
Oponentský posudek na diplomovou práci Ing. Václava Průchy: Možnosti 
ochrany před domácím násilím

1. Diplomová práce je zpracována na velmi závažné a aktuální téma domácího násilí. 

Práce je pojata jako popis současných nástrojů intervence, existujících pro řešení 

těchto případů. Od tohoto popisu pak autor přechází k analytické části, kde se věnuje 

především institutu vykázání a porovnává  jeho podobu u nás a ve vybraných zemích. 

Cílem práce pak je pak je zjistit, do jaké míry jsou tyto nástroje využívány a kde je 

možno nalézt rezervy (v lepším využití preventivních nástrojů, tj. vykázání, využití 

intervenčních center). Výsledkem práce je souhrnný přehled možností ochrany před 

domácím násilím.

2. Diplomová práce podle mého názoru tento cíl zhruba naplnit. Je potřeba ocenit, že 

práce obsahuje rozbor výše uvedených nástrojů k řešení konkrétních případů 

domácího násilí a porovnává podle něj nejefektivnější nástroj, kterým je vykázání, 

s jeho úpravou ve vybraných zemích.. Navrhuje i možnost, jak rejstřík pomoci obětem 

zlepšit a vidí ji v obecné rovině v posílení práv těchto obětí. Práce má podle mého 

názoru i jisté nedostatky. Ty vidím jednak ve snaze prokázat korelaci mezi 

kriminalitou , nezaměstnaností a domácím násilím. Tyto souvislosti se podle mého 

názoru prokázat nepodařilo a práci by prospělo tato témata v jejich současné podobě 

z práce vyndat. I expozice problematiky v úvodních popisných kapitolách není dobrá. 

Je tam obecné vymezení kriminality a nezaměstnanosti bez jakéhokoli doložení vztahu 

ke zkoumané problematice.Naopak  by bylo bývalo účelné se více věnovat fenoménu 

domácího násilí- třeba jeho genderovému aspektu, vývoji přístupu k jeho řešení či 

současným jeho podobám a obětem (muži, staří lidé, apod). Problematika souvisí i 

s oblastí lidských a sociálních práv, diskriminace, apod. Tyto úvahy v práci též 

postrádám.

3. Celkově však práci hodnotím jako splňující požadavky , a proto ji doporučuji předložit 

k obhajobě. V jejím rámci pak autora prosím, aby se vyjádřil v k výše uvedeným 

připomínkám. Práci navrhuji hodnotit jako dobrou.

                                            PhDr. Gabriela Munková, CSc.




