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republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků 

Autorka: Bc. Michaela Kuntová   

 

Aktuálnost tématu: Vzhledem k zásadním změnám, které od ledna 2013 přináší novelizace zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je sledované téma vysoce aktuální. Zároveň téma 

dětí v roli svědků domácího násilí patří mezi oblasti, kterým doposud v České republice na rozdíl 

od zahraničí nebyla věnována dostatečná pozornost. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Cílem předložené diplomové práce „zjistit, jaký je současný systém 

řešení domácího násilí ve vztahu ke svědkům v České republice, najít problematická místa tohoto 

systému, zjistit příčiny jejich vzniku a navrhnout takové systémové změny, které by umožnily 

komplexní přístup k případům domácího násilí a zefektivnily současný systém“. V souladu 

s výzkumnými cíli formulovala autorka výzkumné otázky, které zodpovídá v závěru práce. 

 

Metodologie: Autorka v práci využívá ke sběru dat kombinaci dotazníkového šetření a 

polostrukturovaných rozhovorů. Vzhledem k velikosti výběrového vzorku a zkoumání dosud 

nepříliš probádané oblasti by bylo vhodnější zvolit spíše jen kvalitativní přístup, který by umožnil 

hlubší vhled do sledované problematiky a přinesl možná převratnější zjištění. I přes tuto výhradu 

oceňuji, že autorka zařadila do dotazníku otevřené otázky, kde se mohli informanti volně vyjádřit. 

Metodický přístup má autorka pečlivě popsán a vysvětlen, opírá se o relevantní metodologickou 

literaturu. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledně a logicky členěna do na sebe navazujících kapitol. Po úvodních 

kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodologii se věnuje autorka 

teoretickému ukotvení své práce, kdy vzhledem k zaměření vhodně zvolila kombinaci teorií 

souvisejících s domácím násilím (např. teorii naučené bezmocnosti) a teorie veřejně politického 

procesu. Autorka zde pracuje opravdu s obsáhlou relevantní českou i zahraniční literaturou. Třetí 

kapitola je věnována vymezení základních pojmů. Čtvrtá kapitola je věnována analýze statistických 

dat týkajících se domácího násilí. Pátá kapitola se zaměřuje na legislativní a koncepční vymezení 

oblasti domácího násilí v ČR a kapitola šestá podrobné analýze klíčových aktérů sledované oblasti 



 

 

 

veřejné politiky. Autorka vhodně inkorporuje výsledky vlastního empirického šetření do analytické 

části práce a prokazuje nejen schopnost analyzovat, ale i umění hodnotit a zobecňovat. Kapitola 

sedmá se věnuje institucionálnímu rámci řešení případů domácího násilí.  

 

Formální úprava práce: Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Oceňuji používání 

názorných tabulek, schémat a grafů, které usnadňují čtenářovi orientovat se v textu.   

 

Z hlediska celkového ohodnocení je nutno ocenit autorčino osobní nasazení a to, že zejména 

v teoretické části odvedla velký kus práce, kdy pracovala s nadstandardním množstvím 

odborné české i zahraniční literatury. Předložená práce i přes zmíněné výhrady k metodologii 

zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“ až „výbornou“ dle 

výsledku obhajoby. 

 

V Praze dne 17. 6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
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