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Autorka zvolila téma, které již našlo své misto ve společenskovědnim diskursu, 
takže neni snadné přinášet nové poznatky. Práce ovšem patři mezi ty přinosné, 
poněvadž vycházi z vlastni komparativni sondy, která sledovala relevantni 
postojové otázky a odhalila řadu zajimavých kulturních i genderových diferenci 
v percepci partnerského násilí. Její předností je zakotvení v teorii a v kontextu 
zejména amerických výzkumných studií, podnětné byly také úpravy standardních 
metodik pro potřeby zkoumáni postojů. Pokud se některá řešení neukázala jako 
ideální, diplomantka našla odvahu na to upozornit, a uvažuje konstruktivně 
o dalších možnostech výzkumu. 

Práci charakterizuje široký záběr: sleduje rovinu teoretickou, institucionální i 
výsledky dnes již četných empirických studií. Autorka dobře využila své studium 
v zahraničí: jednak práce vychází k aktuálního stavu poznání ve světě a bohaté 
zahraniční literatury, jednak je výklad dobře strukturován a přináší řadu informaci 
na poměrně malé ploše, a to skutečně přehlednou a srozumitelnou formou. Vlastní 
empirická studie sice ve struktuře práce poněkud zapadá, zaujímajíc zhruba 
čtvrtinu objemu, ale čtenářský zájem naštěstí není předchozim výkladem nějak 
devastován. 

Bylo by jistě možné některé části shrnujíci výsledky studií (zejména v ČR) zkrátit, 
případně nahradit aktivní sekundární analýzou dat, ale to můžeme brát spíš jako 
námět pro další práci 
na tématu. Je mi totiž sympatické, že i když se taková možnost diplomantce 
nabízela, dala přednost osobitějšímu řešení. Zkrácení vstupních pasáží by mohlo 
otevřít cestu k náročnějšim formám zpracování dat, už jenom porovnání českých a 
amerických žen by mohlo osvětlit některé aspekty ještě hlouběji. 

V obou částech práce diplomantka prokázala vysokou úroveň v rovině formulační, 
analytické a interpretační, práce neobsahuje prakticky žádné chyby, pokud takto 
nechceme klasifikovat "nejoptimálnější řešení" (s.79). Výsledkem je v každém 
připadě uživatelsky a intelektuálně příjemná studie, která zvládla zvolené téma 
věcným a podnětným způsobem. Odpovídá standardům pro přijetí diplomové práce, 
ba může bez rozpaků aspirovat na hodnocení stupněm výborně. 
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