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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jak si vysvětlujete, že podle zjištění získaných v empirickém šetření nemá primární 
prevence v oblasti domácího násilí vliv na emocionální stabilitu dětí?

2. V jaké oblasti rozvoje kompetencí žáka je primární prevence naopak efektivní?
3. Jaká doporučení byste formuloval pro zkvalitnění školních programů prevence 

v oblasti domácího násilí?
4. Jakou roli by měla hrát sociální pedagogika jako mezioborová disciplina v prevenci 

domácího násilí?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce Petra Pištěka je kvalitním příspěvkem k problematice školní primární 
prevence domácího násilí a zajímavým pohledem na její potenciál promítnout se do 
emocionální stability dítěte. Diplomant v textu prokazuje nejen zvládnutí odborné 
terminologie a příslušné literatury, ale i osvojení si mezioborového přístupu ke zkoumání 
daného jevu. Do textu se dále promítá osobní zaujetí tematikou, které je však adekvátně 
vyváženo žádoucím badatelským odstupem.

V teoretické části autor cíleně vybírá z poměrně široké problematiky nosná východiska 
důležitá pro splnění cílů části empirické. Z hlediska odborného propracování oceňuji 
zejména postižení specifik emocionálního prožívání dětí jako obětí a svědků domácího násilí 
a jejich vývojových odlišností v porovnání s dětmi z prostředí neohrožujícího. Cením si 
autorovy analýzy kurikula základní školy z hlediska tématu domácího násilí a jeho snahy 
poukázat na nezbytnost věnovat se v primární prevenci více tomuto fenoménu, i když je 
otázka, je-li je jeho volání po vzniku samostatného předmětu v tuto chvíli realizovatelné. 

Empirické šetření si klade dva hlavní cíle, na něž autor beze zbytku odpovídá s využitím 
precizně statisticky zpracovaného dotazníkového šetření, provedeného u vybraného vzorku
žáků základních škol. Z hlediska zvoleného vzorku by bylo zajímavé provést jeho analýzu i 
ve vztahu k regionálním a demografickým specifikům oblasti. Dále se domnívám, že ze 
zajímavých výsledků bylo možno vytěžit více pro obsahové závěry diplomové práce a 
doporučení pro praxi.
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