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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Lucie Králové 

Aktuální problémy trestněprávního postihu domácího násilí 

 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 69 stran vlastního textu je aktuální a 

společensky závažné. Posuzovaná práce se věnuje závažnému celospolečenskému problému 

tzv. domácího násilí, který existuje odedávna, nicméně dříve byl chápán spíše jako soukromá 

záležitost. Představuje závažný a stále aktuální celospolečenský problém s devastujícím 

dopadem na všechny postižené, což bývají zpravidla členové rodiny, nikoliv ojediněle i děti 

vyrůstající v násilném prostředí.   

Fenomén domácího násilí je nutné vnímat nejen v rovině právní, ale také sociologické a 

psychologické. Role trestního práva je v této oblasti velmi důležitá, nicméně komplexní řešení 

musí zahrnovat i další právní odvětví, zejména občanské a správní právo. V posledních 

patnácti letech prošla v České republice (ale i například ve Slovenské republice) právní 

úprava domácího násilí značnými změnami a v současné době je na domácí násilí především 

díky medializaci nahlíženo jinak než dříve a povědomí lidí o fenoménu domácího násilí tak 

neustále roste. Jedná se nepochybně o aktuální problematiku, které je potřeba stále věnovat 

pozornost, a proto každá solidní odborná práce věnovaná tomuto fenoménu je žádoucí a 

vítaná. 

I když tématem práce jsou zejména trestněprávní aspekty domácího násilí, povaha látky, 

kterou autorka rozebírá, si vyžadovala zabývat se i otázkami trestně-procesními, respektive 

kriminologickými. Obohacením práce jsou také přílohy práce.  

Práce má logickou osnovu, podle které autorka postupně pojednává o obecné 

charakteristice pojmu domácí násilí, dále o pachateli a oběti domácího násilí a konkrétní 

právní úpravě poskytující ochranu před tímto fenoménem. Jednotlivé části práce na sebe 

vhodně navazují. 

Diplomová práce byla zpracována na podkladě nadstandardního počtu odborných 

pramenů, rozdělených na literaturu, články, právní předpisy, judikaturu, internetové zdroje (ze 

kterých autorka správně cituje) a poslední podkapitolou jsou tzv. jiné zdroje. S použitými 

prameny autorka pracovala korektně a kreativně. 

Práce byla vypracována bez gramatických chyb a je napsána živým, čtivým stylem. 

Po formální stránce jsem nenašel v práci chybu – nechybí obsah, závěr, resume, seznam 

použité literatury a další náležitosti. 
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Po obsahové stránce se autorka snažil o celkové zasazení daného trestného činu do 

kontextu trestního zákoníku a správně poukazuje na potřebu prevence ve vztahu k uvedenému 

trestnému činu. 

Rozbor znaků trestného činu podle § 199 tr. zák. a dalších je dostatečně podrobný i obecně 

srozumitelný. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Ochrana oběti trestného činu týrání 

svěřené osoby. S kritikou znalecké činnosti, resp. nadužívání znaleckých posudků, souhlasím.  

 

 

Hodnocení: výborně  

 

Otázka k obhajobě: Oběť domácího násilí a možnosti její trestněprávní ochrany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 28. 1. 2020                                         prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 


