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     Bakalářská práce na téma „Domácí násilí“ byla vypracována v rozsahu 65 stran. 

     Téma si autor zvolil vhodné, závažné, z části stále tabuizované. Získat potřebné informace pro 

praktickou část práce bylo tedy velmi obtížné a taktéž zpracovávání citlivých informací nesnadné, ale 

splnit cíl práce se autorovi obdivuhodně zdařilo. Je patrné, že do problematiky pronikl, získané 

poznatky prezentuje vhodnou formou a sám se v tématu dobře orientuje. 

     V úvodu práce nás seznamuje s důvody, které ho vedly k výběru a zpracování tématu. Jasně zde 

formuluje cíl práce a záměr pokračovat ve svém, dříve již prezentovaném výzkumu. 

     Autor se snaží problematiku domácího násilí prezentovat takovou formou, aby se mu podařilo šířit 

osvětu společnosti v dané problematice. Snaží se poukázat na problematiku týraných mužů, která 

v dostupné literatuře stále není dostatečně prezentovaná.  

     Dalším cílem bakalářské práce je zprostředkovat přístup k informacím i samotným obětem 

domácího násilí. 

     V teoretické části práce se autor zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, vhodně a srozumitelně 

je prezentuje a snaží se porovnávat definice od různých autorů. Definuje zde pojem domácí násilí, 

přehledně uvádí jeho znaky a formy. Popisuje možné příčiny vzniku domácího násilí. Na str. 11 uvádí 

fáze cyklu násilí. Přehledně objasňuje pojmy agresor, agrese a agresivita. Uvádí typologie pachatele 

podle různých autorů. 

     Ve třetí kapitole se věnuje charakteristice oběti domácího násilí, v kap. 3.1 se věnuje ženám, v kap. 

3.2 zvlášť mužům. 

     Důležitou a zdařile zpracovanou kapitolou je čtvrtá kapitola „Důsledky domácího násilí“ a pátá „ 

Některé způsoby vyrovnávání se s domácím násilím“. 

     Velmi dobře propracovaná je také 6. kapitola, ve které představuje  instituce zabývající se 

domácím násilím v ČR. Kapitola je dobře propracovaná , srozumitelná, je v ní kladen důraz na 

upozornění na cíl a zaměření dané organizace. 

     Teoretická část práce je zdařilá. Navazuje na ni praktická část práce. Poměr obou částí práce je 

vyvážený a teoretická část práce objasňuje pojmy, se kterými autor pracuje v části praktické. 

     Autor v praktické části práce  představuje ilustrativní případové studie, popisuje způsob získávání 

respondentů pro svůj výzkum, uvádí zvolená kritéria pro výběr prezentovaných respondentů. 

     Celá praktická část je vhodně zvolená, propracovaná i prezentovaná. 

Prezentované případové studie, rozhovory i závěry, vypozorované a shrnuté za každým příběhem 

mají stejnou strukturu, lze je tedy porovnávat. 



     Formulace, zaměření, řazení i vyhodnocení otázek je provedeno  vhodným  a pečlivým způsobem. 

Výzkum navazuje na předvýzkum, který autor sám provedl v minulém roce. Výzkum je zajímavý, 

rozdíly v odpovědích vhodně hodnotí.    Celá práce má praktické využití.  

     Po formální i obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni, stylisticky je práce zdařilá, ale 

objevují se zde i drobné nedostatky.  

Práce s literaturou, její výběr, citace, vlastní hodnocení, komentáře i postřehy hodnotím velmi dobře. 

 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: výborně 

 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

 

1. Jak obtížné bylo sehnat jedince, jejichž příběhy jste v práci uvedl? 

2. Jaké důsledky domácího násilí jsou podle Vás ty nejlépe rozpoznatelné pro okolí oběti? 

3. Jak snadné je podle Vás pro oběť domácího násilí získat informace o některé pomáhající 

instituci? 

4. Setkal jste se Vy sám ve své praxi s lidmi, kteří mají zkušenosti s domácím násilím?  

5. Jak byste využil svou práci k šíření informací o domácím násilí veřejnosti? 6. Co Vás 

v rozhovorech překvapilo mile a co nemile? 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28.května 2015                               ………………………………….                                      
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