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Autorka předložila rozsáhlou a fundovanou dizertační práci. Zvolená tématika, kterou zkoumala, po 

stránce teoretické i praktické ji byla již dříve blízká. V dané oblasti autorka v minulosti publikovala 

několik článků a je též spoluautorkou práce monografické věnované problematice domácího násilí. 

Pokud jde o oblast praktickou, pracuje v řadě organizací, které se zabývají problematikou domácího 

násilí. Též jako advokátka orientovaná na rodinně právní vztahy stejně tak jako na oblast trestního 

práva přichází často do styku s domácím násilím a jeho právní problematikou. Proto po přečtení 

předložené práce je čtenáři naprosto zřejmé, že autorka nemá k tomuto společenskému a právnímu 

jevu pouze akademický přístup. 

Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že nejen z uvedeného seznamu literatury, ale zejména ze 

způsobu jakým poznatků nabytých studiem využívá, je zřejmý i její teoretický rozhled. 

Dizertační práce má 184 stran výkladového textu a to včetně úvodu a závěru. Text je opatřen 232 

poznámkami a odkazy vycházejícími z odborné literatury a právních norem. Teoretická část práce je 

uspořádána do VI. Kapitol, které jsou logicky provázané. Je možno říci, že zvolená systematika práce 

odpovídá postupu od obecných poznatků ke specifickým. 

Autorka se věnuje nejprve definování pojmů spojených s danou sociální patologií. Ve druhé kapitole 

popisuje právní normy, které se domácím násilím zabývají a až ve třetí kapitole popisuje rodinu jako 

systém, upozorňuje na roli dítěte v domácím násilí. Ve třetí kapitole však nezpracovala veškeré 

dostupné informace o dané problematice. Násilí v rodině je pácháno rovněž na seniorech, 

homosexuálních partnerech a osobách, které sdílí domácnost (např. širší příbuzenští příslušníci). 

V tomto smyslu vidíme kapitolu neúplnou, velmi úzce zaměřenou pouze na dětskou problematiku a 

to ještě spojenou se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.  Veškeré násilí 

v rodině, které se odehrává v přítomnosti dětí lze považovat za týrání, zanedbávání a zneužívání. 

Vzhledem k rozsahu práce však tuto výtku můžeme považovat za méně důležitou, pokud autorka 

vysvětlí, proč se rodině v širším slova smyslu nevěnovala.  Na tomto místě je potřeba upozornit 

autorku, že proces týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rámci domácího násilí nemusí mít nutně 

trvalé a nezvratné následky na zdraví (biologickém, psychickém, sociálním a spirituálním) dítěte. 

Teprve až následky (syndrom) ohrožují další život dítěte. Čtvrtá kapitola je věnována právní úpravě 

rodinných vztahů v novém občanském zákoníku. V páté kapitole autorka čtenáře seznamuje 

s některými dokumenty upravujícími postavení dítěte a problematiku násilí na ženách a domácího 

násilí z mezinárodního pohledu. Pátá kapitola je kapitolou sumarizující, kde se rovněž autorka 

pokusila o návrhy určitých dílčích změn v dané oblasti. 

 



V jednotlivostech uvádíme dále připomínky k předložené dizertační práci: 

Autorka popisuje systém SARA na str. 23, který je používán k detekci domácího násilí zejména 

složkami Policie ČR. Tento systém však již je z části překonaný a je průběžně nahrazován jiným daleko 

přesnějším systémem. Za určitý nedostatek lze považovat nižší množství informací o Intervenčních 

centrech na str. 42, které v současné době fungují jako státem podporovaná služba pro oběti a 

svědky domácího násilí. Pro řešení konkrétních případů mají zásadní význam. Pro praxi to znamená, 

že jejich pracovníci mají být maximálně odborně připraveni. Je tomu tak i ve skutečnosti? Na str. 92 

se autorka zabývá problematikou rozvodů a jejich vztahu k domácímu násilí. Zde upozorňujeme na 

velmi obtížné rozpoznání domácího násilí v procesu rozvodu, kdy oběť záměrně ze strachu, důvody 

domácího násilí neuvádí.  Tato problematika může navodit určité zkreslení statistických údajů. Stejně 

tak je možno uvažovat o ryze teoretické problematice použití vyhledávací zásady v oblasti civilního 

procesu, pokud jde o nesporné řízení. Žádáme o vyjádření autorky k této problematice. Na str. 122 

hovoří autorka o střídavé péči. Zde je rovněž nutno připomenout, že střídavá péče může být 

vynucená agresorem a soud nemá prakticky žádnou možnost tuto skutečnost zjistit. V praxi bývá 

skutečně střídavá péče použitá jako další nástroj týrání matky (oběti) otcem (agresorem). Závěrem 

upozorňujeme, že autorka používá termín „blaho a zájem dítěte“. V práci však tyto termíny nejsou 

definovány. Žádáme autorku, aby se pokusila termíny definovat. 

Autorka mohla svoji práci více rozvinout v oblasti práva (procesní i hmotné právo). Je tu však jedna, 

dle našeho názoru, základní teoretická otázka, kterou v nedávné době zodpověděla legislativní praxe 

tím, že výslovně a speciálně, právní problematiku domácího násilí upravila. Během několikaletého 

úsilí směřujícího k této speciální legislativní úpravě se velmi často vyskytoval názor (jejich odpůrců), 

že takovéto úpravy není potřeba a že postačí existující trestně právní legislativa. Autorka by při 

obhajobě své dizertační práce měla v tomto směru vyjádřit svůj názor: Proč trestně právní úprava 

násilí v oblasti teritoria rodiny nestačí? 

Předložená dizertační práce svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům kladeným příslušnými 

předpisy na doktorskou dizertační práci. Těmto požadavkům odpovídá jak zvolené téma, tak 

systematický způsob jeho zpracování a prezentace literatury a obsah práce směřující k vyjádření 

vlastních myšlenek a závěrů. 

Z výše uvedených důvodů předloženou práci Mgr. Ing. Ivany Spoustové doporučujeme k obhajobě. 

 

V Praze dne 18. 9. 2014                                                       Doc. JUDr.  Senta Radvanová, CSc. 

 

 


