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Budu hovo!it o"domácím násilí, kterého se dopou#t$jí %eny na sv&ch partnerech. Zam$!ím se tedy na tzv. partnerské 
'i intimní násilí, které je v"odborné terminologii ozna'ováno také jako „partner abuse“.   

1. Domácí násilí na mu!ích z"pohledu policejní praxe 
 O(ciální statistiky ani v&zkumy v"resortu ministerstva vnitra nejsou k"tomuto tématu k"dispozici. Proto v"tomto bodu 
nabídnu sv)j úhel pohledu a"zku#enosti. Lze je shrnout takto:
!" slabá/nerozvinutá percepce mu!" ohledn# vlastní viktimizace domácím násilím

Jednodu#e !e'eno, z" pohledu policejní praxe lze u" t&ran&ch mu%) zaregistrovat ur'itou tendenci k" vyt$s*ování 
viktimizace. Mu%i se nevnímají jako ob$ti domácího násilí, a'koliv ve skute'nosti k"jejich viktimizaci domácím násilím 
dochází. K tomu v&mluvn& p!íklad:

Policista za!azen" na SKPV (Slu#ba kriminální policie a$vy%et!ování) byl jako náhradník vyslán na t"denní kurz o$domácím 
násilí. Na tomto kurzu si uv&domil, #e on sám je ob&tí domácího násilí. Man#elka podrobovala jeho pohyb extrémní 
kontrole, m&l povinnost se telefonicky hlásit p!i opu%t&ní pracovi%t&, na cestu dom' m&l stanoven" p!esn" (asov" limit, 
rovn&# tak na nákup. V$p!ípad& v&t%í fronty u$pokladny musel okam#it& telefonicky informovat man#elku doma. Ta mu 
zakazovala i$sociální kontakty. P!i pokusech o$narovnání asymetrického vztahu reagovala man#elka fyzick"mi ataky. P!i 
tom pou#ila i$n'# (opakovan&), do%lo na lehké povrchové zran&ní ramene. Po návratu z$kurzu !e%il policista situaci civiln& 
právní cestou.  

Slabá percepce (tj. neuv$dom$ní si vlastní viktimizace domácím násilím) vede p!irozen$ k" tomu, %e mu%i 
nevyu%ívají/ vyu%ívají minimáln$ policejních strategií/opat!ení k" !e#ení domácího násilí (a+ u% v"podob$ p!ivolání 
policie k"akutnímu incidentu 'i v"podob$ podání trestního oznámení). Lze tedy konstatovat, %e policie !e#í p!ípady 
domácího násilí páchané %enou na partnerovi v",R spí#e v&jime'n$. S"tím koresponduje i"statistika vykázání.     

Rok Po'et vykázání celkem Vykázání mu% Vykázání %eny
2007 862 854 8
2008 679 668 13
2009 778 767 16
2010 1058 1035 25
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17

Jaké jsou p!í'iny slabé percepce, tj. vyt$s*ování role ob$ti u"t&ran&ch mu%)? První vysv$tlení, které se nabízí, je malá 
informovanost o$domácím násilí na mu#ích. Osobn$ jsem p!esv$d'ena, %e takové vysv$tlení je povrchní a"nesta'í. 
Konec konc) i" z" v&zkum) t&ran&ch %en víme, %e v$d$ní/informace a" cít$ní/ viktimní percepce p!edstavují dva 
odli#né fenomény. I pou'ená a"problematiky domácího násilí znalá %ena prochází ur'it&m v&vojem, ne% si uv$domí, 
%e se sama stala ob$tí domácího násilí. Pokud jde o"dynamiku viktimního pro%ívání u"mu%e, jsou zatím k"dispozici 
hypotézy a"teoretické spekulace (nap!. strach ze ztráty maskulinní identity, obavy ze sekundární viktimizace), které 
navíc nerozli#ují mezi percepcí a" deklarací u" ob$ti. Je zapot!ebí empirick&ch v&zkum), které by vnesly jasno do 
pochod) viktimní percepce u"t&ran&ch mu%).     
!" problémy s%deklarací u%mu!", kte'í jsou ob#(mi domácího násilí 

Termín deklarace ozna'uje ve viktimologii oznamování viktimizace, tj. podání trestního oznámení ob$tí poté, co 
si ji% svou viktimizaci uv$domila. Jde vlastn$ o"vystoupení z"latence. Z"n$kolika %iv&ch p!ípad) lze soudit, %e mu%i 
se odhodlávají k"podání trestního oznámení na partnerku zejména v"situaci, kdy na n$ fyzicky zaúto'ila (no%em, 
vidlemi atp.). Oznamují v#ak poslední fyzick& incident. P!i kontaktu s"policií neuvád$jí spontánn$ dal#í informace, 
které by usnadnily kvali(kovat d$ní jako domácí násilí, tj. jako § 199 t&rání osoby %ijící ve spole'ném obydlí podle 
trestního zákoníku. Pro postupy policie z"toho plyne jasné doporu'ení: v"kontaktu s"mu%em oznamujícím napadení 
partnerkou aktivn$ zji#+ovat, doptávat se na skute'nosti, které p!edcházely p!edm$tnému incidentu. Jednodu#e 
!e'eno testovat hypotézu, zda v"daném p!ípad$ jde o"domácí násilí. 

 Na základ$ vlastní konzulta'ní 'innosti pro policejní praxi soudím, %e kontakt policie s"mu%em ohro%en&m domácím 
násilím probíhá v" ,R seriózn$, tj. bez nápadn&ch pochod) sekundární viktimizace. To platí v" plném rozsahu pro 
specializované t&my (nap!. skupina domácího násilí v"Brn$) 'i pro#kolené policisty vn$j#í územní slu%by (Ostrava) 
i"SKPV. V&jimky nemohu vylou'it. Budou se v#ak t&kat spí#e nepro#kolen&ch policist) v"první linii.
!" Dobrá spolupráce Policií &R s%interven)ními centry (IC) a%neziskov*mi organizacemi (NGO)

Soudím, %e v",R je nastartována velmi dobrá spolupráce policie s"IC a"NGO. V#echny t!i slo%ky (tj. Policie ,R, IC, NGO) 
sdílejí slad$né p!ístupy, jednotnou de(nici i"standardy pro posuzování %iv&ch p!ípad) domácího násilí (nap!. znaky 
DN, posuzování rizikovosti dle SARA DN atp.). Klí'ov&m faktem je, %e fungují podle zákona '. 135/ 2006 Sb., kter& 
zavedl nediskriminující p!ístup ke v#em osobám ohro%en&m domácím násilím bez ohledu na jejich pohlaví 'i v$k. 
Toto zesí+ování podle shodn&ch pravidel vytvá!í p!íznivé právní prost!edí i"pro !e#ení p!ípad) domácího násilí na 
mu%ích. K"tomu p!íklad z"poradenské praxe Bílého kruhu bezpe'í (BKB).

50let" mu#, akademick" pracovník vyhledal poradnu BKB s$tím, #e je z!ejm& ob&tí domácího násilí, nebo) ho man#elka 
opakovan& a$del%í dobu fyzicky napadá tak, #e má obavy o$své zdraví a$mo#ná i$#ivot. Kv'li tomu u# v$noci skoro nespí. 
K$fyzick"m útok'm toti# dochází k$ránu, kdy# on spí. Na policii se nechce obrátit, nebo) nebude p!eci udávat svou vlastní 
man#elku. Po standardním postupu zji%)ování, zda se skute(n& jedná o$domácí násilí dle stanoven"ch znak', se ukázalo, 
#e v$ tomto konkrétním p!ípad& se nejedná o$ domácí násilí. Znak vztahové asymetrie nebyl spln&n. Násilné chování 
man#elky bylo evidentn& zp'sobeno záva#nou du%evní poruchou psychotického rázu, pro kterou byla partnerka ji# d!íve 
lé(ena. Klient získal doporu(ení ohledn& vhodné strategie dal%ího postupu. Snad není ani t!eba dodávat, #e místem 
adekvátní pomoci byl v$tomto p!ípad& resort zdravotnictví, nikoli policie.    

Jako pr)kaz seriózní práce Policie ,R mohu zmínit i"p!ípady, kdy se na policii obrací cestou trestního oznámení %ena 
pro své údajné t&rání partnerem. Policie v"pr)b$hu vy#et!ování v#ak zjistí, %e k"domácímu násilí skute'n$ dochází, 
ov#em v"obráceném gardu. Domácí násilí páchá oznamovatelka, nikoli obvi*ovan& partner.   

!!!!!

2. Domácí násilí na mu!ích z"pohledu teorie
P!edev#ím pova%uji za nutné p!ipomenout, %e problém domácího násilí na mu%ích má dv$ stránky mince:
• mu!i jako ob#ti domácího násilí – tj. viktimologická dimenze problému
• !eny jako násilné osoby – kriminologická dimenze problému.

Ob$ dimenze problému trpí zoufal&m nedostatkem seriózních v&zkumn&ch studií. A"tak platí, %e ve#ker& poznatkov& 
fond o"domácím násilí, kter&m dnes disponujeme, je p!evzat ze studií o"domácím násilí páchaném na %enách. Jsou 
auto!i (nap!. Loseke a"Kurz 2004), kte!í tvrdí, %e domácí násilí páchané %enami není toté%, co domácí násilí páchané 
mu%i. Je vliv genderu skute'n$ tak zna'n&? Je t!eba skute'n$ generovat odli#né typologie pro mu%ské ob$ti 
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domácího násilí a"%enské pachatelky domácího násilí? K tomu dv$ poznámky t&kající se teorií a"vzorc) domácího 
násilí.

K aktuálním teoriím domácího násilí

N$které moderní teorie domácího násilí jsou stále je#t$ genderov$ zam$!ené. P!íkladem m)%e b&t teorie zdroj'. 
Jejím tv)rcem je William J. Goode (1971). Tvrdí, %e rodina stejn$ jako jiné sociální systémy dr%í pohromad$ nátlakem 
anebo hrozbou takového tlaku. Násilí reprezentuje jeden ze zdroj) nátlaku neboli moci uplat*ované v"rodin$. ,ím 
více jin&ch zdroj) moci má konkrétní jedinec, tím mén$ pou%ívá násilí. Násilí je z"tohoto úhlu pohledu posledním 
prost!edkem k"udr%ení moci a"kontroly a"partner ho v"rodin$/ ve vztahu pou%ije tehdy, kdy% mu jiné zdroje moci 
a" kontroly chybí anebo jsou nedostate'né. Mu%i v" d)sledku socializace obvykle tou%í po dominantní pozici 
v" intimním vztahu. Jestli%e v#ak jejich partnerka je pracovn$, spole'ensky i"(nan'n$ úsp$#n$j#ím 'lenem vztahu, 
je pravd$podobné, %e sáhnou po násilí, aby si vydobyli ztracenou dominantní pozici zp$t. Mu%i, kte!í disponují 
dostate'n&mi intelektuální, (nan'ními 'i jin&mi zdroji k"domácímu násilí podle této teorie netendují. 

Z jin&ch teorií profeministická orientace netr'í tak zjevn$, jsou tedy pou%itelné i"pro objasn$ní domácího násilí na 
mu%ích. P!íkladem m)%e b&t teorie v"m&ny. 

Dle ní vzniká domácí násilí jako styl 'i taktika partnerského sou%ití tam, kde náklady spojené s"domácím násilím jsou 
ni%#í ne% zisky, které domácí násilí p!iná#í. Na partnerské sou%ití lze nahlí%et jako na vzájemnou interakci, ve které si 
partne!i vym$*ují navzájem r)zné slu%by a"„zbo%í“.  Ka%d& partner zaji#+uje toho druhého láskou, pen$zi, sexualitou, 
respektováním. ,asem m)%e jeden z"partner) objevit, %e stejné zisky m)%e získat i"násilím. Násilí p!edstavuje prost$ 
jednodu##í cestu k"získání v&hod ve vztahu, proto%e násilná osoba nemusí poskytovat %ádné protislu%by své ob$ti. 
Jestli%e nehrozí %ádné sankce (tedy ztráty) za projevenou agresi, lze domácí násilí pokládat za v&hodnou taktiku 
k"tomu, aby násilná osoba získala od svého partnera/partnerky to, co chce. V&raznou v&hodou m)%e b&t i"získání 
moci a"kontroly nad partnerem. (Gelles 2007) 

Ob$ ilustrativn$ zmín$né teorie se explicitn$ 'i implicitn$ vztahují ke klasické podob$ domácího násilí, tedy k"t&rání 
%en. S"ur'it&mi modi(kacemi je v#ak lze pou%ít i" jako v&kladov& rámec pro objasn$ní p!ípad) domácího násilí na 
mu%ích. Nedomnívám se, %e je t!eba hledat principiáln$ odli#né teorie pro vysv$tlení domácího násilí na mu%ích. 
Kauzalita a"dynamika domácího násilí je v"obou p!ípadech dle mého soudu v"podstat$ shodná. 

K"tomu poznatky o"motivaci %en k"fyzickému násilí na partnerovi: 
• vyjád!it/ventilovat emoce
• dostat partnera na kolena
• získat pozornost
• získat kontrolu, autoritu
• odplata za minulé ublí%ení
• sebeobrana, strach.
• 5-15 % agresivních %en vysv$tluje násilí svou sebeobranou, ale 50 % sv&m vztekem anebo touhou panovat, tla'it 

partnera.

V$t#í odli#nosti lze p!edpokládat spí#e u"jevov&ch stránek domácího násilí a"samoz!ejm$ zatím také u"spole'ensk&ch 
reakcí na mu%ské a"%enské ob$ti domácího násilí.

Ke vzorc"m domácího násilí 

V zásad$ se rozli#ují dva hlavní vzorce domácího násilí, a"to commom couple violence (CCV) a"intimní terorismus 
(IT). CCV je vázáno na kon-iktní situace, domácí násilí je jejich pokra'ováním. IT je motivováno uplat*ováním moci 
a" kontroly a" p!edstavuje záva%né chronické domácí násilí. V" sou'asnosti je v#eobecn$ p!ijímáno, %e pokud jde 
o"CCV, jsou ob$ pohlaví zastoupena celkem rovnom$rn$. Pokud jde o" IT, padlo nedávno dogma, %e je v&lu'nou 
doménou mu%).(Schneider 2009) Dnes se uznává, %e u"3 % tohoto jevu jsou pachatelkami %eny, tj. dlouhodob$ t&rají 
svého partnera a"to v'etn$ záva%n&ch fyzick&ch útok). Tuto zm$nu paradigmatu lze vnímat jako principiální posun 
v"náhledu na domácí násilí. 

Vedle zmín$n&ch základních vzorc) nabízí sou'asná teorie i" dal#í varianty domácího násilí, nap!. vzorec mental 
tortment (MT) (v obrazu domácího násilí p!eva%uje hrubé psychické t&rání). Jen na okraj podot&kám, %e u"v#ech 
kriminalizovan&ch p!ípad) MT, které jsem v"roce 2010 posuzovala, byl tyranem mu%, kter& nahlí%eno teorií zdroj) 
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opl&val dostate'n&mi prost!edky pro udr%ení dominantního postavení v"partnerství. Ty konec konc) vyu%íval práv$ 
pro páchání domácího násilí. Jak se tedy vyrovnat s"názorem, %e typické a"v$t#inové domácí násilí páchané %enami je 
zalo%eno p!edev#ím na psychickém t&rání s"ob'asn&mi projevy drobn$j#ího fyzického násilí? Nemám na tuto otázku 
empiricky podlo%enou odpov$.. Nabídnu v#ak hypotézu o$„femininním domácím násilí“, které m)%e tvo!it typicky 
%enskou variantu dosud zji#t$ného vzorce „mental tortment.

Na základ$ kasuistik z"policejní i"poradenské praxe v"Bílém kruhu bezpe'í p!edpokládám, %e domácí násilí páchané 
%enami na sv&ch %ivotních partnerech lze p!edb$%n$ diferencovat do následujících vzorc):

• obecné domácí násilí, kdy p!i st!etu názor) a" zájm) se %ena prosazuje p!evá%n$ psychick&m násilím (nap!. 
odepíráním komunikace 'i naopak expresivním excesivním o'er*ováním partnera, psychick&m vydíráním atp.) 
s" ob'asn&m drobn&m fyzick&m násilím, 'ím% nakonec vzniká evidentní vztahová asymetrie. V" dlouhodobé 
perspektiv$ se startéry kon-ikt) stávají nakonec i"evidentní drobnosti a"mali'kosti. Partner se ocitá trvale v"roli 
závislé, podrobené osoby. Fyzické násilí se m)%e stát postupem doby u"%eny b$%n$j#ím.    

• intimní t"rání (v angl. IT) vyskytující se v&jime'n$
• p!evrácené domácí násilí (nespokojená, zpravidla osobnostn$ nezralá, 'asto histriónsky disponovaná %ena 

provokuje r)zné domácí incidenty a" nakonec obvi*uje partnera z" domácího násilí, vyhledává pomoc 
poradensk&ch míst i"policie, p!i'em% se stylizuje do role ob$ti)  s

• femininní domácí násilí, které se vyzna'uje jasnou vztahovou asymetrií ov#em bez p!ítomnosti explicitního 
fyzického násilí. Partner je dominantní %enou postupn$ a" kontinuáln$ zatla'ován do extrémn$ pod!azené 
pozice. Dynamika sou%ití tak nevykazuje povahu kruhu/cyklu domácího násilí, tak, jak ho popsala  E. Walker 
a"její následovníci. Dominují r)zné varianty/kombinace psychického, emocionální, sociálního a"ekonomického 
násilí. Ke konkrétním jevov&m podobám pat!í chronická devalvace partnera, deptání jeho sebed)v$ry, odpírání/
ignorování pot!eb (v konkrétním p!ípad$ se man%el musel odst$hovat do sklepa, %ena s" d$tmi p!eb&vala 
v"rodinném dom$), odebírání (nan'ních zdroj) (v konkrétním p!ípad$ posílala man%elka partnera na nákupy, 
a'koliv mu odebírala ve#keré peníze i"kreditní karty). V"motivaci partnerky hraje d)le%itou roli roz)arování 
(frustrace) z"toho, %e mu% nedostál své maskulinní roli, tj. nezajistil rodin$ o'ekávan& materiální status a"sociální 
presti%. Nejde tudí% o" uplat*ování moci a" kontroly (typick& motiv mu%e), n&br% jde o% reakci na údajné )i 
skute)né selhání mu!e/partnera v% roli !ivitele a% ochránce !eny a% spole)n*ch d#tí. /ena pak zaskakuje 
za mu%e (prosazuje zájmy rodiny, d$lá kariéru, jedná s" ú!ady ve jménu rodiny) a" partnera, kterého si nevá%í, 
odsunuje na vedlej#í kolej partnerského vztahu, vystavuje ho psychickému a"postupem doby i"fyzickému útlaku. 
Dlu%no podotknout, %e n$kte!í partne!i reagují na devalvující chování %eny rovn$% agresí. Z"domácího násilí se 
stává vzájemné partnerské násilí. (v"teorii domácího násilí nap!. M. Johnson: mutual violent control)             

Popsané varianty domácího násilí %en na mu%ích p!edstavují spí#e typizované vzorce chování násiln&ch %en, které se 
v"%iv&ch p!ípadech mohou v"pr)b$hu v&voje partnerského vztahu (a tím i"domácího násilí) r)zn$ st!ídat 'i prolínat.    

Záv#re$né teze
1. Domácí násilí na %enách neospravedl*uje domácí násilí na mu%ích. Domácí násilí v%dy podstatn$ sni%uje kvalitu 

%ivota, ob$+ si zasluhuje respekt a"podporu bez ohledu na pohlaví.

2. Objevují se expertní názory, %e domácí násilí na %enách má klesající tendenci, domácí násilí na mu%ích v#ak nikoli. 
Podobná stanoviska se opírají o"kriminologické a"viktimologické v&zkumy na téma agrese u"dívek a"%en. P!inesly 
následující zji#t$ní: (ím mlad%í je soubor, tím v&t%í hladina v"skytu #enského násilí. A'koliv nelze tyto postoje brát 
za jednozna'n$ prokázané, jsou dostate'n$ pádn&m d)vodem pro eliminaci pochod) sekundární viktmimizace, 
která b$%í ve spole'nosti na úkor t&ran&ch mu%).

3. P!ípad) domácího násilí na mu%ích, které svou spole'enskou #kodlivostí spadají jasn$ do kategorie trestn&ch 
'in), je dle dostupn&ch poznatk) mén$ ne% záva%n&ch p!ípad) domácího násilí na %enách. Proto nepova%uji za 
nep!im$!ené tvrdit, %e v"ka%dém vztahu zatí%eném domácím násilím na mu%i je t!eba volit trestn$ právní !e#ení.  
Naopak za naléhav& úkol vnímám posílit specializovaná, dostupná a%diskrétní místa pomoci pro mu!e, kte'í 
se domnívají, !e se stali ob#tí domácího násilí. 

4. Genderová schémata se promítala a" promítají do teorie i" praxe domácího násilí páchaného na %enách. Role 
genderov&ch schémat p!i domácím násilí páchaném na mu%ích není dostate'n$ prozkoumána. Zatím platí 
teze o" ztrát$ maskulinní identity u" mu%e poté, co u# k$ domácímu násilí dochází. Je mo%né, %e ztráta mu%ské 
identity není jen následkem, ale startérem domácího násilí na mu%ích. Zmatek ve vnímání mu%ské a" %enské 
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role v" partnerském vztahu m)%e pak hrát speci(ckou roli p!i vzniku domácího násilí práv$ na mu%ích (nap!. 
hypotéza, zda nespln$ná o'ekávání vypl&vající z"p!edstav o"tradi'ní mu%ské roli nefungují jako startér domácího 
násilí). Takové souvislosti by odkazovaly na #ir#í sociální kontext domácího násilí na mu%ích.      

5. Nové interaktivní paradigma u" stalkingu p!ineslo zajímavé záv$ry, které mluví o" tom, %e v% populaci klesají 
dovednosti nutné pro navazování, udr!ování a% ukon)ování partnersk*ch vztah". Nízká vztahová 
zp)sobilost/ partnerská nezralost v"kombinaci s"intimitou v"partnerském sou%ití vytvá!í %ivnou p)du pro r)zné 
patologie partnersk&ch vztah), domácí násilí nevyjímaje. Z tohoto pohledu nelze o'ekávat zásadní zlep#ení 
ohledn$ v&skytu domácího násilí. V&zkum problematiky t&ran&ch mu%) se vyplatí. Vyplatí se i"sdílet a"p!edávat 
zku#enosti typu „best practice“ a"„worst cases“ na téma pomoci t&ran&m mu%)m.  
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