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1. Aktuálnost tématu: Předmětem diplomové práce je problematika, které je v České 

republice věnována větší pozornost teprve od 90. let minulého století. Společenská škodlivost 

tohoto jevu již vedla k zakotvení některých nových právních institutů určených k ochraně 

před tímto druhem násilí, jejichž účinnost je zapotřebí hodnotit. Povaha domácího násilí 

jakožto jevu probíhajícího v intimním prostředí působí obtíže při jeho kriminologickém 

zkoumání (viz zejm. problémy spojené se zkoumáním domácího násilí páchaného na mužích). 

Nadto je aktuálnost tématu odůvodněna i existujícími požadavky na zdokonalení právní 

ochrany obětí domácího násilí a zefektivnění odpovídajících mimoprávních preventivních 

aktivit.  

 

2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje interdisciplinární přístup. Vedle 

studia kriminologických, resp. psychologických a viktimologických otázek, je nutné patřičně 

prozkoumat i otázky z oblasti trestního, správního a občanského práva. Předpokladem 

úspěšného zpracování tématu je nejen zvládnutí teoretických otázek, ale také získání poznatků 

o konkrétních preventivních aktivitách a jejich účincích.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií:  

Autorka si klade za cíl na podkladě rozboru komplexu stávajících právních i 

mimoprávních opatření nastínit možnosti zdokonalení prevence domácího násilí. Formulaci 

cíle práce považuji za vhodnou. 

  

Práce je koncipována v souladu s cílem, jehož chce diplomantka dosáhnout. V šesti 

kapitolách jsou postupně rozebírány tyto okruhy otázek: vymezení pojmu domácího násilí, 

včetně jeho znaků, druhů a forem, profil pachatele domácího násilí, charakteristika oběti, 

včetně psychických následků domácího násilí a procesu viktimizace, domácí násilí z pohledu 

lidských práv a mezinárodněprávní ochrany, ochrana před domácím násilím poskytovaná 

trestním právem, institut vykázání, úloha intervenčních center a úloha soudů v řízení ve 

věcech občanskoprávních, charakteristika vybraných zahraničně právních přístupů a přehled 

některých preventivních aktivit. Výklad uvedených otázek je uzavřen shrnutím hlavních 

myšlenek práce a nástinem návrhů de lege ferenda. 

 

Po metodologické stránce se výklad opírá o studium převážně tuzemské odborné 

literatury, soudní judikatury a aktuálních internetových zdrojů. Okruh použité literatury 

považuji ještě za dostatečný, i když v něm postrádám řadu aktuálních článků (např. Čírtkové, 

Voňkové, Válkové aj.) i větších prací z poslední doby (např. brněnskou učební pomůcku od 

Králíčkové a kol. vydanou v letošním roce).  

 

Autorka v práci usiluje o podání celkového obrazu problematiky. Toto pojetí však na 

řadě míst vede k povrchnímu výkladu. Některé nejnovější aktivity na poli legislativním 

zřejmě autorka vůbec nezaznamenala (zejm. připravovaný zákon na ochranu obětí trestných 

činů, v němž je věnována zvláštní pozornost ochraně oběti před sekundární viktimizací, 



připravovanou novelu trestního řádu, která by měla zavést předběžná opatření do trestního 

řízení). Pojednání o procesněprávních aspektech je autorkou sice v úvodu avizováno, avšak 

v práci jsem ho nenašla (s výjimkou odstavce věnovaného předběžným opatřením 

v občanskoprávním řízení). Výklad o zahraničních právních úpravách měl být ověřen 

autentickými aktuálními prameny, neboť v podané podobě již neodpovídá zcela realitě. 

V práci by neměl být citován pouhý text zákonných ustanovení bez pokusu o jejich bližší 

komentář (viz např. část 3.3.1 o trestném činu týrání osoby žijící ve společném obydlí). 

Výklad je na některých místech jen tezovitý, navíc autorkou zcela převzatý z internetového 

zdroje, bez snahy o jeho hlubší propracování (viz např. pojednání o rozdílech současné a 

předchozí úpravy institutu vykázání na str. 31 a násl.).  

V jednotlivostech ještě upozorňuji na 

- nevýstižné označení některých částí práce v obsahu (např. název podkapitoly 

1.1.4 budí dojem, že „mýty“ jsou základním pojmem problematiky domácího 

násilí), 

- na str. 9, odst. 2 uvedené vymezení domácího násilí nezahrnuje všechny jeho 

základní formy, 

- na str. 19 a násl. uvedený výklad o viktimizaci obsahuje jen obecnou 

charakteristiku tohoto problému bez hlubší spojitosti se zkoumanou 

tématikou, 

- definice „týrání“ na str. 24 vychází z judikatury, příslušné judikáty však 

v práci postrádám.   

   

4. Otázka k obhajobě: Doporučuji, aby se diplomantka zabývala ochranou oběti 

domácího násilí před sekundární viktimizací. 

  

 6. Navržený klasifikační stupeň: dobře (za podmínky úspěšné obhajoby)  

 

 

      JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

        

V Praze dne 29. 11. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


