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1. Aktuálnost (novost) tématu
Domácí násilí rozhodně není novým společenským tématem, to však nic nemění na jeho
vysoké škodlivosti a akutní potřebě jeho efektivního postihu. Boj proti domácímu násilí
prostředky trestního práva však není jednoduchý. Komplikují jej složitost vztahů mezi
pachatelem, obětí a dalšími jim blízkými osobami, spirála násilí, která se vyznačuje
střídáním období klidu a násilí, a také problémy dokazování tohoto druhu kriminality
páchané za zavřenými dveřmi, mnohdy bez svědků a (záměrně) skrytě. Na uvedené
problémy je nutné reagovat systémově a multidisciplinárně, mj. též prostředky trestního
práva, které se neustále vyvíjejí tak, aby lépe odpovídaly potřebám obětí a praxe. Žádná
právní úprava však není dokonalá a ani konečná. Diplomantkou zvolené téma, které se
zabývá nástroji boje proti domácího násilí, je proto velice aktuální a vhodné zpracování.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zpracování diplomantkou zvoleného tématu, k němuž přistoupila komplexním způsobem,
vyžaduje znalost trestního práva hmotného, trestního práva procesního, souvisejících
ustanovení občanského práva a zákona o zvláštních řízeních soudních, přestupkových
předpisů, zákona o policii a aktuální neustále se vyvíjející judikatury. Diplomantka pracuje
se základními výkladovými metodami. Pozitivně hodnotím, že vychází z druhově
různorodých odborných zdrojů od komentářové literatury, přes rozhodné monografie, až po
články v odborných časopisech a aktuální judikatury.
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3. Formální a systematické členění práce
Diplomová práce je přehledně a logicky členěna do pěti kapitol. Úvodní část je obecná a
diplomantka se v ní věnuje kriminologickým souvislostem domácího násilí, čímž práci
dodala multidisciplinární charakter. Třetí a čtvrtá kapitola je kritickým rozborem právní
úpravy právních nástrojů potírání domácího násilí se zaměřením na nástroje trestního práva.
Autorka se v nich zabývá nejenom vymezením trestných činů postihujících domácí násilí,
ale věnuje se i aktuálním nástrojům procesního práva, a sice souhlasu poškozeného
s trestním stíháním, prohlášení oběti trestného činu a problematice předběžných opatření
v trestním řízení. Kapitola pátá má mezinárodní rozměr a věnuje se hojně diskutované
Istanbulské dohodě a jejímu souladu s českou právní úpravou. V závěru pak diplomantka
shrnuje své poznatky a závěry z předchozích kapitol.
4. Vyjádření k práci
Práce je komplexním zpracováním zvoleného tématu. Diplomantka k předmětu zaujala
multidisciplinární přístup. Po kriminologickém úvodu následuje kritický rozbor aktuální
právní úpravy, který je zakončen mezinárodněprávním přístupem a pojednáním o tzv.
Istanbulské úmluvě. Autorka právní úpravu nejenom popisuje, ale vyjadřuje také své názory
na aktuální a potenciální podobu rozebíraných institutů (například souhlasu poškozeného a
předběžných opatření). Vyzdvihnout lze nejenom obsahovou stránku, ale také jazykové
zpracování. Práce je čtivá, bez překlepů a autorka v ní používá odpovídající právní
terminologii. Jedná se o zdařilé zpracování tématu domácího násilí.
5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce, a sice vyvrácení některých mýtů
domácího násilí a představení nástrojů boje
proti němu, diplomantka splnila.

Samostatnost při zpracování tématu včetně Analýzou podobnosti práce s jinými zdroji
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství
nebylo zjištěno podezření z plagiátorství.
Diplomantka řádně cituje použité zdroje.
Systematicky a logicky vhodně zvolena.
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací

Diplomantka pracuje s odpovídajícím
množstvím různorodých pramenů.
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)

Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Práce z hlediska hloubky analýzy splňuje
požadavky kladené na diplomové práce.
Jedná se o komplexní práci, která přináší
multidisciplinární přístup k problému
domácího násilí. Autorka v ní projevila
schopnost samostatné právní argumentace
a formulace vlastního právního názoru.
Formální úprava je na dobré úrovni.
Diplomová práce je na výborné jazykové
úrovni.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Nechť se diplomantka zamyslí nad možnostmi postihu domácího násilí v případech
nespolupracujících obětí.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě.
Výborně

V Praze dne 23. května 2020
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
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