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Posudek

na rigorózní práci Mgr. Lenky Minaříkové

„Trestněprávní a kriminologické souvislosti domácího násilí“

Předložená rigorózní práce je zajímavým zpracováním  problematiky domácího násilí. 

Vnější úprava práce je  pěkná.  Okruh použité literatury je odpovídající zvolené tématice. 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky kladené na rigorózní práci.

Autorka si za téma své práce zvolila stále aktuální problematiku. Problematika 

domácího násilí je stále častěji diskutována mezi laickou i odbornou veřejností a čím dál 

častěji jsou probírány jednotlivé instituty postihující domácí násilí z pohledu jejich účinnosti. 

Autorka se ve své práci snaží vyvrátit hlavní mýty rozšířeno o problematice domácího násilí, 

pokouší se zodpovědět základní otázky nejčastěji kladené k této problematice a ve své práci 

se snaží najít cestu k účinné prevenci domácího násilí. Okruhy z této tématiky byly 

rigorozantkou vhodně vybrány a odpovídajícím způsobem zpracovány. Jediným negativem 

pro mne bylo velmi nepřehledné členění, kdy je každá kapitola označena pořadovým číslem 

od jedničky do  třicetčtyřky bez dalšího vertikálního členění. V práci se tímto téměř nelze 

orientovat.

Autorka se na 141 stranách textu po krátkém úvodu, ve kterém nastiňuje strukturu své 

práce a uvádí nás do problematiky samotného pojmu „domácího násilí“, věnuje nejprve 

podrobnější definici domácího násilí, snaží se tento fenomén popsat a definovat související 

termíny. V navazující části uvádí mýty a předsudky o domácím násilí, které jsou v této oblasti 

skutečně velmi rozšířené a velmi stěžují jakoukoliv formu boje proti tomuto kriminogennímu 

faktoru. Třetí kapitola obsahuje teorie domácího násilí z pohledu psychologie, biologie i 

sociologie a autorka zde neopomíná ani přístup feministický a kriminologický. Velmi 



zajímavou částí jsou výzkumy v oblasti domácího násilí, které vhodně dokreslují celou 

problematiku. Tato část práce je dle mého názoru sice zajímavá, ale díky přílišnému členění

velmi nepřehledná a těžko se v ní orientuje.

Těžiště práce nelze zcela přesně vysledovat, ale domnívám se jím byly myšleny 

juristické pasáže. Je chvályhodném, že autorka neopomněla ani vztah domácího násilí 

k přestupkovému právu a jeho přesah do práva občanského. Do práce jsou velmi zajímavě 

zahrnuty statistické části, které vhodně dokreslují zvolenou problematiku. Rigorozantka 

neopomněla ani mezinárodní rozměr zvoleného tématu, ale bohužel v závěru práce je opět 

struktura částečně zmatečná.

V závěru se autorka pokouší zhodnotit, do jaké míry se jí podařilo splnit cíle, které si 

položila na začátku práce a snaží shrnout, jakým směrem se právní úprava domácího násilí 

ubírá  a jak se postupně mění přístup společnosti.

Celkově lze předloženou práci hodnotit jako pěknou. Autorka zde prokázala  znalost 

zvolené problematiky, a to včetně pramenů a zejména některých problémů spojených 

s tématem. Autorka ve své práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí odborné práce. 

Závěrem je nutné uvést, že předložená práce Mgr. Lenky Minaříkové splňuje po 

formální i obsahové stránce požadavky kladené na rigorózní práci a je způsobilým podkladem 

pro obhajobu.

Při obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k otázce, zda by navrhovala 

zavedení nějaké nové skutkové podstaty do trestního zákoníku de lege ferenda, která by 

přispěla k postihu pachatelů domácího násilí..

. Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce byl Mgr. Lence Minaříkové

udělen titul doktora práv.

V Praze, dne 2.1.2011

JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.

      oponent
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