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     Předložená práce obsahuje 46 stran autorského textu, tvoří ji celkem 4 hlavní kapitoly.
     Cíle práce jsou formulovány poměrně skromně. Je ale pravda, že shromáždění teoretických 
poznatků k tématu může mít svůj smysl. V tomto případě jde skutečně o téma, které je pouze
na okraj zmiňováno v publikacích o domácím násilí, ale hlubší pozornost mu věnována 
nebývá. Hlavním autorčiným vkladem je tak sběr literatury a tvorba kompilace, což v případě 
bakalářské práce postačuje. Některé pasáže přesto trpí absencí vlastních komentářů, případně 
chybějícími komparacemi (např. definice a poznatků různých autorů - kap. 3.1). Lépe uchopit 
byly možné také rozpory teoretických definic a české legislativy. Jak reaguje trestní zákon 
v ČR na četné formy sexuálního násilí, které jsou v definicích uvedeny? Mnohé otázky 
zůstávají diskutabilní a to je výzva, které se autorka nechopila. 
     Jako celek lze text chválit po stránce odborné. Pouze ojediněle se vyskytují terminologické 
nejasnosti, které by bylo vhodné komentovat (pachatel – oběť x násilná osoba – ohrožená 
osoba?) Kap. 3.6 je neúplná a obsahuje některé zkreslené informace. Např. DONA linka není 
samostatnou organizací, ale projektem v rámci Bílého kruhu bezpečí. Bílý kruh bezpečí má 
své intervenční centrum – nejedná se o dvě oddělené služby. V kap. 4.4 jsou neúplné údaje 
(chybí některé úmluvy). To by nevadilo, ale proč raději kapitolu nenazvat „Některé 
mezinárodní smlouvy …“? Také název kapitoly 4.3 může být zavádějící (Zákon ČR o 
sexuálním násilí … existuje takový?). Naopak přínosem je zmínka o zákonu 45/2013, o 
obětech trestných činů, který vejde v platnost v těchto dnech. U institutu vykázání chybí 
uvedení dalšího důležitého zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky.  
     Shromážděné poznatky jsou povětšinou z kvalitních zdrojů. Sporná kvalita je u některých 
internetových zdrojů, ale pokud skutečně není zbytí, i ty lze použít. V některých pasážích 
chybí odkazy (např. 2.5.1). Bibliografický zápis by měl být jednotný (proč někde autor a 
strana, jinde autor, rok a strana?). Internetové odkazy v textu lze zkracovat. Jinak je ale práce 
se zdroji velmi kvalitní. Oceňuji také užití cizojazyčných pramenů. Jazyková stránka práce je 
v pořádku.
     
Závěr:
Bakalářská práce Terezy Formánkové je na velmi dobré, místy výborné úrovni. Po stylistické 
stránce a vzhledem ke čtivosti textu by byl přínosem větší vlastní vklad studentky (komentáře, 
náměty, event. rozhovory s odborníky nebo případové studie). Cíle práce však byly v zásadě 
splněny. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: velmi dobře

Podněty k obhajobě:
1. Ve své práci představujete některé organizace na pomoc osobám ohroženým domácím 

násilím nebo osobám násilným. Pokuste se doplnit, jaké možnosti mají v ČR agresoři? 
Existují nějaké živé projekty zaměřené na jejich seberozvoj? 

2. Jaké sociální služby dle 108/2006 Sb. obvykle poskytují výše uvedené organizace?
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