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1. Charakteristika tématu:  
 
Téma ochrany před domácím násilím patří mezi obtížnější diplomní úkoly, neboť vyžaduje 
poznatky daleko nad rámec trestního práva. Potřebná je orientace v celé škále právních 
předpisů a v základech sociálních věd. Odborný diskurz i sama právní úprava se na tomto úseku 
stále vyvíjí. Diplomantka Hana Marie Levanti se navíc rozhodla svou práci zaměřit 
komparatisticky a zabývat se českým i americkým právem.  
 

 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce:  
 
Předložená práce se vyznačuje přehlednou a logickou strukturu, a to navzdory velkému rozsahu 
materie, který diplomantka zkoumá. Autorka postupuje systematicky správně od vymezení 
obecných pojmů a kriminologického náhledu k aktuální právní úpravě v České republice, 
V rámci pojednání o trestněprávní ochraně je rozebrán obsah relevantních hlav zvláštní části 
trestního zákoníku. Za hlavní přínos práce lze ovšem považovat třetí komparatistickou část, 
v níž se autorka obírá úpravou problematiky domácího násilí v USA.  
 
Autorka si je vědoma toho, že domácí násilí je komplexní sociálně psychologický fenomén, který 
lze zkoumat z řady hledisek. Přiznává např., že již pokusů o definování domácího násilí 
proběhla v literatuře i v pozitivním právu celá řada. Sama využívá jako východisko pro české 
prostředí důvodovou zprávu k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
ochrany před domácím násilím. Dobrá úroveň odborného uvažování diplomantky je patrná 
z toho, že se k jedné definici neupíná, ale snaží se najít definiční prvky, které se vyskytují častěji. 
Vymezení domácího násilí je zpravidla otázkou příkladného výčtu, z jehož prvků také vycházejí 
různé klasifikace a typologie. Ty mohou rozlišovat formy domácího násilí co do jeho motivace, 
zájmů oběti, do nichž je zasahováno a poměru mezi obětí a pachatelem (srov. násilí fyzické, 
psychické, sexuální, ekonomické, partnerské, vůči dětem nebo seniorům atd.). Podstatnou 
otázkou je trvání a závažnost takového jednání a jeho následek, resp. způsobená újma.  
Autorka se na základě svých pramenů zamýšlí nad tím, zda je žádoucí, aby existovala legální 
definice domácího násilí. Tento jev nezřídka skládá z dílčích jednání, která per se nemusejí být 
trestná. Diplomantka správně vysvětluje, že pro domácí násilí je charakteristická postupná 
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eskalace a koloběh násilí a usmiřování. Dalším úskalím je odlišení domácího násilí od případů 
vzájemných útoků partnerů. Autorka při výkladu postupuje metodami analýzy a syntézy, kdy 
čtenáři detailně přibližuje stanoviska vyslovená v kriminologické literatuře, v ministerských 
materiálech a soudních rozhodnutích. Obratně zachází s přímými citacemi i parafrázemi svých 
pramenů. Mezi definičními znaky domácího násilí se autorka podrobně zamýšlí nad 
asymetrickým uspořádáním vztahu, v němž je jasné rozdělení mezi útočníkem a obětí. 
  
Diplomantka popisuje, jak se vyvíjela česká legislativa od 90. let 20. stol. pod vlivem 
mezinárodního práva. S velkou precizností komentuje relevantní předpisy; zejména se věnuje 
dopadům zákona č. 135/2006 Sb. Vidíme, že se diplomantka dobře zorientovala v poměrně 
nepřehledné změti mimotrestních předpisů, k nimž patří zákon o sociálních službách nebo zákon 
o sociálně právní ochraně dětí. Za zdařilé považuji také pasáže věnované soukromoprávní 
ochraně, kde autorka rozebírá zvláštní ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 proti 
domácímu násilí (§ 751 až 753). Všímá si však i dalších otázek hmotněprávních (osobnostních 
práv dle NOZ, dědické nezpůsobilosti) i procesních (předběžná opatření v civilním řízení).  
 
Při výkladu jednotlivých skutkových podstat trestných činů ve zvláštní části je patrná velmi 
dobrá obeznámenost autorky se systémem typových znaků trestného činu a jejich významem.  
Autorka postupuje při výkladu od nejzávažnějších deliktů, počínaje systémem úmyslných 
usmrcení. Některým pasážím lze vytknout popisnost a poplatnost komentářům a příručkám, což 
je však obecnější problém magisterských prací. Text však obsahuje i řadu originálních 
postřehů, případně míst, kde si autorka bystře povšimla opomíjených souvislostí. Rozbor 
trestného činu dle § 199 TZ je skutečně detailní.  
 
Respekt vzbuzuje okruh judikátů, které autorka nastudovala. Po metodologické stránce si lze 
klást otázku, do jaké míry by bylo možné vytvořit konstelace souběhů trestných činů, které se 
v případech domácího násilí nejčastěji vyskytují.  
 
Hlavním přínosem práce Mgr. Levanti je rozsáhlá syntéza věnovaná americkým poměrům, 
pokud jde o ochranu před domácím násilím. Zde autorka postupuje poněkud odlišně od svého 
„tuzemského“ výkladu. V rozvržení textu se zjevně odrazila systematika anglosaských prací a 
způsob, jímž tamní autoři zacházejí s látkou na pomezí práva a sociálních věd. Autorka zasazuje 
svůj výklad do historie ženského hnutí v USA. Jsme svědky poměrně úspěšného zápasu autorky 
s  nepřehledným ústrojím amerického právního systému, který se vymyká středoevropské 
zkušenosti. Vytknout lze nadužívání zkratek, k němuž americké prameny svádějí a které je pro 
českého čtenáře ubíjející. Celkem je však posuzovaný text poutavý a informativní.  
Autorka postupně přibližuje obsah amerického federálního zákonodárství, k němuž patří tzv. 
Violence Against Women Act (VAWA, 1994), nejnovější Family Violence Prevention and 
Service Act (2019) nebo zákony týkající se vlastnictví zbraní. Je pravda, že posluchačka při 
vylíčení obsahu těchto předpisů a historie jejich vzniku ulpívá na podrobnostech, které nemusejí 
být pro českého čtenáře relevantní. Nelze však přehlédnout širší didaktický účinek takto 
pojatého výkladu: na konkrétních příkladech si uvědomíme výraznou odlišnost americké 
legislativní techniky, např. malého rozlišování procesní a hmotněprávní materie. Diplomantka 
zaměřila svoji pozornost na stát Kalifornie. Tento stát platí v USA za velmi liberální a jeho 
legislativa je vnímána jako pokroková či dokonce experimentální.  
  
Po formální stránce nemám k předložené práci větších výhrad. Poznámkový aparát sice není 
veden zcela v soulad s normou na PFUK obvyklou, užívaný způsob citování však obsahuje 
všechny potřebné bibliografické údaje. Rozsáhlý okruh pramenů, včetně cizojazyčných, svědčí o 
pečlivosti a zájmu diplomantky, která dohledala i materiály obtížně dostupné. Dovede korektně 
zacházet také ze zdroji ze sítě Internet. Autorka si osvojila odborný právní styl a metodologii 
psaní odborného textu.   
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3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
Navrhuji, aby kandidátka při ústní obhajobě shrnula své návrhy de lege ferenda. Čím se dle 
jejího názoru lze inspirovat v USA?  
Případné doplňující otázky k zamyšlení: 
Je možný jednočinný souběh týrání osoby žijící ve společném obydlí a těžkého ublížení na zdraví 
dle § 145 TZ? Jsou trestné činy dle § 198 až 199 trvajícími trestnými činy? 
Co když si milenci, kteří se znají jen 14 dní, vyjeli na dovolenou k moři? Lze v rámci takového 
vztahu spáchat trestný čin dle § 199 TZ? 
 
4. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 
5.  Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
 

 
V Praze dne 15. září 2020 
                                                                                                
 
 
        JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
 

oponent diplomové práce     


