 

Má  domněnka  ohledně  zkoumané  identity  vznikla  na  základě  četných  zkušeností 

s oběťmi domácího násilí. S kritérii pro diagnózu opozičního vzdoru jsem se seznámila 

díky již výše zmíněným skriptům docentky Pešatové,  jak jsem popsala v kapitole  4 

„Stanovení  zkoumaného  vzorku.“  U  dotazovaných  respondentek  se  projevila 

výrazná procentuální shoda.

Z celkového počtu 

25 otázek 

Počet %

100 % kladných odpovědí 9 36 %

97,5 % kladných odpovědí 7 28 %

95 % kladných odpovědí 3 12 %

92,5 % kladných odpovědí 3 12 %

90 % kladných odpovědí 1 4 %

87,5 % kladných odpovědí 1 4 %

85 % kladných odpovědí 1 4 %

Odpověďmi respondentek jsem si ověřila své předpoklady. Shrnutí kapitoly 

i všech údajů, včetně specifikace vlastností, je zpracováno níže.
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          6. 1. 2 SHRNUTÍ

Shoda se týká atributů popsaných v kapitole 5. 2 „Identifikace ve vzájemných 

symptomech“, kdy se jedná o identitu vlastností pachatelů domácího násilí s kritérii 

pro diagnózu F91.3. 

Z 25 otázek, zjišťujících identitu vlastností,  je shoda respondentek ve 100 % 

u     devíti  otázek.   Prokázala  stejný  vjem z  prvního  dojmu,  dále  obviňování,  hrubost, 

náladovost,  vyvolávání  konfliktů,  mstivost,  častý  nadřazený  postoj  a  před  dítětem 

záměrné dávání najevo, že oběť je špatnou matkou. 

Z 25 otázek, zjišťujících identitu vlastností,  je shoda respondentek v 97,5 % 

u     sedmi  otázek.   Prokázala  neovladatelnost,  podrážděnost,  nepřiměřené  reakce  na 

kritiku,  titulování  sprostými  až  vulgárními  výrazy,  vzdorovité  projevy,  podrývání 

autority obětí před dítětem a stavění se do většinové opozice u společné výchovy dítěte.

Z 25 otázek, zjišťujících identitu vlastností,  je shoda respondentek v 95 % ve 

třech  otázkách. Prokázala  sníženou  toleranci  k  běžnému  napětí,  zlostné  projevy 

v komunikaci s oběťmi a ponižování jejich lidské důstojnosti bez jakéhokoli respektu.

Z 25 otázek, zjišťujících identitu vlastností, je shoda respondentek v 92,5 % ve 

třech otázkách. Prokázala obviňování obětí za všechno, odmítání požadavků k pomoci 

v domácnosti a škodolibost při různých schválnostech.

Z 25 otázek,  zjišťujících identitu  vlastností,  je  shoda respondentek v 90 % 

u     jedné otázky.   Prokázala nepřátelství, které oběti mnohdy pociťovaly z chování svých 

partnerů.

Z 25 otázek, zjišťujících identitu vlastností,  je shoda respondentek v 87,5 % 

u     jedné otázky  .  Prokázala podezíravost,  kdy byly oběti podezírány, že něco zatajují, 

jsou nevěrné apod.

Z 25 otázek,  zjišťujících identitu  vlastností,  je  shoda respondentek v 85 % 

u jedné  otázky. Prokázala  neochotu  ke  spolupráci,  pokud  by  u  ní  měla  být  oběť 

zúčastněna.  
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          6. 1. 3 TABULKA 4

Z Tabulky 4 je vidět počet 713 kladných odpovědí a 37 záporných.

Odpovědi 

Kladné Záporné

Celkový počet otázek 

(25 ot. x 30 respondentů)
713 37

% 95 % 5 %

          6. 1. 4 GRAF 2

          Grafická výseč tzv. koláče dává zřetelnou shodu v     95 % kladných odpovědí.  
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7  NAUČENÁ BEZMOCNOST OBĚTÍ DOM. NÁSILÍ

Takzvaná  naučená  bezmocnost  bývá  už  jen  praktickým výsledkem domácího 

násilí,  proto  jsem její  status  zařadila  do  této  části.  Kapitola  svým obsahem rovněž 

plynule navazuje na předcházející stať, kde jsou zpracovány mnohé skutečnosti, s nimiž 

se oběti tohoto násilí setkaly, nebo stále setkávají. Dříve se užíval starší a spíše knižní 

výraz bezmoc, který je dnes nahrazen slovem bezmocnost.  Naučená bezmocnost má 

v předmětné  problematice  často  plně  zásadní  význam a  lze  mluvit  o  fenomenologii 

tohoto procesu. I přesto, že oběti bývají často obdarovány nemalou resiliencí, většinou 

se za čas i při své nezlomnosti začnou nacházet ve stavu, v kterém pociťují, že nemohou 

nic a ničeho se de facto ani nedomohou. Naučenou bezmocnost obětí domácího násilí je 

třeba také zohledňovat sociálně, nikdy by se neměla v žádné rovině přehlížet. Cituji: 

V tomto  psychickém  zápasu  jsou  oběti  jako  vyprázdněné  a  zbavené  své  podstaty,  

vzdávají  se  vlastní  identity.  Ztrácejí  svou  hodnotu  samy  před  sebou,  ale  také  před 

agresorem, kterému nezbývá než je „odhodit“, protože si z nich už nemůže nic vzít.  

(Hirigoyen 2002, s. 169). Při domácím teroru je tento stav jednou z hlavních percepcí 

obětí, neb jim kromě jiného bývá nepřetržitě vyhrožováno řadou trýznivých dějů.

Nejdříve  ze  všeho  ztrátou  dítěte,  pokud  se  z  manželství  nebo  partnerského 

vztahu, kde probíhá domácí násilí, narodilo. Agresoři přesně vědí, jak oběti nejcitelněji 

zasáhnout, proto většinou žádají dítě do své výlučné či minimálně střídavé péče. Od 

věci není ani manipulace dítěte, kdy nejednou z jeho matky udělají zavrženého rodiče, 

což se jim pro lepší finanční situaci často podaří. A nakonec všemi okolnostmi plnými 

zla své oběti uvalí  až do stavu naučené bezmocnosti.  Oběti  si také snadno načrtnou 

obrázek,  v  němž  si  vůbec  nedovedou  představit,  co  bude  dál,  nemají-li  dostatek 

ekonomického zajištění, žádnou možnost se někam odstěhovat a mnoho dalšího. I proto 

se  zřejmě  k  bezmocnosti  přidává  adjektivum  „naučená“.  Oběť  vždy  rozebírá  tolik 

vážných dilemat, u nichž na prvním místě zohledňuje rodinu, ale až naposledy a zcela 

nejméně sebe samu. Dalším faktem, který naučené bezmocnosti výrazně napomáhá, je 

skutečnost,  že vypořádání společného jmění manželů u nás trvá neúměrně let a není 

bráno v potaz, že jen minimum párů se dohodne mimosoudně. U domácího násilí však 
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téměř nikdy, protože agresoři nejčastěji nechtějí obětem přiznat ani jejich právoplatnou 

polovinu společného majetku. A legislativa na tento stav bohužel nahlíží způsobem, že 

když se lidé nedohodnou, je to jejich vina, tak ať si zkrátka počkají. Místo aby bylo 

vypořádání před rozvodem a nejpozději do jednoho roku, čímž by se z rozvodového 

řízení  stala  už jen poslední  fáze rozchodu,  jak je  tomu v jiných vyspělých  zemích. 

Z komplexu všech překážek, čekajících na oběť,  začne často vznikat nejen naučená, 

ale  naprostá  bezmocnost. K  ní  zároveň  patří  další  aspekt,  že  oběti  jsou  většinou 

insolventní,  takže  nemají  ani  na  právní  zastoupení  a  obhájce  „chudých“  nemáme. 

Bohužel se také často zapomíná, že z bezmocnosti se rychle vyvíjí beznaděj, z té už ale 

může  vzniknout  cokoli.  Od  celé  palety  různých  onemocnění,  psychosomatických 

poruch, nejzávažnějších diagnóz nebo i fatálního činu. Nemluvě o narušené psychice, 

kterou má každá oběť a tento důsledek může v různé intenzitě trvat až do konce 

jejího života. Žádného člověka nelze oddělit od emocí a už vůbec ne oběti trestných 

činů, kam spadá kategorie domácího násilí. Stále ještě málokdo chápe, že nemusí vždy 

jít o drsný či nejbrutálnější fyzický teror. K tomu aby obětem zůstaly ty nejbolestnější 

a často dlouhodobě přetrvávající emoce, naprosto stačí trestný čin formou psychického 

násilí.

7. 1 SHRNUTÍ KAPITOLY O NAUČENÉ BEZMOCNOSTI

Na vzniku naučené bezmocnosti se podílí celá mozaika různých prvků, nesporně 

k     nim dle  mě  patří  i  špatná  úprava  legislativy  ohledně  vypořádání  společného   

jmění manželů. Mělo by být vždy před rozvodem a do jednoho roku, bez ohledu na to, 

zda je, nebo není možné, aby došlo k dohodě. S holýma rukama je těžké začít nový 

život, obzvláště ve středním či pozdějším věku, kdy se oběť předtím věnovala například 

jen rodině, spolupracovala s manželovou firmou apod. Všem obětem, které naučenou 

bezmocnost prožívají, je třeba pomoct celkově, protože se netýká pouze praktických 

věcí, ale také jejich vnitřní bezmocnosti.  I s ní se     musejí vypořádat, což není vždy   

snadné.  K uvědomění si jejich vnitřních pocitů a pro pochopení stačí citovat z knihy 

Život  na  dně  jedinou  větu:  Naopak,  teprve  za  extrémních  okolností  člověk  přijímá 

bezmocnost stejně jako modré z nebe. (Dalrymple 2005, s. 9). 
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Konfrontaci  dalšího  vnímání,  jež  se  může  podílet  na  nesprávném  stanovení 

vlastních hodnot, vystihuje následující citace:  Na základě věty: „Jsi nula“ vyjádřené 

přímo nebo v narážkách si oběť osvojuje základní náhled: „Jsem nula“ a skutečně se  

nulou stává. Výpověď sama pak nemůže být kritizována. Nula se z nás stane, protože  

někdo druhý určil, že takoví jsme. (Hirigoyen 2002, s. 120). Popis autorky je pravdivý, 

bohužel, často tímto způsobem pachatelé domácího násilí jednají. A pro oběti bývá tento 

labeling rizikovější, slyší-li ho od nejbližší osoby, což je obdobné s terciární viktimizací. 

Dovolila bych si jen malý dovětek, že zde vnímám riziko i pro druhou stranu. Nelze 

totiž vůbec nikdy vyloučit,  že si  tito mocenští  a ubližující  pachatelé nebudou muset 

třeba někdy v životě, a možná víc než ostatní, uvědomit právě svoji vlastní nicotnost. 

Z principu lidskosti by proto nikdo neměl nikoho jakkoli ponižovat. 

Shrnu-li  zde  naučenou  bezmocnost,  je  výmluvným  i  plastickým  obrazem, 

který ve společnosti na něco upozorňuje. Proto by se měl každý vyspělý stát snažit, 

aby  extrémních  okolností  (například  dlouhodobost  u  vypořádání  SJM),  které  má 

schopnost eliminovat, bylo skutečně co nejméně. Obětem je třeba  usnadnit možnosti 

k novému začátku a dalšímu bytí, jen tak bude méně docházet k této bezmocnosti i jejím 

důsledkům. A dovolím si tvrdit, že realita naučené bezmocnosti je u domácího násilí 

stejně začarovaným kruhem jako násilí samotné. 

 8  MLČENLIVOST OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Každá oběť se musí dle svých schopností a možností často potýkat s bolestně 

tíživými  situacemi,  kdy řešení  bývá  složité.  Roli  hraje  množství  faktorů,  obzvláště 

jedná-li se o definitivní rozchod a odchod od partnera. Často se mnozí diví, že oběť od 

partnera neodejde, ale už málokdo se zabývá tím, že mnoho obětí nechce, aby se rodina 

rozpadla. Oběti si hlavně přejí, aby ustalo jen násilí. Jenže to bohužel neustává a čekání 

je marné. Rovněž se hodně poukazuje na mlčenlivost obětí, proč o problému nemluví, 

a že  je  to  chyba.  S  tím  jistě  každý  souhlasí,  ale  domnívám se,  že  je  potřeba  také 

akceptovat, proč oběti domácího násilí právě tak často mlčí. 
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Myslím,  že  nejvýstižněji  to  vyjádřil  význačný  filosof  20.  století  Ludwig 

Wittgenstein, který ve svém traktátu Logická psychologie zdůvodnil mlčenlivost stejně 

logickou myšlenkou, „o čem nelze mluvit,  je třeba mlčet“. U domácího násilí se tak 

často jedná o situace, o kterých není možné mluvit vůbec, natož do detailů. 

Dalším důvodem, který také vysvětluje mlčenlivost těchto obětí, je následující 

citace:  Za  hodné  pozornosti  lze  rovněž  považovat  zjištění  o  dvojí  tváři  pachatelů 

domácího násilí v českých rodinách: 60 % dotázaných obětí uvádí, že jejich partner má 

dva  vzorce  chování  –  laskavé  a  přátelské  chování,  které  prezentuje  na  veřejnosti,  

a násilnické chování vůči partnerce v privátním prostředí. Tento moment prožívají oběti  

jako výrazně komplikující,  často bývá zdrojem pocitů domnělé viny a blokuje ochotu  

i odvahu svěřit se se svým trápením další osobě. Oběť se totiž obává, že jí okolí neuvěří.  

(Matoušek, et al. 2010, s. 237, 238). Zřejmě i z těchto nebo jiných důvodů je stále tolik 

týraných žen, které si problém buď po mnoho let nechají pro sebe, anebo ho neřeknou 

vůbec nikdy. 

Jak této důvodné mlčenlivosti nejlépe zabránit, upřímně nevím. A i když se najde 

podpůrná možnost, neznamená ještě, že bude plně funkční. Tento fakt také prokázala 

studie z roku 2012  Ekonomické dopady domácího násilí v ČR,  zmíněná v teoretické 

části. Před citací jen zopakuji, že zkratka DN v této publikaci nahrazuje pojem domácí 

násilí:  Zjištěná  skutečnost  ukazuje  na  vysoký  práh  tolerance  k  chování  partnera  

v kombinaci s nižším povědomím, co všechno je DN a jaké formy jednání zahrnuje.  

Průzkum  potvrzuje,  že  vysoká  tolerance  k  DN  má  své  příčiny  v  nedostatečné  

informovanosti a povědomí celé společnosti o DN. A též dokládá, že všechna zlepšení  

a snahy  jdoucí  proti  tomuto  sociálně  patologickému  jevu  jsou  bohužel  stále  jen  

parciální. (Kunc, et al. 2012, s. 28). 

Má-li se ale problém řešit, je zcela nutné o něm mluvit, jinak to ani nejde. Dále 

je  v této  problematice třeba prioritně vyloučit  jakékoli  ohrožení  zdraví  nebo života. 

Rovněž  eliminovat  veškerou  jinou  nebezpečnost,  jež  by  mohla  jakkoli  ohrožovat 

fyzický nebo psychický stav obětí, z kterých potom vznikají posttraumatické syndromy, 

konverzní poruchy a různé trvalé či jiné následky. V daném komplexu nelze vynechat 

ani důsledky pro oběť a její rodinu, včetně ekonomických dopadů pro celou společnost.
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 9  ASPEKTY U PSYCHOLOG. POSUDKŮ OBĚTÍ

 
V teoretické části jsem avizovala, že se budu v empirické části dle zkušeností 

zabývat i pohledem na současnou praxi psychologických posudků, prováděných u obětí 

domácího  násilí.  Respektive  rozdíly  v  závěrech  oproti  samotným agresorům.  Svým 

obsahem  tyto  posudky  opět  koherentně  navazují  na  předchozí  statě  o  naučené 

bezmocnosti  nebo mlčenlivosti těchto obětí. 

Jistě není třeba zdůrazňovat, že všechny pocity a dojmy se odrážejí v jednáních 

člověka, ovlivňuji jeho reakce na různé podněty, z nichž je vidět hlavně momentální 

postoj. Slovo momentální má dle mě u psychologických posudků obětí domácího násilí 

až  významnou  důležitost,  protože  jsou  vždy  prováděny  v  jejich  velmi  špatném 

psychickém rozpoložení, které na rozdíl od nich agresoři nemívají. Posudky totiž právě 

ve většině iniciují oni sami, když požadují dítě do své péče, což jsem zmínila již výše. 

A jsem přesvědčena,  že  tento  velmi  zátěžový  stav  se  musí  projevit  ve  všem,  tedy 

i v posudcích.  Vážnost  zátěžového  stavu  dobře  definuje  následující  citace:  Obtíže 

spojené informováním o klinických případech vyplývají z toho, že každé slovo, každá  

intonace  a narážka  mají  určitý  význam. Jednotlivé  detaily  vypadají  malicherně,  ale  

celkově vytvářejí ničivý proces. Oběť je do této smrtonosné hry vtažena a sama může,  

na oplátku, reagovat perverzním způsobem. A z obranných důvodů je takového vztahu 

schopen každý z nás. Právě tato skutečnost vede k mylnému předpokladu o spoluvině  

oběti a agresora. (Hirigoyen 2002, s. 18). 

Bojí-li se oběť o dítě, u matky jde o jeden z nejhorších stresorů, kdy může ztrácet 

všechny záchytné body až k jakési dysaretaci. Strach a výše zmíněná bezmocnost, z níž 

pramení nepatologická, ale permanentní anxiozita, jsou vlastně trvalými pocity obětí ve 

stávajícím těžkém období. K distresům se zde stále přidružují další, nově vzniklé stresy 

a to jen proto, že oběti se pouze chtějí domoct vlastní spravedlnosti. Naprostou beznaděj 

může na krátko vyřešit první pomoc azylového domu, avšak provizorium nemusí vždy 

navrátit potřebnou chuť zpátky k reálnému životu. Proto je důležité, aby si tyto oběti 

mohly co nejrychleji zařídit skutečně nové a hlavně normální bytí.
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Různé vědecké výzkumy prokázaly, že enormní strach může v mozku také měnit 

chemické procesy, kdy člověk začne z velkého stresu případně i lhát. U obětí domácího 

násilí  se nejednou tendence lhavosti  projeví, takže mohou v různých věcech působit 

nevěrohodně.  Často mívají  narušeny kognitivní funkce a mnoho dalšího,  což pro ně 

v závěru znaleckého posudku nevyznívá lichotivě.  Nevím, zda klasické metody mají 

u těchto posudků již takové postupy, aby se jimi relevantně rozlišil momentální, tedy 

velmi zlý status obětí, od stavu jejich průměrně spokojeného života. A pokud takové 

metody nejsou, je reálnou otázkou, zda dokonce nemohou vznikat atribuční chyby, které 

negativně ovlivňují závěry posudků. Určitě není samo sebou, že většina obětí domácího 

násilí mívá často horší hodnocení než jejich násilní partneři, kteří v největší míře právě 

znalecké posudky vyžadují.

V závěru této kapitoly chci zopakovat, že problematika domácího násilí se v naší 

zemi zkoumá skutečně jen krátce. Nevím, jak jsou k tomu uzpůsobeny psychologické 

posudky,  které  by  měly  flexibilně  a  správně  zohledňovat  momentální  stav  obětí 

uvedeného jevu. Zaujalo mě vyjádření PhDr. Radka Ptáčka Ph.D., o mýtech a mylných 

představách při znaleckých posudcích u obětí domácího násilí.  Jako jeden z mála se 

u nás těmito psychologickými aspekty zabývá. Není zde proto od věci upozornit na vše 

důležité, co by mohlo psychologické či psychiatrické zkoumání u těchto obětí negativně 

ovlivnit.  Odborné  teze  doktora  Ptáčka  jsou  v  každém  případě  vedeny  citlivějším 

a nezúženým stanoviskem. Mnohem víc  zohledňují,  že  se  jedná o posudky na oběti 

domácího teroru, které jsou na základě prožitého utrpení v nedobrém psychickém stavu. 

A toto  zohlednění  lze  jistě  vnímat  jako spravedlivější  přístup než  možná již  přežité 

a rigidní postupy. Vyjádření je v Příloze 1.

9. 1 SHRNUTÍ STATI K PSYCHOLOGICKÝM POSUDKŮM

Při provádění znaleckých posudků je důležité  neopomíjet hlavně momentální 

stav týrané oběti, který nebývá jejím trvalým povahovým rysem, ale přechodným 

statusem. Je prokázané, že většina obětí mívá horší závěr posudku, než jak vyznívá 

u agresorů,  tedy  nejčastěji  iniciátorů  posudkové  fáze.  Též  je  důležité  zdůraznit,  že 
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v různých  odborných  výzkumech  bylo  prokázáno,  že  se  může  enormní  psychická 

zátěž podílet na změnách chemických procesů v mozku, kdy člověk začne případně 

i lhát apod. Nevím, zda jsou již například pro oběti domácího násilí vypracovány nové 

metody, kterými by se jejich stav hodnotil bez předsudků či mýtů, k čemuž je důvodná 

příloha s vyjádřením doktora Ptáčka.

 10  SHRNUTÍ EMPIRICKÉ ČÁSTI

Na úvod sumarizace empirické části bych ráda sdělila, že jsem si i přes složité 

téma svého průzkumu ponechala jistý optimismus. Naštěstí se nestalo, abych se tímto 

bádáním domohla přesného opaku, na čemž má hlavní podíl komplexní provázanost, 

která  je  u  dané  problematiky  v  celém  jejím  systému  souvztažná.  Promítá  se  totiž 

prakticky  do  všeho,  ale  zejména  do  lidských  vztahů,  jejich  propojených  interakcí, 

vzájemností  rodu  se  všemi  mezigeneračními  přenosy,  jež  jsou  nastaveny  pro  další 

pokračování. A na žádné kontinuum by se nemělo pohlížet škarohlídsky, proto jsem si 

zachovala optimistický pohled. Vím, že zkoumaný fenomén má mnoho nerozřešených 

otázek  a  jeho  současný  vývoj  má  stále  vzestupnou  tendenci.  Taková  je  realita,  ale 

i přesto  by  vždy  měla  zůstat  naděje  v  to  lepší.  Na  druhou  stranu  to  samozřejmě 

neznamená, že se má cokoli pro další pokračování podceňovat. Snažím se tedy alespoň 

apelovat na umírnění negativ, které je reálně možné, včetně hledání lepších řešení.

Na  závěr  shrnutí  si  rovněž  dovolím uvést,  že  se  dle  dotazů  u  respondentek 

potvrdil  můj  předpoklad  o  shodě  kritérií  poruchy  opozičního  vzdoru  s  vlastnostmi 

a jednáním pachatelů domácího násilí.  Shoda v odpovědích respondentek činí  95 %, 

prokázala totožnost v odpovědích obětí domácího násilí,  kdy jich bylo 713 kladných 

a 37 záporných.  Své teze pro hodnocení  si  také dovolím diskutovat,  protože mohou 

vzejít další podněty nebo případná východiska. 
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10. 1 DISKUSE O ZJIŠTĚNÝCH FAKTECH A ÚDAJÍCH 

Jestliže bych se zeptala, zda se mohou u jedinců s poruchou opozičního vzdoru, 

jež má zápornou prognózu pro budoucnost, tedy pro dospělý věk, zcela vytratit všechna 

její kritéria, dovolím si dle vyhodnocení průzkumného vzorku předpokládat, že nikoli. 

Na  otázku,  zda  je  výskyt  uvedené  diagnózy  relevantně  mapován  i  se  statistickými 

materiály, odpověď neznám.  Obávám se však, je-li to vůbec možné, když ne každý 

rodič  odvede  své  dítě  při  abnormálních  projevech  vzdoru  k  odborníkovi.  A to 

minimálně  ze  dvou  až  tří  důvodů,  alespoň  dle  mé  domněnky. V  menších  městech 

a místech, kde není běžná dostupnost psychiatrických či psychologických ambulancí, se 

dítě s touto poruchou k odborníkovi možná ani nedostane. Pro druhý důvod mám další 

reálný předpoklad, že rodiče nejčastěji doufají, že uvedená porucha se sama nějak poddá 

a  potomek  z  ní  vyroste.  Třetím důvodem může  být  fakt,  že mezi  lidmi  stále  ještě 

přetrvává  nechuť  docházet  do  těchto  ambulancí,  obzvláště  v  menších  lokalitách. 

V Koukolíkově  Vzpouře deprivantů  jsou  uvedena procenta,  cituji:  Opoziční  porucha 

neboli  opoziční,  vzdorovité  chování  se vyskytuje u 2-16 % dětské populace.  Rozdíly  

v četnosti  výskytu  jsou  dány  přísností  užitých  měřítek  diagnózy,  velikostí  i  složením  

populačního  vzorku. (Koukolík,  et  al.  2006,  s.  198).  Mantinely  pro  zjištění  této 

diagnózy jsou dle citovaného textu pohyblivé přísností měřítek a dalšími aspekty, s čímž 

se  také  shoduje  můj  předpoklad.  Kromě  toho  hodnoty  všech  těchto  měřítek  vždy 

nejprve  posuzují  a  vyhodnocují  rodiče,  kdy  záleží  na  individuálnosti  jejich  povah, 

sociální  vyspělosti,  postojích  a  vnímání,  výchově,  tradicích,  etnické  i  mentální 

rozdílnosti a mnoha dalších faktorech.  S odbornými názory z citace souhlasím, což 

má jistě právo v této diskusi zaznít. 

Položím-li si ve své vlastní výměně názorů další dotaz, kolik skutečně může být 

chlapců  s  touto  poruchou,  a  to  i  latentně,  odpovědět  neumím.  Rovněž  by  mě 

zajímalo,  jaká je u poruchy opozičního vzdoru zátěž dědičných dispozic, což také 

nevím. Dle fundovaných odborníků se původ psychických odchylek nezjišťuje snadno, 

protože vždy hraje  roli  celá řada prvků. Cituji:  Životní  podmínky určitým způsobem 

ovlivní rozvoj dědičných předpokladů. V průběhu vývoje se vytváří typické osobnostní  
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rysy, které lze označit jako fenotyp. Fenotyp je konkrétní realizací genotypu v daném 

prostředí.  Interakce  vrozených  dispozic  a  exogenních  vlivů  je  vždycky  individuálně 

variabilní.  (Vágnerová 1999, s. 28). Na základě informací z této citace se lze právem 

obávat,  že  u  každé  poruchy  je  velmi  složité  najít  přesné  příčiny  a  stejně  těžké  je 

v populaci zjistit její přesný počet. Porucha opozičního vzdoru může mít v prvé řadě 

velkou  skrytost  a  v  druhé  řadě  nemusí  být  u  prokázané  diagnózy  k  dispozici 

dostatek  všech  statistických  materiálů. A  pokud  by  nějaké  byly,  těžko  budou 

kompletní jako u diagnóz, jež jsou propojeny s medikací či jinou evidovanou léčbou. 

Značnou váhu zde má již zmíněná přísnost užitých měřítek, jež neumožňuje exaktní 

vedení záznamů o této poruše. Lze ještě implementovat fakt, že u těch, kteří ji měli nebo 

mají,  ji  bylo málokdy možné reálně diagnostikovat.  Z racionálního hlediska bych si 

dovolila shrnout,  že měřítka včetně evidence k diagnóze porucha opozičního vzdoru 

jsou variabilní, podporují nepřesnost, lze proto vycházet jen z odhadu. A předpokládám, 

že i proto je v citovaném textu uvedeno široké procentuální rozpětí pro výskyt.

V  tomto  diskurzu,  pokud  mohu,  bych  si  ještě  dovolila  sdělit  pár  postřehů 

k limitům, které určují měřítka, a to nejen u této poruchy. Dle mých tezí stanovené meze 

neznamenají jen negaci, ale naopak smysluplná a zásadní pravidla, která vedou 

k citlivosti i  nás samotné. Nejen vůči sobě, ale k ostatním a ke všemu. Jakýkoli 

mantinel  může  také  poskytovat  zdravý  základ  pro  vzájemnou  důvěru,  jež  má 

nezpochybnitelný  lidský  rozměr.  Jsem  přesvědčena,  že  je  dobré  ho  podporovat, 

máme-li  rozkvětem techniky ubráno v osobních kontaktech,  vazbách a sdílení.  Tedy 

přesně tam, kde by prospělo přidat víc přímé člověčí vzájemnosti. 

I přesto se vždy bude  stanovení všech hranic a normálních mezí více či méně 

lišit.  U  mého  průzkumu  tento  fakt  ovlivňuje  statistickou  evidenci  pro  zkoumanou 

diagnózu F91.3 čili  poruchu opozičního vzdoru.  Respondentky z řad obětí  potvrdily 

výraznou komparaci  u  té  největší  skupiny agresorů,  což  je  při  fenoménu  domácího 

násilí  kategorie,  ve  které  je  využíván  kromě  fyzického  hlavně  psychický  teror 

s ekonomickým, avšak bez nejbrutálnějších fyzických ataků.  Tito pachatelé při  násilí 

většinou nepoužívají nože či podobné předměty, nejčastěji se jedná o facky, rány pěstmi, 
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tahání za vlasy, prudké odstrkování obětí, házení po nich různými věcmi jako nádobím 

apod. 

Na základě  zjištěných  údajů  a  zkušeností  si  dovolím dedukovat,  že  všechny 

symptomy k uvedené diagnóze s věkem zcela nezmizí a mnohé z nich s různou 

intenzitou přetrvávají. A rovněž usuzuji, že již dospělí jedinci mohou tuto poruchu 

mistrněji i účelověji maskovat než mladí chlapci, u nichž by i dle odborníků na první 

pohled  nikdo  nepředpokládal  disharmonickou,  asociální  osobnost.  Svůj  bezchybný 

dojem může nositel této poruchy v dospělosti umět ještě efektivněji prezentovat, což se 

prokázalo dle odpovědí respondentek. Jak snadno proto u nich dochází k tomu, že se 

budoucí oběť do skrytého pachatele domácího násilí  zamiluje,  protože je k ní  milý, 

pozorný, obětavý nebo si ji získává dárky, na nichž často nešetří. Záhy ji však touto 

manipulací,  v  které  často  vyniká  potřebnou  slovní  obratností,  doslova  uvrhne  do 

podřízené roviny. A objeví-li se varovné signály, žena je pro partnerovy kladné projevy 

lehkomyslně  přehlíží  a  věří,  že  se  vše  zlepší,  až  bude  to  či  ono,  až  se  jim narodí 

potomek apod. Nejednou partnera raději omlouvá a dává vinu sobě. Jak jsem již ale ve 

svém průzkumu uvedla,  v žádném případě nehodlám ostentativně prohlašovat, že 

všichni, u kterých byla tato porucha zjištěna či probíhala latentně, jsou pachateli 

domácího násilí. 

    ZÁVĚR

K předložené problematice jsem se snažila najít co nejvíc souvisejících aspektů, 

které zde mohou mít vliv, anebo se na ní případně čímkoli podílet. V průzkumu se mi 

podařila  prokázat  mnou  předpokládaná  shoda  kritérií  diagnózy  porucha  opozičního 

vzdoru s vlastnostmi a jednáním pachatelů domácího násilí, patřících k nejrozšířenější, 

tedy navenek nenápadné skupině. Kritéria k uvedené diagnóze se týkají jedinců zhruba 

do deseti let věku a v největší  převaze se jedná o chlapce, obdobně jako jsou pachateli 

domácího násilí v naprosté většině muži. Prognóza je u této diagnózy špatná, vychází se 

i  z  premisy  určující  nesocializovanou  poruchu  chování.  Nicméně,  jak  jsem  si  již 

dovolila  uvést, nejpočetnější  skupina  pachatelů  domácího  násilí  má  největší 
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kongruenci svých vlastností s kritérii pro poruchu opozičního vzdoru a od atributů 

typických pro nesocializovanou poruchu chování se kromě pár příznaků naopak 

odlišuje. Samozřejmě nevím, zda by se měl, či neměl pojem pro poruchu opozičního 

vzdoru,  jež  v  dospělosti  pokračuje  prokázanou  identitou  v  symptomech  s  těmito 

pachateli, případně ještě jiným způsobem vymezit nebo definovat. V chování agresorů 

je také vždy nutné počítat s kombinací některých příznaků, případně s propojením 

více poruch. Avšak i přes všechny možnosti u tohoto fenoménu stále zůstává naprosto 

největší  skupina  pachatelů,  kteří  se  navenek  vyznačují  vysokou  nenápadností 

k     násilí a stejně vysokou nápadností pro bezchybný dojem.  

Pro celkový závěr si jedna z mých dalších reflexí klade také jinou otázku. Jaký je 

vlastně počet pachatelů domácího násilí v procentech, setkalo-li se s tímto jevem dle již 

zmíněné studie s názvem  Ekonomické dopady domácího násilí v ČR  40 % žen? Tuto 

skutečnost  dokládá  Graf  1.  V knize  Agrese,  násilí  a  psychologie  moci je  uvedena 

následující kvantifikace, cituji:  Podle statistik trpí každá třetí žena na světě rodinným 

násilím. (Poněšický 2010, s. 108). 

Budu-li vycházet z faktu, že násilný muž má během svého života pro déletrvající 

soužití například dvě nebo tři partnerky, je pravděpodobné, že se jeho chování projeví 

ve všech vztazích. Za úvahu stojí rovněž skutečnost, nemá-li ani žena pouze jednoho 

partnera  k  déletrvajícímu  soužití,  zda  je  také  ve  všech  vztazích  vždy stejnou  obětí 

domácího násilí. Dále by mě zajímalo, jestliže se výzkumem u mužů zjistí relevantní 

číselný údaj pro základ, jak se budou agresoři členit do různých kategorií. Konkrétně 

bych ráda znala, jaká mohou být u pachatelů domácího násilí procenta v jednotlivých 

skupinách.  Předpokládám,  že  zatím žádné  takové výzkumy nebyly provedeny.  Ryze 

hypoteticky a bez relevantního ověření si dovoluji ze své dedukce předpovídat, že by 

jich pro vycházející základ mohlo být  kolem 15 až 20 %. 

A  jsem-li  přesvědčena,  že  páchání  domácího  násilí  je  ovlivněno  širokým 

spektrem  aspektů,  dovolila  bych  si  u  jednotlivých  kategorií  procenta  skutečně  jen 

odhadnout. Proto k této hypotéze nebudu vytvářet ani žádnou tabulku, z mé strany jde 

pouze o nepotvrzené a hrubé odhady. Vycházím-li v myšlenkovém postupu z domnění, 

že v mužské populaci může být 20 % pachatelů, kteří tak znamenají předpokládaný 
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stoprocentní  základ, potom bych  u  něj  anticipovala  jako  nejvíc  zastoupený  prvek 

faktor mocenského postoje,  a  to  zhruba ve 30 %.  Faktor závislosti  na alkoholu, 

včetně jiných látek a jakýchkoli dalších závislostí, bych předvídala přibližně ve 20 %. 

Kombinaci disociálního chování v propojení s více různorodými faktory předjímám 

cca u 20 %. Prokazatelně diagnostikované osobnostní poruchy si dovoluji odhadnout 

zhruba  v  10  %,  a  to  jen  orientačně,  neb  jsem  kdysi  podobné  procento,  pokud  se 

nemýlím,  zaregistrovala  v  nějaké  dřívější  tabulce  psychiatra  Jaroslava  Baštěckého. 

Všeobecně  lze  u  násilných  jedinců  předpokládat  menší  počet  těch,  u  nichž  je 

diagnosticky  podložena  a  prokázána  duševní  porucha.  A  navíc  je  třeba  u  těchto 

pachatelů podotknout, že na rozdíl od agresorů patřících do jiné skupiny, mají mnohem 

výraznější snahu k nápravě a léčbě. Jsou ochotni užívat medikamenty a absolvují terapie 

se zájmem změnit své chování. Zbývajícím 20 % bych si dovolila přisoudit, že jejich 

násilí  pramení  právě z  výrazné kongruence,  kterou prokázal  i  můj průzkumný 

vzorek, jenž potvrdil shodu kritérií pro poruchu opozičního vzdoru s vlastnostmi 

pachatelů domácího násilí. 

Nedovolila bych si však určovat, že moje hypoteticky stanovená procenta 

jsou správná, nebo že s nimi nelze jakkoli pohybovat. Stejně tak bych si nedovolila 

tvrdit, že domácí násilí nemůže páchat jedinec s jiným mentálním defektem a jinak 

strukturovanou poruchou. Proto u všech svých reflexí ráda ponechám místo pro 

úvahu a názory ostatních.   

   NÁVRHY OPATŘENÍ

Existujícím opatřením je u domácího násilí platná legislativa, podle ní lze tyto 

pachatele  postihnout,  ačkoli  psychické  týrání  je  bohužel  velmi  těžko  prokazatelné. 

Z toho důvodu je v těchto případech mnohem menší prostor k potrestání. Dle zákona je 

dále  možné  řešit  akutní  stav  dané  situace,  kdy  tato  sankce  může  znamenat  jistou 

prevenci.  Lépe  se  mi  však  jeví  prvotně  předcházející  prevence  bez  všech  opatření, 

u nichž ještě nedochází k plnění právní normou. Vždy je lepší čemukoli předejít, než 

řešit vzniklý problém, to ale všichni víme. Předcházení problému není u zkoumaného 
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tématu jednoduché, protože se skládá z mozaiky přímých a nepřímých faktorů, včetně 

všech příčin. Navíc je zde celá paleta různých kombinací, těžko se hledá univerzálně 

validní recept, obzvláště když je podstatná individualita každého jedince. Za všeobecně 

platnou bych považovala důraznější a komplexnější osvětu, jež by byla dostupná 

i pro osoby mladšího věku. Je zde také třeba poukázat na fakt, že proces domácího 

násilí bývá v mnohých případech bohužel již za možnostmi terapie, v čemž někdy 

hraje roli řada důvodů, většinou pro nezájem agresora, ale i pro mnohé další. 

Jedním z mých návrhů je větší zaměření na poruchu opozičního vzdoru, jde-li 

dle možností co nejvíc zamezit, aby její projevy nepřecházely do dospělého věku. To 

vše patří do rukou erudovaných odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie či jiných 

odvětví. Jednotlivé postupy neznám, nedávno jsem též jsem četla názor, že behaviorální 

terapie je dnes už překonána. Vývoj v léčbě jde však stále dopředu, snad by bylo možné 

špatnou prognózu uvedené diagnózy redukovat, ačkoli lze rovněž předpokládat, že  ne 

všichni  její  nositelé  se  dostanou k  rukám odborné pomoci.  Stejné to  může být 

u jiných poruch a defektů,  do nichž patří  i  abnormální  mocenské postoje,  dále 

závislosti  na  návykových  látkách,  kombinace  různých  psychických  poruch 

s dědičnými nebo rodinnými vlivy  apod.  Nevyjímaje ani  prvky působící  z  okolí 

a celé  společnosti. Pravdou  je,  že  tento  výčet  by  mohl  napomáhat  k  určitému 

pesimismu,  bude  lépe  ho  brát  jen  jako  předpoklady.  Lidská  psychika  je  stále 

neprobádanou a mnohdy těžko čitelnou oblastí, řada indikátorů pro jakýkoli defekt často 

nejprve  rezonuje  ve vnitřní  schránce  člověka.  A není-li  možné jakéhokoli  ukazatele 

rychle a úspěšně podchytit, s různou intenzitou se začne rozvíjet i projevovat naplno. 

Tak je to ale u všeho.

Co  můj  průzkum  zjistil,  co  může  znamenat  a  jaké  jsou  možnosti  řešení? 

Domnívám se, že kde se nenajdou přesné příčiny, tam se mnohem hůř hledá způsob 

k dalším postupům. Ráda bych někdy, a dle možností, v některém bádání pokračovala, 

aby  bylo  k  dispozici  víc  materiálů,  mohou-li  být  přínosné.  Přestože  je  dnes  vše 

podmíněno  hlavně  financemi,  i  tak  je  ale  nutné  ve  všech důležitých  výzkumech, 

průzkumech  a  zjišťováních  vzájemně  stále  navazovat.  Propojenou  návaznost 

osobně vnímám jako pozitivum.    
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