
Oponentský posudek na diplomovou práci Ing. Hany Koblížkové 

na téma  

„ Domácí násilí a jeho prevence“ 

 

Předložená diplomová práce je orientována na kriminologické a právní aspekty 

domácího násilí. Autorka v ní nejprve na podkladě studia odborné literatury uvádí dosavadní 

kriminologické poznatky o tomto závažném společenském jevu, přičemž věnuje pozornost 

zejména otázce četnosti domácího násilí, jeho typologii, charakteristice pachatelů domácího 

násilí a jeho obětem (viz kapitola 1 a 2). Poté rozebírá právní nástroje prevence a ochrany 

před domácím násilí obsažené v platné právní úpravě.  Postupně se tu zabývá institutem 

vykázání, předběžným řízením a dalšími občanskoprávními aspekty ochrany před domácím 

násilím a nejvýznamnějšími trestněprávními prostředky uplatňujícími se v této oblasti (viz 

kapitola 3 a 4). V návaznosti na to orientuje další výklad na neméně významnou oblast osvěty 

a prevence (kapitola 5). V něm vedle stručné charakteristiky organizací pomáhajícím obětem 

domácího násilí podává přehled jejich aktuálních osvětových a preventivních aktivit. Všímá si 

též významu medializace problematiky domácího násilí a bez zajímavosti není ani její 

kritický pohled na existenci některých amatérských osvětových iniciativ. 

  

Zpracování dané problematiky má celkově velmi dobrou úroveň. Výklad je přehledně 

uspořádán a má logickou stavbu. Svědčí o tom, že diplomantka důkladně studovala 

odpovídající odbornou literaturu a že získala náležitý přehled o rychlým tempem se měnící 

problematice i sledováním četných elektronických zdrojů. Z práce je rovněž patrné, že 

diplomantka přistupovala ke zpracování daného tématu s potřebnou mírou samostatnosti. 

S ohledem na rozsáhlost tématu oceňuji výběr zkoumaných otázek. Autorce se podařilo 

postihnout nejnovější vývoj v dané oblasti a vedle tradičně přezkoumávaných otázek do práce 

zařadit i některé otázky, které nejsou patřičně probádané (např. problematiku partnerského 

násilí mezi mládeží).  

 

Mám za to, že větší pozornost mohla autorka věnovat ochraně zvlášť zranitelné oběti 

plynoucí ze zákona o ochraně obětí trestných činů. Stranou její pozornosti zůstalo např. právo 

oběti na doprovod důvěrníkem nebo bližší objasnění práva na poskytnutí odborné pomoci. 

Přehlédnut neměl zůstat ani nárok zvlášť zranitelné oběti na právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem v trestním řízení bezplatně nebo za sníženou odměnu.  Pozastavit by bylo 

možno i některé nepřesné formulace, např. že obecným účelem předběžných opatření podle 

trestního řádu je generální i individuální prevence (str. 51 práce). S větší pečlivostí mohl být 

sestaven seznam použitých pramenů.  

 

Práci přes uvedené výtky hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

  

 Při obhajobě by se diplomantka mohla zabývat otázkou, zda a případně v jakých 

směrech je potřebné zdokonalit prevenci domácího násilí..  

 

 

 

      Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

      oponent 

   

V Praze dne 18. 10. 2016 

 


