
 

 

 

Oponentský posudek na diplomovou práci Veroniky Ščukové  

na téma  

„ Trestněprávní aspekty domácího násilí“ 

 

 

Rozsah diplomové práce: 69 stran (včetně příloh a seznamu použité literatury) 

Datum odevzdání práce: 24. 6. 2013 

 

1. Aktuálnost tématu: 

Domácí násilí je závažným společenským fenoménem, který je předmětem výraznější 

pozornosti odborné veřejnosti zhruba od přelomu tisíciletí. Výrazem úsilí o zajištění účinnější  

ochrany obětí domácího násilí je i celá řada legislativních změn, které byly v posledních 

letech přijaty v oblasti trestního práva. Zkoumání této problematiky je proto aktuální a 

společensky přínosné. 

  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu vyžaduje interdisciplinární přístup. Je nezbytné, aby diplomantka 

byla obeznámena s kriminologickými aspekty problematiky a zároveň aby se v potřebné míře 

orientovala i v souvisejících úpravách v oblasti občanského a správního práva. Základním 

předpokladem je samozřejmě náležitá znalost trestněprávní úpravy a aplikační praxe.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na trestněprávní problematiku domácího 

násilí, obohacený rozborem vybraných praktických případů (viz str. 2 práce). Takto stanovený 

cíl, v jehož rámci si diplomantka předsevzala přezkoumat stávající právní úpravu, její 

dosavadní historii i možný další vývoj, považuji vzhledem k rychlým proměnám úpravy za 

vhodný. 

Práce vychází z promyšlené systematiky. Východisko rozboru tvoří stručná 

kriminologická charakteristika domácího násilí. Na ni navazuje nástin vývoje právní ochrany 

před domácím násilím, a to nejen prostředky práva trestního, ale také občanského a správního. 

Těžiště práce je v analýze trestných činů nejčastěji páchaných v situaci domácího násilí a 

trestněprocesních institutů, které mohou výrazně ovlivňovat účinnost postihu pachatelů 

domácího násilí. Neméně významnou částí práce je rozbor konkrétních případů, s nimiž se 

diplomantka seznámila při své stáži na Obvodním soudu pro Prahu 2. Práci uzavírá celkové 

hodnocení trestněprávní úpravy domácího násilí. 

Výklad je přehledně uspořádán. Je rozvržen do šesti kapitol, které jsou dále podrobně 

členěny, což usnadňuje orientaci v textu. 

 Po metodologické stránce se práce opírá zejména o studium tuzemské odborné 

literatury, judikatury a aktuálních internetových zdrojů. Poměrně velkému počtu literárních 

pramenů, uvedených v závěrečném seznamu, však neodpovídá připojený poznámkový aparát, 

který je jen velmi skromný.  

Práce podává celkový obraz nejdůležitějších trestněprávních aspektů problematiky. 

Výklad je věcně správný, ale v některých směrech měl být důkladnější. Mám na mysli 

zejména partii věnovanou novému zákonu o obětech trestných činů, kde diplomantka na str. 

38 nepřesně vymezuje pojem oběť, neúplně vypočítává práva obětí trestných činů a zejména 

zcela pomíjí institut zvlášť zranitelné oběti, který tento zákon zavádí. Naopak za velmi 

zajímavou považuji část práce, v níž diplomatka rozebírá jednotlivé případy z praxe. Ocenění 



zaslouží výběr a forma zpracování případů, volba hledisek, z nichž jsou případy zkoumány, i 

diplomantčino hodnocení přístupu praxe k řešení problematiky domácího násilí.  

Obsah práce svědčí o tom, že diplomantka postupovala při zpracování tématu 

s potřebnou samostatností.  

Práce je čtivá, je psána kultivovaným stylem. 

Také po formální stránce práce vyhovuje stanoveným požadavkům.  

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Přínos zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, k ochraně obětí domácího násilí. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 10. 9. 2013 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


