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1. Aktuálnost tématu: 

Domácí násilí je závažným společenským fenoménem, který se stal zejména zásluhou 

neziskových organizací předmětem hlubší pozornosti odborné i laické veřejnosti. Úsilí 

vyvíjené za účelem ochrany obětí domácího násilí a předcházení tomuto jevu se projevuje v 

postupném vytváření řady preventivních aktivit, k nimž patří i nástroje trestněprávní. Hlubší 

zkoumání povahy domácího násilí a odpovídajících trestněprávních institutů je tedy aktuální. 

  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu vyžaduje interdisciplinární přístup. Předpokládá  náležitou znalost 

kriminologických, psychologických a sociologických aspektů problematiky. Zároveň 

vyžaduje, aby diplomantka byla důkladně obeznámena nejen s problematikou trestněprávní, 

ale také se související problematikou práva správního a občanského.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem předložené práce je přiblížit fenomén domácího násilí pomocí jeho znaků, 

forem, příčin a profilu osoby násilné a ohrožené a pojednat o přístupu k řešení této 

problematiky z pohledu trestního práva hmotného a procesního (srov. formulaci cílů práce na 

str. 1-2 a na str. 77).  Tímto způsobem vytýčený cíl vyhovuje požadavkům kladeným na 

diplomovou práci. 

Práce je přehledně uspořádána. Výklad je rozčleněn do čtyř kapitol, úvodu a závěru a 

doplněn seznamem použitých pramenů a literatury. Jednotlivé kapitoly jsou navíc vnitřně 

velmi podrobně členěny, což umožňuje snadnou orientaci v textu. 

Práce vychází z vhodně zvolené systematiky. V první kapitole jsou vyloženy 

kriminologické aspekty, zejména samotný pojem domácího násilí, jeho formy a příčiny, 

problém typologie násilné osoby a osoby ohrožené domácím násilím, jakož i následky 

způsobené domácím násilím ohrožené osobě. Na tento výklad navazuje v druhé kapitole 

obsažená charakteristika vývoje a současného stavu české právní úpravy v oblasti domácího 

násilí. Autorka si v ní všímá zejména mimotrestních nástrojů k ochraně před domácím 

násilím, ale zabývá se i obsahem Istanbulské úmluvy, která nepochybně ovlivní další 

směřování preventivních aktivit namířených proti tomuto jevu, a omezenými možnostmi, 

kterými při předcházení tomuto jevu disponuje trestní právo. Těžiště práce je v rozboru 

hmotněprávních (kapitola třetí) a procesněprávních (kapitola čtvrtá) institutů významných pro 

postih násilných osob a ochranu osob ohrožených domácím násilím. Hmotněprávní rozbor je 

zaměřen na skutkové podstaty jednotlivých trestných činů, které se nejčastěji vyskytují 

v situaci domácího násilí. Procesněprávní analýza zahrnuje širokou oblast otázek od 

charakteristiky osoby poškozené v trestním řízení a práv oběti trestného činu až po dílčí 

aspekty významné pro trestní postih domácího násilí jako je např. souhlas poškozeného 

s trestním stíháním, problém dokazování spojený s právem oběti domácího násilí odepřít 

svědeckou výpověď nebo problematika předběžných opatření. V závěru jsou pak shrnuty 

hlavní myšlenky, k nimž diplomantka ve své práci dospěla. 



 Po metodologické stránce se práce opírá o studium širokého okruhu odborné 

literatury, judikatury a aktuálních internetových zdrojů. Způsob nakládání s použitými 

prameny odpovídá stanovené normě.   

Obsah práce svědčí o tom, že se diplomantka s danou problematikou do patřičné 

hloubky seznámila. Ocenit je třeba především výběr zkoumaných otázek i jejich vlastní 

rozbor, v němž diplomantka poukazuje na některé nedostatky platné právní úpravy (viz např. 

otázka souhlasu poškozeného s trestním stíháním na str. 61) a zaujímá vlastní odůvodněná 

stanoviska k rozdílným názorům na jejich řešení (viz např. názor autorky na zavedení trestní 

odpovědnosti za neoznámení a nepřekažení trestného činu týrání osoby žijící ve společném 

obydlí na str. 49). Kladně hodnotím rovněž pečlivé zpracování judikatury, důsledné přihlížení 

k nejnovějším literárním zdrojům a zdařilou dokumentaci rozebíraných otázek na konkrétních 

kauzách.  

Práce je psána kultivovaným stylem a také po formální stránce je na patřičné úrovni. 

 

4. Otázky k obhajobě:  

 

Řešení vzájemného vztahu předběžných opatření v trestním a civilním řízení (srov. str. 62 – 

63 práce). 

.  

Hlavní problémy sankcionování pachatelů trestných činů páchaných v situaci domácího násilí. 

 

5. Práci  doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 
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