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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 podat celkový obraz zkoumané problematiky, zejména objasnit 

specifika domácího násilí, rozebrat jednotlivé právní prostředky umožňující zásahy proti 

domácímu násilí a ukázat současné možnosti jeho prevence (srov. str. 1 práce). Takto 

vymezený cíl práce lze považovat za vyhovující.  

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

zaměřena na kriminologické vymezení domácího násilí. V jednotlivých kapitolách jsou v ní  

analyzovány formy a druhy domácího násilí, příčiny tohoto jevu, znaky stalkingu jako 

způsobu pokračování domácího násilí, typologie pachatelů a dopady domácího násilí na jeho 

oběti. Druhá část práce se zabývá právní ochranou před domácím násilím a jeho prevencí.  

Autorka v ní postupně zkoumá prostředky trestněprávní, občanskoprávní a správněprávní 

ochrany, dále formy pomoci obětem domácího násilí obsažené v zákoně o obětech trestných 

činů, jakož i formy pomoci poskytované intervenčními centry, orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí a nevládními organizacemi. Na tento výklad navazuje nástin existujících 

preventivních aktivit, v jehož rámci autorka uvádí jednak aktivity typické pro primární, 

sekundární a terciární prevenci a jednak popisuje preventivní opatření uskutečňovaná ze 

strany státu a ze strany nevládních organizací v současné době v České republice. Samostatná 

kapitola je pak věnována odlišnostem právního přístupu k řešení domácího násilí ve Velké 

Británii. Práci uzavírá stručné hodnocení problematiky spolu se shrnutím hlavních myšlenek 

celé práce  

Po metodologické stránce se práce opírá zejména o studium odborné literatury, 

vybrané judikatury a internetových zdrojů. Způsob nakládání s použitými prameny odpovídá 

stanovené normě.  



Po obsahové stránce je práce sumarizací názorů obsažených v literatuře, které se  

autorka na některých místech snažila doplnit o vlastní stanoviska. Tak tomu je  např. v otázce, 

zda v případě trestního postihu pachatele za trestný čin týrání osoby žijící ve společném 

obydlí považovat děti, které jsou přítomny domácímu násilí, za přímé či nepřímé oběti 

takového týrání (viz str. 50 - 51). Výklad je vyvážený, prostý věcných pochybení. 

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

úrovni.  

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Práce s násilnými osobami, její význam, současný stav a možnosti rozvoje v České republice. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

vedoucí diplomové práce 

V Praze dne 23. 5. 2016 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


