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Aktuálnost tématu: Autor si vybral pro svou práci aktuální a závažné téma domácího násilí.

Cíle práce a jejich naplnění: Hlavní cíl práce „analyzovat současné prostředky ochrany před 

domácím násilím, srovnat tyto prostředky mezi sebou navzájem a jeden z těchto prostředků, vykázání, 

srovnat s vykázáním v sousedních státech „ (str.19) byl v práci naplněn.

Metodologie: Základem diplomové práce je obsahová analýza dokumentů. Autor provedl i 

statistickou metodu s cílem zjistit možnou korelaci mezi počtem vykázání, kriminality a 

nezaměstnanosti. Autor v metodologii zapomněl uvést, že používá i metodu komparace.

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány

vymezení problému, již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodologii. Stěžejní částí páté 

kapitoly, která je zaměřena na teoretická východiska, je vymezení rizikových faktorů pro vznik 

domácího násilí. V druhé části kapitoly se autor věnuje možnostem ochrany před domácím násilím. 

Šestá kapitola Deskriptivní část odpovídá svému názvu a popisuje nejdůležitější pojmy. Přesto 

některé části by bylo možné přesunout do analytické kapitoly, např. podkapitolu 6.3.4 Nestátní 

neziskové organizace, kde se autor neomezil pouze na definici, ale uvádí i výčet a zaměření NNO, 

které se věnují domácímu násilí. U obecnějších termínů, jako nezaměstnanost nebo kriminalita, by 

zase neškodilo více zdůraznit vztah k domácímu násilí, tato informace v textu zapadá. V sedmé 

kapitole Analytická část autor srovnává tři možnosti ochrany obětí domácího násilí. Z textu je 

zřejmá znalost problematiky a schopnost autora pracovat s legislativními normami. Kapitola 

obsahuje i další komparaci, kdy autor komparuje institut vykázání a jeho použití v České republice, 

Německu (resp. Bavorsku), Rakousku, Polsku a Slovensku. Autor se v předposlední části kapitoly 

pustil i do statistického výpočtu korelace mezi domácím násilím a nezaměstnaností a domácím 

násilím a kriminalitou. I když se jedná o hrubé výpočty a celkem očekávané výsledky, oceňuji 

snahu autora zachytit danou problematiku i prostřednictvím tvrdých dat. V závěru práce autor 

shrnuje dosažené poznatky a odpovídá na výzkumné otázky. V textu nabízí i určitou možnost 



zlepšení situace. Přestože v některých částech mohl jít autor práce ještě více do hloubky, práce je 

dobře napsaná a je z ní znát autorovo zaujetí pro téma. I když práce nenabízí převratná zjištění, 

vzhledem k aktuálnosti tématu vidím zmapování dané oblasti jako přínosné. Na závěr bych ráda 

zmínila, že student během psaní práci pravidelně konzultoval a na připomínky k práci reagoval.

Formální úprava práce: Student v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně 

zformátovaný a citace odpovídají normě. 

Celkové hodnocení práce: I přes zmíněné výhrady je předložená práce zcela v souladu 

s požadavky na diplomovou práci, je vypracována na dobré úrovni. Z výše zmíněných důvodů 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“.
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