
Posudek oponenta diplomové práce Lenky Chalupské na téma „ Civilní proces a domácí 
násilí¨“  

 

Práce má 74 strany vlastního textu, takže po formální stránce splňuje požadavky na uznání 
práce jako práce diplomové. 

Autorka zvolila velmi aktuální téma a věnuje se mu v celé šíře, tj. neomezila se pouze na 
předběžné opatření proti domácímu násilí, kterému pochopitelně věnuje podstatnou část 
práce, ale v této souvislosti se zabývá mezinárodní a nadnárodní ochranou před domácím 
násilím a možností využití mediace. 

Dá si říci, že autorka vystihla na úrovni diplomové práce vybrané téma v celé jeho šíří. Další 
pochvalu autorka zaslouží za výběr tématu, který není v praxi dlouhodobě aplikováno s tím, 
že doposud nebyla řádně vysvětlena vazba nové hmotněprávní úpravy v NOZ na řízení 
soudní. V této souvislosti autorka do práce zahrnula i aplikaci úpravy ochrany osobnosti 
v NOZ do civilního procesu. 

Z jednotlivých částí práce si cením například těchto částí a témat : 

- Rozbor a definice pojmu domácí násilí, tj. zejména, zda sem zařadit i tzv. stalking 
- Nejasnost užití pojmu „společné bydlení a společná domácnost“ 
- Vazba předběžného opatření na možné řízení věci samé 

Ve všech mnou vybraných případech ( a nejen zde) autorka pouze nekonstatuje problém, ale 
snaží se jej, a podle mého soudu, velmi racionálně a prakticky řešit. 

K práci nemám detailní připomínky jen straně 28 užila autorka nesprávně pojem „státní 
zástupce“ namísto správného pojmu „státní zastupitelství“. 

Práce je psána dobrým jazykem, jednotlivé části práce na sebe logicky navazují a v práci jsou 
citace užitých pramenů . 

V rámci obhajoby bych uvítal podrobnější úvahu o možném propojení § 751 až 753 NOZ do 
možného řízení ve věci samé, tj. zejména o jaký druh řízení by se jednalo ? 

Práci jako velmi dobrou doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou : Výborně 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 20. 4. 2015 


