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1. Aktuálnost tématu:
Domácí násilí je závažným společenským fenoménem, který je u nás předmětem
hlubší pozornosti odborné veřejnosti zhruba od konce devadesátých let. Výrazem úsilí o
účinnější ochranu obětí domácího násilí a předcházení tomuto jevu je vytváření celé řady
preventivních aktivit, mezi nimiž významná role patří nástrojům právním. Zkoumání povahy
domácího násilí a jemu odpovídajících reakcí společnosti v oblasti prevence je tedy velmi
aktuální.
2. Náročnost tématu:
Zpracování tématu vyžaduje interdisciplinární přístup. Základním předpokladem je
důkladná znalost kriminologických a psychologických aspektů problematiky. Zároveň je
nezbytné, aby diplomantka byla obeznámena s trestněprávní problematikou a aby se
v potřebné míře orientovala i v souvisejících otázkách práva občanského a správního práva.
3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií:
Cílem práce (viz str. 7) je jednak objasnění fenoménu domácího násilí, včetně jeho
dynamiky a širších souvislostí a jednak přezkoumání odpovídajících opatření intervenční a
preventivní povahy. Takto stanovený cíl odpovídá tématickému zaměření práce.
Práce je přehledně uspořádána. Výklad je rozčleněn do čtyř kapitol, úvodu a závěru a
doplněn několika přílohami, které dokumentují postup policistů v případě domácího násilí
Práce vychází z vhodně zvolené systematiky. První kapitola je věnována
charakteristice znaků domácího násilí, problému jeho identifikace, jeho typické dynamice,
druhům a formám a některým dalším otázkám, které souvisí s vymezením tohoto jevu. Ve
druhé kapitole se autorka zabývá původci domácího násilí (zejména jejich typologií a
možnostmi uplatnění programů pro násilné osoby) a jejich oběťmi (pojmovým vymezením
oběti, psychickými následky dlouhodobého týrání a specifickými skupinami osob ohrožených
domácím násilím). Ve třetí kapitole je rozebírána problematika právní ochrany před domácím
násilím. Autorka v ní hodnotí trestněprávní ochranu a uvádí přehled hlavních nástrojů práva
správního a občanského. Ve čtvrté kapitole je obsažen výklad o pomoci obětem domácího
násilí formou služeb intervenčních center a o preventivních opatřeních, uplatňujících se na
různých úrovních prevence. V závěru jsou pak shrnuty hlavní myšlenky práce. Autorka v něm
zdůrazňuje zejména potřebu včasného odhalení domácího násilí a jeho komplexní řešení.
Doporučuje rovněž využití terapeutických programů pro násilné osoby jako alternativy
k uložení trestů.
Po metodologické stránce se práce opírá zejména o studium odborné literatury a
internetových zdrojů. Způsob nakládání s použitými prameny odpovídá stanovené normě.
Seznam použité literatury je poměrně obsáhlý. Její výběr svědčí o tom, že autorka se
v literární produkci věnované dané problematice dobře orientuje.

Po obsahové stránce představuje práce výstižné shrnutí problematiky. Diplomantka
prokázala všestrannou znalost zkoumaného jevu a schopnost samostatně pracovat s použitými
prameny. Oceňuji, že se jí podařilo postihnout hlavní problémy a k některým sporným nebo
nedořešeným otázkám zaujmout vlastní stanoviska. Vytknout lze snad jen omezenou
pozornost, kterou autorka věnovala novému zákonu o obětech trestných činů (postrádám např.
zmínku o právu oběti na doprovod důvěrníka).
Práce je psána kultivovaným stylem. S větší pečlivostí však mohla být provedena
závěrečná korektura textu.
4. Otázka k obhajobě:
Zvlášť zranitelná oběť podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a význam jejího
vymezení pro ochranu obětí domácího násilí.
5. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře
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