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Název práce: 
Domácí násilí 
 

 Práce je literární rešerší  Práce obsahuje vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je přispět k šíření osvěty mezi laickou veřejností o problematice 
domácího násilí. V praktické části je cílem realizace kvalitativního výzkumu za 
použití metody kazuistik (3 žen a 3 mužů) obětí domácího násilí. 
  

Struktura (členění) práce:  
Úvod obsahuje motivaci autora k výběru tématu a formulaci cílů. Teoretická část 
v šesti kapitolách výstižně vysvětluje problematiku domácího násilí, jeho forem a 
důsledků. Pozornost je věnována i možnostem pomoci obětem domácího násilí. 
Oceňuji, že autor věnuje pozornost mužským obětem domácího násilí. Toto téma je 
poměrně málo známé. K této části práce nemám zásadní připomínky. Praktická 
část je zpracovaná velice pečlivě. Oceňuji zejména úsilí, které bylo vynaloženo 
na vyhledávání respondentů, protože získat respondenty (zejména muže) s osobní 
zkušeností coby oběti domácího násilí bylo náročné. Byly zpracovány 3 kazuistiky 
žen a 3 kazuistiky mužů, jejichž výsledky byly srovnány s cílem zjistit rozdíly mezi 
ženami a muži jako obětmi domácího násilí. Kazuistiky byly doplněny rozhovory 
s obětmi a jejich životními příběhy. U každého klienta je proveden z použitých metod 
závěr. Vyhodnocení kazuistik žen (str.43 – 44) a mužů (str.61) je zaměřeno na 
příčiny, formy, cyklus násilí a charakteristiku obětí. V Závěru práce jsou shrnuty 
výsledky z porovnání mužů a žen ve sledovaných kritériích (str.63 – 64) 
  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou aktuální, jejich počet odpovídá požadavkům bakalářské práce. 
Počet citací je přiměřený rozsahu práce. Autor je myšlenkově zpracovává a 
komentuje. Citace jsou v textu uváděny v souladu s platnou citační normou. 
 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
Téma je zpracováno systematicky, obsah je logicky uspořádán. Výsledky Praktické 
části jsou dle mého názoru přínosem nejen pro laickou veřejnost, neboť 
problematika domácího násilí páchaného na mužích je méně známá než v případě 
žen. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Formální úroveň práce odpovídá požadavkům bakalářské práce. Práce neobsahuje 
obrazovou dokumentaci ani grafická zobrazení. Práce je psána odborným jazykem a 
je srozumitelná.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce v obou částech byly splněny. Navrhuji klasifikační stupeň výborně. 
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Otázky a připomínky vedoucího práce nebo oponenta: 
1. Vysvětlete cíle práce a míru jejich splnění 
2. Charakterizujte metodiku praktické části a vysvětlete, k jakým závěrům jste 

dospěl 
3. V čem spatřujete rozdíly mezi muži a ženami coby obětmi domácího násilí 
4. V čem spatřujete praktickou využitelnost výsledků Vaší bakalářské práce 

 
 

Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře     dobře    nevyhověl(a) 

Podpis vedoucího práce/oponenta: 
 
 

 


