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Téma, které sí studentka zvolila je aktuální, dostává se do povědomí občanů prostředníctvím médíí. I 
přesto, že je odtabuízováno a prostředníctvím médíí diskutováno, stále zůstává mezi lidmi, zvláště ve 
věku střední dospělosti mnoho otázek nejasných. Studentka se pokusila tuto problematiku více objasnit. 

Bakalářská práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části se studentka věnuje rozboru 
zvolené problematiky z hlediska historie, uvádí znaky, druhy, příčiny a fáze domácího násilí. Jako 
zajímavou považuji kapitulu "Mýty o domácím násilí". Právě tato oblast se šíří mezi lidmi slovem a proto 
by jí měly organizace zabývající se danou problematikou, věnovat velkou pozornost. Tím by docházelo k 
větší osvětě široké veřejnosti. Na str. 28 se studentka věnuje objasnění mýtu souvisejícím s osobou 
agresora, ale sama v textu uvádí tento problém jako fakt nikoli fikci. Domnívám se, že formulace měla 
měla znít ... páchají pouze ti, kdo v dětství .... V interpretaci potom musí zaznít jasné vysvětlení tohoto 
stanoviska (prosím o vysvětlení v diskuzi). 
Teoretická č2st je přehledná, logicky sestavená a vhodně doplněná kapitolou o pravomoci Policíe ČR 
v oblasti domácího násilí. Škoda, že studentka pracuje v cítaci pouze se třemi texty, i když v přehledu 
literatury uvádí více titulů, nejsou v textu odkazy ani ve formě parafrázování. 

V praktické části studentka ověřuje 2 hypotézy pomocí jednoduchého dotazníku. Před interpretací 
dotazníku a vyhodnocením postrádám hlubší analýzu prostředí, ve kterém byly informace pořízeny a 
výběr a charakteristiku respondent~k. Vzorek 20 žen je malý, proto bych doporučila při příštím šetření 
navštívit i jiné organizace zabývající se touto problematikou. Zajímavé by bylo i zjištění výskytu tohoto 
jevu v široké veřejnosti. V textu dotazníku se v pOložce 11. neshoduje počet nabízených odpovědí oproti 
grafickému znázornění, které je přesnější a odráží více skutečnost. Od položky 12. není podle formulace 
jasné, zda se studentka ptá na stav rodiny partnera nebo na současnou rodinu klientky. Toto vyplývá až 
ze závěru dotazníku. Proto je lépe pro přehlednost dotazník rozčlenit. Vyhodnocení jednotlivých položek 
není očíslováno a je tudíž nepřehledné. Celková analýza dotazníku je zpracována kvantitativně a její 
interpretace je až v závěru práce. 

Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá. K formální úrovni bych vytkla zápis citací (stará norma 
zápisu, stejná velikost písma jako v textu, index citace psán číslovkou ve velikosti písma textu). 

Oceňuji rozsáhlou přílohovou část práce, škoda že studentka inspirována příběhem anglické rodiny 
nezpracovala podle zkušeností a rozhovorú s klientkami a pracovnicemi zařízení z období své praxe 
obdobnx příběh. Mohl by oslovit ženy v našem prostředí. 

Cíl práce byl splněn. 

Téma k diskuzi: viz výše uvedeno v textu 
Charakterizujte v jaké roli jste byla a jaké kompetence jste mohla plnit v zařízení Acorus. 
Jak dlouho poskytuje toto zařízení pro klientku ochranný azyl a zda poskytuje následnou 
péči? 

Výsledné hodnocení: velmi dobře / 
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