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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika domácího násilí a jeho prevence je téma aktuální. Je to dáno potřebou 

snížit výskyt tohoto závažného jevu v České republice, spojenou s hledáním účinných 

preventivních aktivit. Se zřetelem  k charakteru domácího násilí probíhajícímu většinou 

v soukromí mezi blízkými osobami jde o úkol nesnadný, vyžadující specifická řešení. 

Přestože se v poslední době zájem společnosti o tuto problematiku podařilo zvýšit, stále 

přetrvávají problémy, které zasluhují hlubší zkoumání.  

 

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu  vyžaduje interdisciplinární přístup. Je nezbytné, aby autorka byla 

důkladně seznámena s  kriminologickými poznatky o domácím násilí a zároveň aby se  

patřičně orientovala v odpovídajících právních otázkách, především z oblasti občanského, 

správního a trestního práva. Při zpracování problematiky je vhodné přihlédnout v potřebné 

míře i ke zkušenostem ze zahraničí.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je analyzovat fenomén domácího násilí (jeho podoby, pachatele, oběti a 

další kriminologické aspekty) a přezkoumat úroveň existujících právních nástrojů a 

preventivních aktivit organizací zaměřených na ochranu a pomoc jeho obětem (srov. str. 7 

práce). Takto vymezený cíl práce odpovídá společenské potřebě.  

Systematika práce je zvolena v souladu se stanoveným cílem. První kapitola práce je 

věnována problému pojmového vymezení domácího násilí (jeho znakům, formám, 

celospolečenským dopadům a ve společnosti přetrvávajícím mýtům o tomto jevu). Ve druhé 

kapitole jsou rozebírány kriminologické otázky domácího násilí (jeho výskyt, typologie, 

příčiny, pachatelé a s tímto jevem spojené viktimologické aspekty). Třetí kapitola obsahuje 

stručný nástin legislativního vývoje v oblasti ochrany před domácím násilím, zahrnující i   

nejnovější mezinárodní úmluvu celoevropského významu přijatou v roce 2011 v Istanbulu.  

Čtvrtá kapitola se zabývá právními nástroji prevence a ochrany před domácím násilím.  

Autorka v ní zkoumá nejdůležitější prostředky policejního práva (zejména institut vykázání), 

občanského práva (zejména předběžné řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí) a 

práva trestního (zejména předběžná opatření podle trestního řádu, trestný čin týrání osoby 

žijící ve společném obydlí a ochranu oběti poskytovanou zákonem o obětech trestných činů). 

V poslední kapitole jsou představeny některé organizace pomáhající obětem domácího násilí a 

jimi realizované osvětové a preventivní projekty. Autorka si tu všímá i některých amatérských 

aktivit a významu medializace problematiky domácího násilí. V závěru práce pak autorka 

stručně shrnuje hlavní myšlenky, k nimž ve své práci dospěla. 

 Po metodologické stránce se práce opírá o studium přiměřeného okruhu odborné 

literatury a aktuálních elektronických zdrojů. Vytknout lze však způsob uspořádání seznamu 

použitých pramenů (publikace nejsou uspořádány abecedně, uvádění jmen autorů není 

v souladu s citační normou, za monografie jsou označeny literární prameny, které evidentně 

monografiemi nejsou).  



Po obsahové stránce práce není jen prostou sumarizací názorů obsažených v literatuře. 

Autorka v ní kriticky hodnotí přístup k řešení některých dílčích otázek domácího násilí a 

zaujímá k nim vlastní odůvodněná stanoviska (např. na str. 25, 34, 40, 45, 53 aj.). Práce 

svědčí o důkladném studiu odborné literatury a také o snaze autorky postihnout nejnovější 

poznatky a preventivní aktivity v dané oblasti, o kterých literatura zatím v dostatečné míře 

nepojednává (např. výklad o partnerském násilí mezi mládeží na str. 12 a násl., výklad 

týkající se amatérských preventivních iniciativ na str. 64 a násl. nebo hodnocení úrovně 

medializace problematiky domácího násilí na str. 65 a násl.). Výklad je vyvážený, prostý 

věcných pochybení. 

Práce je psána kultivovaným stylem, vyjadřování autorky je na potřebné odborné 

úrovni.  

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Přínos zákona o obětech trestných činů pro ochranu obětí domácího násilí. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 18. 10. 2016 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


