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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Domácí násilí je tématem velmi moderním, aktuálně hojně řešeným a těší se velkému zájmu 

nejen laické veřejnosti, ale i orgánů a institucí se značným vlivem na zákonodárný proces, 

potažmo na aplikační praxi. Jde o fenomén, jehož odraz v právní úpravě je z povahy věci 

složen z řady dílčích i obecných institutů více právních odvětví a i v rámci roviny 

trestněprávní je třeba na něj nahlížet z pohledu vícero institutů, a to jak trestního práva 

hmotného, tak trestního práva procesního. Jde o téma relativně nové, poměrně intensivně 

sledované, s čímž souvisí i probíhající vývoj právní úpravy i aplikační praxe. Právě i 

s ohledem na značný vliv subjektů, které s pojmem pracují v „neprávní“ rovině, jde o téma 

žádoucí k odbornému vědeckému zpracování. Jakkoliv považuji za příliš nadnesené 

diplomantčino vyjádření v první větě úvodu, že „domácí násilí je všudypřítomný jev“, v tom 

smyslu, že jistě není přítomno v každé domácnosti, jde o závažný problém a o trestnou 

činnost s opravdu vysokou mírou latence. Zároveň je právě u problému domácího násilí třeba 

odborné diskuse již proto, že problém tohoto fenoménu je velmi často nesprávně příliš 

zjednodušován, a to ať již ze strany příznivců nekoncepčního kategorického zvýšení trestní 

represe, nebo naopak ze strany zarytých oponentů, kteří jej považují spíše za přílišnou hysterii 

než za problém skutečný.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Řádné odborné zpracování tématu je náročné, neboť vyžaduje komplexní znalost jednak 

specifického fenoménu domácího násilí a jednak orientaci nejen v institutech trestního práva 

hmotného (vedle relevantních skutkových podstat klade diplomantka velký důraz též na 

problematiku trestních sankcí), ale i procesního. Patří k němu i přesah kriminologický. 

V úvahu přicházejí i další právní odvětví (a to jak z veřejného, tak ze soukromého práva), 

volba způsobu zpracování tak ponechává zpracovateli značnou volnost. V tom však tkví i 

nebezpečí přílišné trivializace problému, či vyhýbání se adekvátním problematickým 

souvislostem např. v podobě příliš širokého zaměření práce, které pak zpravidla vede k tomu, 

že adekvátní rozsah práce je vyčerpán povrchními parafrázemi zejména komentářové a 

odborné literatury k nejrůznějším institutům bez hlubší analýzy vzájemných souvislostí či 

vytýčení konkrétnějších problémů. Velmi náročné je tak i z hlediska volby systematického 

členění textu. 

Diplomantka téma zpracovala na základě vhodně zvoleného a početného okruhu odborných 

pramenů, a to jak monografií k tématu, odborných článků, tak i odpovídajících soudních 

rozhodnutí včetně ilustrativní kazuistiky. Zastoupeny jsou i prameny cizojazyčné a využívány 

jsou též zdroje výzkumné a statistické. Zpracovány jsou z celkového pohledu zdařile tak, že 

práce vytváří ucelený, čtivý a kompaktní text. Diplomantka z pramenů vychází, na vhodných 

místech je cituje, upozorňuje na jejich vzájemné souvislosti a příležitostně k názorům z nich 
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reprodukovaným přidává i vlastní, stručně odůvodněné názory. V ojedinělých případech se při 

parafrázování dopouští ne zcela vhodného zjednodušení. Využívá přitom standardní vědecké 

metody, její analýzy a následné syntézy jsou v zásadě zdařilé. 

Ve velmi stručném úvodu užité metody nespecifikuje a neuvádí ani cíle práce, ty však 

vymezuje v závěru, a to způsobem, který odpovídá zpracování tématu i textu práce.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Struktura textu je logická, přehledná a vhodně zvolená, text se přirozeně a logicky rozvíjí. 

Práce je tematicky rozdělená do 5 kapitol, které jsou dále přehledně vnitřně strukturovány. 

Diplomantka začíná obecným vymezením pojmu domácího násilí a následně přechází do 

stručné a výstižné kriminologické pasáže týkající se subjektů domácího násilí, kde správně 

vyvrací častou a zcela neadekvátní trivializaci řešeného fenoménu na partnerem týranou 

submisivní ženu. Od třetí kapitoly se již věnuje právní úpravě, a to nejprve z hlediska 

trestního práva hmotného, následně procesního (s drobným a funkčním přesahem do úpravy 

v zákoně o polici ČR), v němž vhodně volí řešené instituty a neopomíjí u nich ani související 

problematiku sekundární viktimizace. Poslední kapitolu věnuje Istanbulské úmluvě.  

 

4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomantka za svůj cíl označila vytvoření 

uceleného přehledu institutů trestního práva 

(hmotného i procesního) klíčových pro 

kauzy domácího násilí se zdůrazněním 

aspektů, v nichž tyto instituty nedostatečně 

reflektují specifičnost těchto případů.  

Takto vytýčeného cíle diplomantka dostála. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

V automatické kontrole na plagiáty 

vykazuje text míru podobnosti nižší než 

5 %, působí kompaktním dojmem, na 

informační zdroje je v textu průběžně 

odkazováno a napříč textem jsou též 

uváděny subjektivní hodnocení a názory 

diplomantky, které se konec konců i 

znatelně projevují při zvoleném způsobu 

zpracování tématu. Práce tak ve svém celku 

nevzbuzuje pochybnosti o jejím vlastním 

autorství. 

Logická stavba práce Velmi dobrá, text se přirozeně rozvíjí, 

jednotlivá dílčí témata jsou přehledně 

dělena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka v textu na značné množství 

pramenů průběžně a řádně odkazuje 

v dostatečném poznámkovém aparátu. 

Využito bylo i několik pramenů v 

anglickém jazyce. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedené analýzy je do jisté míry 

omezená rozsahem vybraných institutů a 

předpokládaným rozsahem diplomové 

práce (již tak delším). Na druhou stranou 
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právě i výběrem rozebíraných institutů a 

vytýčením navazujících problémů 

prokázala diplomantka zjevný zájem a 

dobrou znalost problematiky.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úprava práce je na velmi dobré úrovni, 

zvolený způsob zpracování tabulky ani 

grafy nežádá. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je dobrá, text 

je čtivý a věcný, práce byla zjevně psána i 

kontrolována s náležitou pečlivostí, které 

uniklo jen drobné množství překlepů a 

chyb.  

 

5. Vyjádření k práci 

Práci považuji za zdařilou. Zaměření na trestněprávní aspekty bylo dobře zvolené, stejně tak 

výběr institutů, na které se z trestního práva hmotného i procesního diplomantka zaměřila. 

Jejich rozsah je značný, s čímž je spojena velmi vysoká náročnost na komplexní porozumění 

trestněprávním otázkám ve vzájemných souvislostech. V tomto směru se v práci přeci jen 

příležitostně projevila určitá zjednodušení např. při celkově zdařilém parafrázování velkého 

množství odborných pramenů. Jako příklad lze uvést závěr o vyloučení možnosti 

jednočinného souběhu § 199 TZ s ublížením na zdraví podle § 146 odst. 1 TZ z důvodů 

faktické konzumpce, nutno říct že i parafrázovaný zdroj je v tomto ohledu opatrnější a 

nezaujímá takto kategorický závěr, neboť by byl v rozporu s tím, že faktická konzumpce je 

dána především konkrétními okolnostmi, nejde však o obecný a vždy se uplatnící vztah dvou 

skutkových podstat (jak je tomu u vztahu speciality či subsidiarity). Dále jde například o práci 

se statistikou, jejímž zdrojem je odkazovaná aplikace www.jaktrestame.cz. V této souvislosti 

je totiž třeba si uvědomit, že tato statistika nezahrnuje odsouzení za relevantní trestné činy 

tehdy, pakliže byly spáchány v souběhu s jiným, přísnějším trestným činem apod.  

Nicméně právě za vhodně zvolené instituty z hlediska problematických aspektů napříč 

trestním právem hmotným i procesním, je však obecně třeba diplomantku pochválit. Řada 

z nich by si zasloužila detailnějšího, hlubšího rozboru (např. velice případný poukaz na 

nadužívání znaleckých posudků, kterému by ideálně slušela i nějaká konkrétní kazuistika, 

případně u krátkého zamyšlení nad možností nového ochranného opatření třeba jeho zařazení 

do systému trestních sankcí). Takový hlubší rozbor by však, s ohledem na již tak značný 

rozsah textu, vedl k neúměrné délce diplomové práce, a je tak třeba považovat za pozitivum, 

že na tyto problémy ve stručnosti poukázala. U jiných aktuálních problémů (např. otázka 

zařazení § 199 TZ mezi trestné činy, jejichž nepřekažení či neoznámení je trestné či kladný 

vztah k přistoupení k Istanbulské úmluvě) diplomantka zaujímá vlastní, vždy stručně 

odůvodněný závěr. Jakkoliv závěry nesdílím bez výhrad, jedná se o vážná témata, která 

nemají jednoduché a jednoznačné rozuzlení a vybízejí k diskusi, proto je třeba kladně 

hodnotit, že se u nich diplomantka nebála vlastní závěry zaujmout  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 2  
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1) V návaznosti na výklad diplomantky ke skutkové podstatě znásilnění ve světle 

judikatorního výkladu a Istanbulské úmluvy (str. 64), by se mohla diplomantka 

pokusit vymezit rozdíl mezi požadavkem na „vážně míněný souhlas“ a „verbální 

nesouhlas“ z hlediska subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu znásilnění 

(tedy z hlediska vnitřního vztahu pachatele, nikoliv poškozeného). 

2) Považuje diplomantka za reálný či potenciální problém možnost zneužívání ochrany 

poskytované obětem domácího násilí (presumpce postavení oběti, citlivý přístup, 

zásada oficiality apod.) při „srovnávání účtů“ mezi blízkými osobami (typicky např. 

při rozvodovém řízení)? 

 

V Praze dne 29. 1. 2020 

 

         Simona Heranová 

              vedoucí diplomové práce 


