
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Nicoly Králové 

Trestněprávní a kriminologické aspekty domácího násilí 

 

Diplomová práce o rozsahu 99 stran textu a několika dalších stran příloh se zabývá 

fenoménem tzv. domácího násilí z pohledu juristického a kriminologického. Autorka vychází 

z logické osnovy, podle které pojednává nejprve o kriminologických souvislostech domácího 

násilí, dále o právní úpravě, rozebírá procesní souvislosti trestního stíhání trestných činů 

náležejících do okruhu trestných činů tvořících fenomén tzv. domácího násilí, rozebírá 

ochranu obětí prostředky správního práva a civilního práva (např. institut vykázání a zákazu 

vstupu násilníka podle zákona o Policii ČR), a posléze práci uzavírá několika odůvodněnými 

návrhy ke zdokonalení české právní úpravy postihu domácího násilí.  

Osnova diplomové práce je logická.  

Diplomantka zpracovala práci na podkladě nadstandardního počtu odborných literárních 

pramenů, mezi nimiž nalézám i prameny cizojazyčné, což pochopitelně diplomovou práci 

zhodnocuje. Lze říci, že až na ojedinělou výjimku autorka použila veškeré prameny, které 

byly k otázce domácího násilí v české a slovenské literatuře publikovány. Vhodně používala 

také nepříliš četnou judikaturu, která byla k těmto otázkám publikována. Práci zhodnocuje 

také dobrá práce s různými průzkumy a použití příloh, kterými dokumentuje zpracované 

téma. 

I když tématem práce jsou trestněprávní aspekty domácího násilí, povaha látky, kterou 

diplomantka rozebírá, si vyžadovala zabývat se i právními předpisy v dalších oborech 

(správní právo, rodinné právo, civilní proces). V tomto smyslu má diplomová práce 

mezioborový charakter, což nepochybně vyžadovalo větší úsilí, než u kvalifikačních prací 

tohoto typu bývá obvyklé. 

Relativně slabší stránkou diplomové práce je její juristická část, která je v některých 

případech při rozboru jednotlivých skutkových podstat trochu stručnější, než by bylo žádoucí. 

Nicméně předchozí kriminologická část má výbornou úroveň. V této a ani v dalších částech 

diplomové práce jsem nenalezla věcné chyby či nedostatky. Tato výtka ale nesnižuje zásadně 

velmi kladné hodnocení diplomové práce.  

Návrhy de lege ferenda, které diplomantka uvádí v závěru práce, považuji za správné a 

odůvodněné. Základním problémem ovšem zůstává povaha trestního práva, které je až 

prostředkem poslední instance a které reaguje na to, co se již stalo. V prevenci fenoménu 



domácího násilí i v následné pomoci obětem domácího by se měly uplatnit jiné, mimotrestní 

prostředky. 

Diplomová práce Nicoly Králové je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Při 

ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k otázce: Zdokonalení právní úpravy 

trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 tr. zák.). 

Hodnocení diplomové práce: výborně 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 16. 5. 2016                                                 JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,                   

 


