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V této práci se studentka  zaměřila na hledání institucí, které se snaží fenomén 
domácího násilí uchopit komplexně, včetně práce s agresory. Přesto, že u nás nejsou 
vytvořeny dobré podmínky ze strany legislativy pro tyto aktivity, podařilo se ji najít několik 
institucí a osobností z řad odborníků, kteří svou činností dosáhli úctyhodných výsledků už  
tím, že  jejich práce může být využita jako příklad dobré praxe. Za  významné lze považovat, 
že uskutečnila rozhovory s významnými osobnostmi, které v problematice domácího násilí již 
několik let pracují a jejich bohaté zkušenosti a názory jsou cennými informacemi pro 
vytvoření nové koncepce pro práci s agresory.     
 

Hlavním cílem práce bylo udělat sondu, která by ukázala nebo rozkryla současnou 
situaci v oblasti práce s agresory a jedinci s problémovým chováním u nás.  Ve spojitosti 
s problémem domácího násilí je významná, jak otázka prevence, která by zabránila vzniku 
domácího násilí vůbec, tak také prevence recidivy domácího násilí.  V práci s agresory a 
jedinci s problémovým chováním má Česká republika minimální zkušenosti a proto pro 
ukázku studentka  použila příklady práce s agresory domácího násilí ze zahraničí.  
Hodnocení splnění cílů práce: 
 
 Cíl práce –byl splněn. 
 

Hodnocení teoretické části práce: 
     Studentka prokázala velmi solidní znalosti a orientaci v dané problematice a dokázala ji 
teoreticky uchopit. Rovněž tak text působí uceleně a systematicky. Práce není jen 
deskriptivní, zejm. v části, zabývající se rozhovory s odborníky, je nutno ocenit přítomnost 
vlastního – hodnotícího – vkladu autorky 
 
Hodnocení formální úrovně práce: 
     Formální úroveň práce je kvalitní. Práce je přehledná a po jazykové stránce vyvážená. 
Citace dokumentů užívaných v práci přehledně pod čarou je formálně správná, i když nikoliv 
vždy přehledná. Odkazy povětšinou poukazují na text, kterým se diplomantka při studiu 
inspirovala. 
 
Hodnocení průběhu konzultací: 
     Diplomantka projevila zaujetí pro zvolené téma a práci průběžně konzultovala. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A – B podle průběhu obhajoby. 
 
Jako námět k diskusi navrhuji otázku – Kdo by měl převzít odpovědnost za prosazení práce 
s agresory a jedinci s problémovým chováním ? 
 


