
Posudek konzultantky

na diplomovou práci Lenky Chalupské na téma

Civilní proces a domácí násilí

Autorka předkládá k hodnocení diplomovou práci na shora uvedené individuální  téma se 

všemi požadovanými náležitostmi o rozsahu 74 stran vlastního textu.

Zvolené téma je originálním pohledem na vztah negativního společenského fenoménu  a 

civilního procesu.

Práce má přehlednou, věcně správnou a logickou systematiku. Nejprve se autorka věnuje 

obecným otázkám zkoumané problematiky (mj. základními znaky a typologii domácího 

násilí, ale i povaze a významu civilního procesu při ochraně práv).

Třetí část hodnocené práce je jejím těžiště a přehledně zpracovává vlastní diplomový úkol, 

resp. i jeho širší souvislosti. Nejprve se autorka věnuje předběžnému řízení ve věcech 

domácího násilí. Jde o velmi podrobné a zasvěcené zpracování relativně nové právní úpravy, 

které se opírá o velmi dobrou znalost platného práva i zvolených pramenů poznatků včetně 

judikatury. Ke sporným otázkám, právem výslovně neřešeným zaujímá autorka stanoviska 

opřená o dobrou znalost všech souvislostí (viz např. otázka trvání předběžného opatření ve 

smyslu § 410  odst. 2 ZŘS).  

Dále se autorka zabývá event. nároky objektu domácího násilí z hlediska ochrany jeho 

osobnosti, která nepochybně představuje základ soukromoprávní ochrany. Autorka připomíná, 

že i zde přichází v úvahu ochrana cestou předběžného opatření ve smyslu § 74 an. OSŘ.

Zejména pak oceňuji autorčiny úvahy o využití mediace ve věcech domácího násilí. S 

vědomím všech rizik a úskalí autorka uzavírá své úvahy závěrem o přípustnosti mediace.

Následující část práce se zabývá nadnárodní ochranou před domácím násilím a dokresluje tak 

vhodně její právní rámec. 

Prameny jsou citovány správně, učebnice Civilní právo procesní je však citována 

v neaktuálním vydání. 



Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci Lenky Chalupské jako práci, která svým 

rozsahem, obsahem i způsobem splňuje požadavky kladené na tento druh prací a proto ji 

doporučuji k ústní obhajobě.

V rámci ústní obhajoby nechť se autorka zaměří na problematiku důkazního břemene ve 

sporech z domácího násilí.    
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