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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Jedná se o téma velmi aktuální, neboť
domácí násilí je patologickým jevem, jenž je ve společnosti silně zakořeněn.
Jde přitom o jev, vyskytující se napříč sociálními vrstvami i historickými
obdobími. Pojem domácího násilí je v poslední době skloňován velmi často
jak odbornou, tak i laickou veřejností, posun ve společnosti v oblasti vnímání
domácího násilí jako fenoménu, kdy je nutná ingerence státu, je otázkou
posledních pár desítek let.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva
hmotného a procesního , jakož i z práva mezinárodního,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené
množství údajů a podkladů
- použité metody – odpovídající tématu.
3. Kritéria hodnocení práce:
- splnění cíle práce - splněn
- samostatnost při zpracování tématu - zachována
- logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena
- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací –
citováno dle vědeckých pravidel
- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka se
daným tématem zabývala do hloubky a snažila se najít vlastní úhly
pohledu, které také blíže analyzovala,
- úprava práce (text, grafy, tabulky) - přehledná

- jazyková a stylistická úroveň - kvalitní
4. Případné další vyjádření k práci: práce je vhodným zpracování
zvoleného tématu. Oceňuji snahu autorky o poskytnutí uceleného výkladu k
dané problematice, s důrazem na procesněprávní stránku, v níž lze spatřovat
těžiště práce. Práce dále zohledňuje posun na úrovni mezinárodní úpravy,
v souvislosti s níž ve vybraných kapitolách srovnává vnitrostátní právní
úpravu s poměrně novou úpravou násilí páchaného na ženách a domácího
násilí, obsaženou v tzv. Istanbulské úmluvě. Závěrem pak jsou uvedena
vybraná statistická data.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: autorka by mohla uvést
některé konkrétní návrhy de lege ferenda k případné změně právní úpravy,
týkající se dané problematiky, které v práce ve větší míře absentují.

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 2
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