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Téma je velmi aktuální a je třeba o něm hovořit a poskytovat informace obětem domácího násilí.

Autorka sama si domácím násilím prošla, takže byla její motivace se zabývat touto problematikou 

jasná. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.

První kapitola je věnována přímo domácímu násilí, vymezení pojmu, příčin dom. násilí, druhům a 

formám dom. násilí, cyklu dom. násilí, fázím dom. násilí, identifikací dom. násilí, varovnými signály, 

symptomy dom. násilí. Vždy je text doplněn o úryvky skutečných příběhů, což práci činí čtivou. Ve 

druhé kapitole se autorka zabývá mýty o dom. násilí, které jsou velmi rozšířené. Třetí kapitola nese 

název „Společnost a domácí násilí“, věnuje se postoji společnosti k tomuto problému, dopadu na 

ženu, tělesným poraněním a syndromu týrané ženy, posttraumatické stresové poruše. Zajímavou 

kapitolou je domácí násilí v českém právu. 

Celkově je teoretická část stručná, jasná, přehledná, podává ucelený pohled na tento závažný 

sociálně patologický jev. Stylisticky se vyskytují drobné nedokonalosti a pravopisné chyby, autorka 

prokázala schopnost práce s citacemi.

Splněným cílem praktická části bylo zjistit, jak pomáhá organizace ROSA ženám, které DN prožily, jak 

je využívaný utajovaný azyl, jakou odbornou pomoc ROSA nabídne, jak pomůže…Byly stanoveny 3 

hypotézy.Použito bylo několik metod pro získání informací- kazuistiky ohrožovaných žen, rozhovor se 

ženami ohrožovanými DN, pozorování a spolupráce s dětmi. Zvlášť se práce věnuje samotné ROSE, 

její historii, která je možná až příliš podrobná, dále se seznamujeme s azylovým domem a jeho 

službami, s odborným poradenstvím, telefonickou krizovou pomocí.

Další část se věnuje samotným kazuistikám a rozhovorům se ženami z ROSY. Kazuistiky jsou velmi 

silné příběhy DN a rozhovory studentka zjišťovala i jejich názory na samotnou pomoc od ROSY.

Otázky v rozhovoru jsou jednoduché a rozhovory dokreslují příběhy žen.

Práce je vcelku stručná a přehledná, čtenáře vtáhne do problému a mohla by pomoci případným 

obětem. Cíl práce byl splněn, bylo využito bohaté odborné literatury a internetových zdrojů. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.

Proč si myslíte, že jsou mýty o DN tak rozšířené? V čem vidíte největší přínos ROSY pro tyto ženy? 

Myslíte si, že legislativně je žena u nás před DN dostatečně chráněna? Co Vás při tvorbě práce 

překvapilo?




