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Domácí násilí je jedním z fenomenů,který byl v minulém roce společností 
prioritně sledován, ve snaze upravit a upřesnit legislativní podmínky pro řešení 
jednotlivých kauz.Téma autorkou zvolené je tedy nanejvýše aktuální. 

V úvodu praktické části se autorka zabývá historií domácího násilí,jeho znaky a 
diferencuje druhy domácího násilí včetně příčin. 
Není zde opomenuta ani charakteristika jednotlivých fází domácího násilí 
spolu s nastíněním mýtů o tomto fenomenu,které jsou často zavádějící a ve své 
podstatě zkreslující . 
Autorka při zpracovávání jednotlivých úhlů pohledu na tuto problematiku 
vychází mimo jiné i z aktuálních materiálů Psychosociálního centra 
Acorus,které jsou v praxi ověřeny a jsou jakýmsi manuálem pro pracovníky 
v oblasti sociálně -právní ochrany dětí, což lze rozhodně považovat za přínos 
bakalářské práce. 
Autorka neopomenula uvést charakteristiku oběti a agresora,rizikové faktory a 
typologii agresorů. 
Zvláště ceněnou je kapitola -domácí násilí a policie,kde se autorka nevyhýbá 
legislativnímu minimu ,změnám ve znění a úpravě zákona ,což má pozitivní 
dopad pro řešení jednotlivých případů. 

Praktická část vychází ze zkušeností autorky získaných při stáži ve výše 
zmíněném centru Acorus. 
Zmiňovaná problematika je velice citlivá a vyžaduje si získání důvěry 
postižených klientek a proto je vzorek dotazovaných respondentek pro tuto 
orientační studii dostačující. 
Výběr kladených otázek plně a přímočaře směřuje k získání velmi solidní 
orientace v této oblasti u nás v současnosti. 
Hodnocení práce: 
Práci lze hodnotit jako vyváženou,citované prameny jsou aktuální Jazyková a 
stylistická úroveň práce je dobrá"míra samostatnosti optimální. 
Empirické šetření obsahuje hodnocení cílů,úroven'zpracování a prezentace je 
výsledků je velmi dobrá. 
Přes nesporná pozitiva je práce poznamenána jakýmsi spěchem - je motto 
uvedené v úvodu práce dvakrát záměrem autorky ?Překlep v názvu grafu na str. 
45 svědčí o nedostatečné závěrečné kontrole. 
Přes tyto drobné redakční nedostatky lze hodnotit práci pozitivně a doporučit ji 
k obhajobě.Cíl práce byl splněn. 
28.8.2008 c. 


