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Předložená diplomová práce řeší v současné době velmi aktuální problematiku, která
znepokojuje odborníky i laiky. Na výskyt fenoménu domácího násilí je upozorňováno již řadu
let, přesto hledání účinných strategií k jeho potlačení stále nepřináší očekávaný efekt.
Autorka vychází z předpokladu, že ke včasné identifikaci a efektivnímu řešení domácího
násilí může přispět zvyšování informovanosti široké veřejnosti. V diplomové práci se
pokusila shromáždit poznatky o domácím násilí a jeho výskytu v ČR. Na základě vlastního
výzkumného šetření vyhodnotila současné názory občanů na danou problematiku s cílem
poukázat na její závažnost a na potřebu komplexního přístupu k jejímu řešení.
Teoretická část práce zahrnuje rozsáhlou literární rešerši k otázkám domácího násilí. Autorka
se vyjadřuje k historii, formám, příčinám, incidenci, identifikaci a rizikovým faktorům
domácího násilí. Čerpá z aktuálních informačních zdrojů. Podrobně charakterizuje oběť a
zejména pachatele domácího násilí.
Praktická část obsahuje popis a výsledky vlastního výzkumného šetření, které bylo
realizováno metodami kvantitativního dotazníkového šetření a rozhovoru s vybranými
odborníky. Vyhodnocení dotazníků je provedeno velmi (až příliš) podrobně, v některých
ohledech je tento detailní rozbor proveden na úkor přehlednosti a systematického uspořádání
a překrývá podstatná zjištění. Je totiž třeba se zamýšlet zároveň nad tím, jak relevantní jsou
zjištěná data vzhledem k různě početným skupinám respondentů a zejména k různým formám
sběru dat. Dotazování přes server www.vyplnto.cz nelze považovat za objektivní nástroj pro
výzkumné šetření realizované v rámci graduační práce, zejména jsou-li výsledky
sumarizovány s údaji získanými písemným dotazováním.
Po formální stránce je diplomová práce zpracována pečlivě, má dobrou jazykovou úroveň.
Bibliografické zdroje jsou citovány dle normy, ale nejsou číslovány.
Otázky k obhajobě:
Jak mohly různé formy dotazování ovlivnit výsledky popsaného výzkumného šetření?
Vysvětlete postup konstruování grafu č. 2.
Jak by bylo možno zvýšit „vzdělanost“ dospělé populace v oblasti domácího násilí?
Závěr:
Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě.
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