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SYLABUS KURZU SOCIÁLNÍ PRÁCE S OBĚŤMI DOMÁCÍHO A SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ 
SPP 134 A SPR 134 

 
 

Anotace 
 
Cílem kurzu je vybavit studenty/studentky bakalářského cyklu oboru sociální práce a sociální 
politika komplexními informacemi o problematice domácího a sexuálního násilí, skupinách 
ohrožených domácím násilím, psychice oběti i pachatele domácího a sexuálního násilí a metodami 
a technikami práce s obětí. Studenti budou rovněž seznámeni se systémem ochrany před domácím 
a sexuálním násilím a nejnovějšími trendy v řešení této problematiky. 
 
Kurz bude probíhat ve středu od 13:30 do 16:00 a bude se jednat o kombinaci přednášky a 
semináře. 
 

Osnova 
 

1. Definice problematiky, formy a projevy domácího a sexuálního násilí - kasuistiky. 
Statistika.  

 
2. Psychologie oběti domácího a sexuálního násilí.   

Psychické příznaky oběti domácího a sexuálního násilí. Proč oběť neodejde a proč se vrací? 
Problematické chování oběti. Emocionální a kognitivní reakce, změny chování.  

 
3. Psychologie pachatele.  

Dostupné typologie, charakteristika násilníka. Terapeutické programy pro násilné osoby. 
 

4. Komunikace s obětí domácího a sexuálního násilí 
Práce s emocemi klientů a jejich osobnostním nastavení. Aktivní naslouchání. 
 

5. Principy poradenství obětem domácího a sexuálního násilí.  
Krizový a bezpečnostní plán. Vstupní poradenství a dlouhodobé poradenství. 

 
6. Krizová intervence, systém sociálních služeb obětem domácího a sexuálního násilí. 

 
7. Teorie a metody sociální práce, teoretické přístupy k řešení problematiky domácího a 

sexuálního násilí.  
Teorie příčin kriminality, teorie příčin domácího násilí - makrosystém, exosystém a 
mikrosystém.   
Institucionální síť pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. 
Systémová a institucionální pomoc obětem domácího a sexuálního násilí. Interdisciplinární 
přístup k řešení domácího a sexuálního násilí. Národní akční plán.   

 
8. Rodinné systémy a domácí násilí. 

Děti jako svědci a oběti domácího násilí. Sekundární viktimizace. Syndrom zcizeného 
(zavrženého) rodiče. Odborné sociální služby pro děti oběti a svědky domácího násilí. 
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9. Právní rámec pomoci obětem domácího a sexuálního násilí I.  

Základy rodinného práva, právní úprava společného bydlení, zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí. 

 
10. Právní rámec pomoci obětem domácího a sexuálního násilí II. 

Základy trestní odpovědnosti, skutkové podstaty vybraných trestných činů, oznamovací 
povinnost, vykázání, zákon o obětech trestných činů. 

 
11. Právní rámec pomoci obětem domácího a sexuálního násilí III. 

Řízení před civilními soudy, průběh trestního řízení, předběžná opatření, dokazovaní, 
opravné prostředky, náklady soudního řízení, zastupování v soudním řízení. 
 

12. Oběti domácího násilí se specifickými potřebami. 
Senioři, zdravotně a mentálně postižení, domácí násilí v romských a migrantských 
komunitách. 
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