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            Období stáří v sobě zahrnuje celou řadu úskalí a problémů, které je nutné řešit a vyrovnávat 

se s nimi nejen v individuálním životě, ale i na úrovni celospolečenské. Autorka si vybrala jeden     

z těchto aspektů, který i odpovídá jejímu profesnímu zaměření, téma násilí ve vztahu k seniorům. 

            V úvodu zdůvodňuje volbu tématu, zamýšlí se nad problematikou stáří a jejím řešením        

v současném světě, nastiňuje strukturu práce, specifikuje cíle a metody. 

             V teoretické části objasnila základní pojmy, k problematice demografického stárnutí uvedla 

statistické údaje, stručně charakterizovala psychické a fyzické změny ve stáří. Převážná část textu 

se týká tématu násilí, které správně zúžila na problematiku násilí na seniorech. Uvádí zde různé 

typy násilí, popisuje jeho znaky v domácím prostředí i v zařízeních pro seniory, nejčastější 

negativní jevy v chování poskytovatelů služeb. Vymezuje znaky domácího násilí a jeho dynamiku, 

které mají obecnější platnost bez ohledu na typ oběti. Na tyto základní informace logicky navazují 

kapitoly zabývající se následky násilí a možnostmi řešení. Na závěr vhodně zařadila legislativní 

vymezení násilí na seniorech. V teoretické části autorka vybrala vhodné tematické okruhy, které 

dostatečně objasňují danou problematiku, kapitoly na sebe logicky navazují. Oceňuji zařazení 

informací, které reflektují reálné situace (např. str. 22, kapitola 8.3) a poskytují konkrétní rady, jak 

si v závažných situacích počínat. Za nadbytečný považuji název Rodina a její funkce v kapitole 4.1, 

následný text s tímto názvem nekoresponduje.  

            Praktickou část práce tvoří empirické šetření, jehož cílem bylo zjistit povědomí                     

o problematice domácího násilí u osob nad 50 let, šetření provedla pomocí dotazníku v oblasti     

Prahy 6. Stručné poznámky k metodologii šetření jsou uvedeny v kapitole 1 a 2, zde také uvádí 

výsledný počet respondentů 102. Způsob jejich získávání není ale z textu zcela jasný, k tomuto 

tématu se pojí navržené otázky k obhajobě. Celkem si stanovila pět hypotéz, třetí je nepřesně 

formulovaná vzhledem k věkovému i prostorovému vymezení respondentů. Otázky dotazníku, 

který autorka vytvořila, zaměřila na povědomí o tom, co je domácí násilí a na znalosti jeho řešení, 

ve třetí části zjišťuje, jak se staví respondenti k mýtům nejčastěji uváděným v odborné literatuře. 

Vzhledem k tématu považuji ověřování, jak respondenti vnímají mýty týkající se domácího násilí, 

za vhodně zvolené. Výsledky ukazují, že respondenti mají nezkreslené povědomí o domácím násilí, 

ať už se o ně aktivně zajímají či nikoli. Část respondentů si ještě udržuje nesprávné představy o 

úloze alkoholu a drog při vzniku domácího násilí. U otázky č.1 str.62 komentář neodpovídá grafu.   

Získaná data šetření, zpracování do grafů a jejich interpretace tvoří obsah třetí kapitoly. Autorka 

nejen slovně komentuje získané odpovědi, ale snaží se i porovnat odpovědi na související otázky a 

hlouběji se nad nimi zamýšlet. Nejasné je vyhodnocení otázky č.2 (viz.obhajoba).                                                                                                                                                         

Do Závěru studentka zařadila zhodnocení a interpretaci výsledků dotazníkového šetření. Dochází     

k názoru, že povědomí o domácím násilí lidé mají, zaujímají k němu správné postoje, ale je malá 

informovanost o tom, jak postupovat při jeho řešení. Domnívá se, že zdrojem informací by měli být 

lékaři jako odborníci, se kterými se běžně dostávají starší lidé do styku a ke kterým mají důvěru, ale 

na základě odpovědí respondentů zjistila, že se to tak neděje. Sama si náhodně ověřovala v 16 ti 

ordinacích, že zde nejsou ani vylepené informační letáčky na toto téma. V další části textu uvádí 

možnosti propagace a zmiňuje se o projektu „Prevence domácího násilí“. Kladně je možné 

ohodnotit i praktický výstup, kdy studentka vytvořila jednoduchý informační letáček s telefonním 

číslem na Senior linku, který umístila v některých lékařských zařízeních. 

           Studentka ve své práci splnila cíle, které si stanovila, poukázala na to, že celkové povědomí 

o této problematice se zlepšuje, pohled na ni je objektivnější, boří se mýty, ale na druhou stranu 

stále chybí větší informovanost týkající se konkrétní pomoci. Upozornila na nevyužité možnosti 

propagace v oblasti zdravotnictví, informační letáčky ve zdravotních střediscích, zapojení 

zdravotnického personálu.   



       Celkový rozsah práce je přiměřený, větší část textu zaujímá teoretická část, ve které využívá 

dostatečný počet aktuální odborné literatury, dodržuje citační normu. Jazyková a stylistická úroveň 

práce je dobrá, po formální stránce jsou zde některé nedostatky např. na str. 42 nevhodná věta tučně 

vytištěná, v textu je zřejmě nedopatřením, drobné gramatické chyby. 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

 Z čeho jste vycházela při formulování čtvrtého a pátého předpokladu (str. 47) 

 Upřesněte způsob výběru respondentů, posuďte vzorek respondentů z hlediska 

reprezentativnosti 

 U otázky č. 2 rozlište psychické a fyzické násilí 

 Při svém šetření se zmiňujete o určitých rozdílech v reakcích mužů a žen, řekněte svůj názor 

na tato zjištění 

 Máte nějakou zpětnou vazbu na letáčky, které jste vyvěsila ve zdravotních zařízeních? 

  

           

 Výsledné hodnocení: výborně - velmi dobře (dle obhajoby) 
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