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Předložená bakalářská práce obsahuje 47 s. autorského textu, tj. 4 hlavní kapitoly. Cíle práce jsou 
formulovány přijatelně vzhledem k požadavkům na bakalářskou práci. Obsah práce působí úsporně 
vzhledem k rozsahu třetí kapitoly. Studentka zde analyzuje stěžejní téma této práce (veřejné mínění o 
domácím násilí) na pouhé 1,5 straně textu a čerpá z 15 let starých zdrojů. Za mnohem závažnější ale 
považuji jiný problém, který žádá vysvětlení a prozatím neumožňuje práci zveřejnit (vzhledem k renomé 
fakulty a katedry). Text na stranách 26 až 32 je kopií stran 26 až 32 bakalářské práce Aleše Kocourka 
Domácí násilí zveřejněné na internetu. Další identické pasáže lze nalézt v elektronické verzi textu 
Veroniky Jansové Právní úprava domácího násilí v ČR a možnosti jeho řešení z pohledu veřejné zprávy a 
v textu Terezy Kubátové Domácí násilí na ženách. Práci doporučuji k přepracování i z těchto důvodů:

- I přes vysokou míru zpracování tématu je v textu čerpáno převážně z elektronických zdrojů a dále 
jen ze dvou zdrojů zaměřených na problematiku domácího násilí. V textu chybí ostatní relevantní 

prameny, zejména kniha Domácí násilí (Ševčík, Špatenková, 2011) a celá řada dalších publikací. 

- V textu nejsou identifikovatelné doslovné citace (versus parafráze). Doslovně citovat z webových 

stránek jednotlivých organizací a text označovat jako parafráze nelze.

- V práci jsou směšovány různé ohrožené skupiny, některé zákonitosti se v teorii i praxi liší (např. 
fáze líbánek na s. 19 se netýká domácího násilí na seniorech a dětech). Společný všem 
ohroženým skupinám je naopak syndrom týrané osoby, jehož popis v textu chybí. Ale to jsou 
terminologické nedostatky, které lze snadno upravit patřičným komentářem. Na začátku práce 

autorka ohrožené skupiny správně rozlišuje.

- V kapitole o pomoci chybí zmínka o komunikaci s ohroženou osobu, která je podstatou pomoci.

- Výčet jednotlivých organizací patří do příloh a není úplný. 

- Chybí deskripce 3 základních pilířů zákona na ochranu před domácím násilím (spolupráce 
intervenčních center – policie – soudů). Popis činnosti IC a policie je v pořádku.

- Uvedené kazuistiky vhodně ilustrují text, ale po stránce formální i obsahové činí trochu nedbalý 
dojem (metodologické chyby, absence diskuse, odklon od cíle celé práce – rozbor domácího 

násilí ve vztahu k veřejnému mínění). 

Závěr:

I přes zdařilejší pasáže textu je prokazatelné, že autorka dosud nezná zákonitosti práce se zdroji.

Rozsáhlé identické pasáže jsou nepřípustné také z hlediska morálního. Pozitivně vnímám spolupráci 

autorky se zlínským intervenčním centrem a dobrý přehled o zákonech upravujících domácí násilí v ČR.

Navrhovaný stupeň hodnocení: 4

V Praze dne 31. května 2015                             T. Cimrmannová




