
Oponentský posudek na diplomovou práci Michaely Krepsové 

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 týkající se domácího násilí, přičemž věnuje pozornost zejména  

druhům domácího násilí a charakteristice jeho pachatelů a obětí. V návaznosti na tento výklad 

autorka rozebírá jednotlivé právní prostředky, které současná právní úprava poskytuje 

k ochraně před domácím násilím, z nichž hlubší pozornost věnuje zejména trestným činům 

typickým pro případy domácího násilí, vybraným institutům trestního práva procesního a 

institutu vykázání, který je významným nástrojem práva správního. Všímá si i forem pomoci 

obětem domácího násilí poskytovaných  zákonem o obětech trestných činů a stranou její 

pozornosti nezůstává ani Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a 

domácího násilí a očekávané změny právní úpravy z této úmluvy vyplývající.  Samostatnou 

pozornost pak věnuje otázkám prevence domácího násilí, v jejichž rámci zvlášť vyjmenovává 

preventivní opatření státu a preventivní aktivity nevládních organizací. Práce je doplněna 

stručným popisem vybraných otázek právní úpravy domácího násilí ve Velké Británii. 

  

Výklad je přehledně uspořádán a má logickou stavbu. Z výkladu je patrné, že autorka 

má náležitý přehled o aktuálním vývoji právní úpravy a že se orientuje v celé řadě kroků 

učiněných v oblasti prevence ze strany státu a nevládních organizací. Práce obsahuje 

upozornění na problémy právní úpravy a aplikační praxe (např. rozdílné přístupy soudní praxe 

k posuzování dětí jako svědků domácího násilí – str. 50 a násl., problém volby vhodného 

postupu vůči obětem domácího násilí ze strany orgánů činných v trestním řízení, vyžadující 

alespoň rámcovou představu o psychických dopadech domácího násilí  – str. 61, nedostatečné 

zohlednění domácího násilí při soukromoprávní úpravě majetkových vztahů – str. 66) a 

přihlíží přitom k nejnovějšímu vývoji judikatury (viz např. usnesení Nevyššího soudu 

k povaze trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí jako činu trvajícího na str. 47 

a násl. nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu k postupu při vykázání na str. 67 a násl).  

 

Proti očekávání však autorka v práci věnuje jen malou pozornost obsahu konkrétních 

preventivních programů, osvětových kampaní apod. a hodnocení jejich účinnosti. Autorka 



sice v závěru práce formuluje doporučení pro tuto oblast, ale její závěry nejsou podloženy 

konkrétnějšími poznatky o jejich současné úrovni. Tato výtka se týká zejména chybějících 

konkrétních poznatků o úrovni pomoci poskytované intervenčními centry, o současných 

možnostech  ubytování v azylových domech s utajenou adresou nebo o využívání 

terapeutických programů pro pachatele domácího násilí. Mám zato, že autorka mohla také 

provést důkladnější srovnání s přístupem k domácímu násilí ve Velké Británii a z tohoto 

srovnání vytěžit některé náměty pro zdokonalení ochrany před domácím násilím u nás.  

 

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

  

 Při obhajobě by se diplomantka mohla pokusit zhodnotit současnou úroveň prevence 

domácího násilí v České republice.  
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