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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika domácího násilí a jeho prevence je téma aktuální. Je to dáno potřebou 

snížit výskyt tohoto závažného jevu v České republice, spojenou s hledáním účinných 

preventivních aktivit. Se zřetelem  k charakteru domácího násilí probíhajícímu v soukromí 

mezi blízkými osobami, jde o úkol nesnadný, vyžadující specifická řešení. I když se 

v poslední době zájem společnosti o tuto problematiku podařilo zvýšit, stále přetrvávají 

problémy, které zasluhují hlubší zkoumání.  

 

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu  vyžaduje interdisciplinární přístup. Je nezbytné, aby autorka byla 

důkladně seznámena s  kriminologickými a viktimologickými poznatky o domácím násilí a 

zároveň aby se  patřičně orientovala v odpovídajících právních otázkách, především z oblasti 

občanského, správního a trestního práva. Při zpracování problematiky je nutné zohlednit 

praktické zkušenosti institucí zabývajících se prevencí domácího násilí a pomocí jeho obětem.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je podat celkový obraz zkoumané problematiky, zejména rozebrat  

domácí násilí jako psychologicko-kriminologický jev, na základě této analýzy přezkoumat  

jeho právní stránku a poté ukázat současné možnosti jeho prevence (srov. str. 2 - 3 práce). 

Takto vymezený cíl práce lze považovat za vyhovující.  

Systematika práce je zvolena v souladu se stanoveným cílem. První kapitola práce se 

zabývá vymezením pojmu domácího násilí, typologií domácího násilí a jeho druhy. Druhá 

kapitola pojednává o teoriích příčin domácího násilí a přetrvávajících mýtech o tomto jevu. 

Třetí kapitola je zaměřena na osobnostní charakteristiku pachatelů domácího násilí a jejich 

typologii. Ve čtvrté kapitole jsou rozebírány viktimologické aspekty domácího násilí, zejména 

profil obětí domácího násilí, jeho následky na obětech a problematika psychologického 

poradenství obětem. Pátá kapitola je věnována speciálně dětem jako obětem domácího násilí. 

Šestá kapitola o vývoji právní úpravy ochrany před domácím násilím je pojata jako vstup do 

právní problematiky domácího násilí. V kapitole sedmé až deváté jsou pak postupně 

představeny prostředky soukromoprávní, správněprávní a trestněprávní ochrany před 

domácím násilím. Desátá kapitola nazvaná Pomoc obětem domácího násilí čtenáře seznamuje 

s činností intervenčních center a s přípravou tzv. bezpečnostního plánu pro oběť. Jedenáctá 

kapitola obsahuje nástin druhů prevence domácího násilí, jakož i konkrétních preventivních 

opatření uskutečňovaných ze strany nevládních organizací a ze strany státu v současné době 

v České republice. V poslední kapitole je věnována pozornost tzv. Istanbulské úmluvě a 

aktuálním názorům odborné veřejnosti na její ratifikaci. Práci uzavírá stručné hodnocení 

problematiky spolu se shrnutím hlavních myšlenek celé práce  

Po metodologické stránce se práce opírá zejména o studium odborné literatury, 

vybrané judikatury a internetových zdrojů. Způsob nakládání s použitými prameny odpovídá 

stanovené normě.  

Po obsahové stránce je práce výrazně závislá na použité literatuře. Místy autorka ve 

svém výkladu zbytečně překračuje rámec zkoumané problematiky (viz např. obecný výklad o 



předběžných opatřeních na str. 40-41, o typech vražd na str. 51), zatímco některým důležitým 

otázkám nevěnuje žádnou nebo jen malou pozornost (např. v práci není zmíněna problematika 

trestání pachatelů trestných činů spáchaných v situaci domácího násilí, o problematice 

programů pro zvládání agrese je zmínka jen ve spojitosti se správněprávní ochranou před 

domácím násilím na str. 43). Výklad je někde poněkud zkratkovítý a málo promyšlený (viz 

např. výklad o poškozeném a oběti na str. 58, o právu na bezplatnou právní pomoc 

poskytnutou zmocněncem na téže str. nebo obsahovou charakteristiku Istanbulské úmluvy na 

str. 74 a násl.). 

Práce je psána vyhovujícím stylem, vyjadřování autorky je na potřebné odborné 

úrovni.  

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Práce s násilnými osobami, její význam, současný stav a možnosti rozvoje v České republice. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: dobře 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 14. 1. 2019 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


