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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou transgeneračního násilí v rodinách 

z pohledu sociální práce v ČR.  Jejím cílem je, jak sama autorka práce uvádí,  v teoretické 

části zmapovat danou problematiku od historie až po definice aktérů transgeneračního násilí, 

tj. ohrožených a násilných osob, a následně v praktické části vyhodnotit motivy, faktory, 

dostupné služby a možnosti prevence transgeneračního násilí.  

Teoretická část objasňuje definici domácího násilí a posléze transgeneračního násilí, 

přibližuje jeho historii, zabývá se jednotlivými formami a znaky domácího násilí nejen 

v partnerských vztazích, ale zejména v transgenerační oblasti. Rovněž popisuje mýty a 

příčiny, které ve společnosti ohledně tohoto násilí panují. Součástí teoretické části jsou také 

důsledky a teorie domácího násilí, rozpoznání ohrožené a násilné osoby, právní prostředky 

ochrany před domácím násilím v České republice a zahraniční zkušenosti. V závěru práce je 

popsán způsob pomoci ohroženým i násilným osobám.  

Teoretická část předložené diplomové práce je logicky strukturovaná s dostatečným využitím 

a uvedením odborné literatury včetně závěrečných studentských prací na dané téma, 

internetových zdrojů a zákonů vztahujících se k dané problematice. Studentka sestavování 

diplomové práce a danou problematiku pravidelně konzultovala s vedoucí práce. 

Praktická část je pojata formou smíšeného výzkumu prostřednictvím metody dotazníkového 

šetření u odborníků v dané problematice na základě polostrukturovaných otázek.  Jak 

autorka předložené práce uvádí, cílem empirické části je zjistit klientelu u jednotlivých 

respondentů a nabídku dostupných služeb či druhů pomoci.  Rovněž jsou zkoumány pohledy 

odborníků na prevenci, problémy a motivy v transgeneračním násilí, na to jak by mohla 

přispět osvěta veřejnosti ke snížení transgeneračního násilí.  

Formulace výzkumných otázek jsou jasné, formulace hypotéz jsou přiměřené, metody 

výzkumu byly zvoleny adekvátně, čímž bylo dosaženo naplnění cíle práce.  



2 
 

Praktická část logicky navazuje na část teoretickou, úroveň teoretické a praktické části je 

vyvážená.  

Autorka si zvolila aktuální téma, toto téma je však vzhledem k počtu aktérů transgeneračního 

násilí velmi obsáhlé, a tím i obtížně jednoznačně uchopitelné.  

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou 

výborně. Věřím, že autorka projde obhajobou úspěšně a známku si tím udrží. 

 

Otázka k obhajobě:  

Vysvětlete termín „Syndrom týrané osoby“. 

 

V Praze dne 12.8.2019 

 

 

PhDr. Ivana Davidová 


