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Děti jako svědci domácího násilí ve světle výzkumu 

 

 
 Práce má jako cíl podat přehled o vlivech domácího násilí na zdraví a fungování lidí, 

kteří byli v dětství vystaveni v roli svědků domácímu (fakticky partnerskému násilí).  

 Úvodní část práce shrnuje základní pojmosloví a podává přehled různých druhů 

domácího násilí. Zde by bylo možné rozšířit záběr i na případy symetrického partnerského 

násilí, jejichž incidence ve vyspělých zemích – souběžně s emancipací žen – stoupá, proto se 

tímto typem násilí světová literatura v posledních letech začíná více zabývat. Autorka se 

omezuje na násilí asymetrické s jasně definovanou rolí pachatele a oběti.     

Vlastní autorčina rešerše je zaměřena na prameny, zabývající se vlivem domácího 

násilí na děti. Opírá se o anglicky psanou literaturu z několika posledních desetiletí. Dopady 

domácího násilí na děti autorka kategorizuje na sociální, psychické a zdravotní a navíc 

odlišuje důsledky krátkodobé od důsledků dlouhodobých. Další část práce je věnována 

následkům domácího násilí zakoušeného v dětství na život dospělých žen a mužů. 

V závěru práce autorka podává přehled programů pro dětské oběti domácího násilí.

 Přínosem práce je rozsah zahrnutých pramenů a snaha o jejich kritické zhodnocování. 

Práce poskytuje adekvátní obraz o stavu bádání na poli vztahu domácího násilí a jeho 

dětských obětí. 

 Práce je napsána srozumitelně a s minimem chyb. Citací je hodně, formálně jsou 

v pořádku až na smísení internetových a jiných zdrojů v závěrečném přehledu a na 

nejednotnou formu citování v textu; některé prameny jsou citovány pod čarou a jiné jen 

odkázáním na autora a rok vydání. 

  

   

 
Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné potřebné Okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 
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zpracovatele 
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adekvátně 
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rozsáhlé 
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širší 

předkladateli 

chyběla 
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adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 

systémy 

empirická 



Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

teoriemi 

s chybějícími 

daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
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Stylistika přiměřená šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 

chybami 

S množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 
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Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 
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Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená „minimalistická“ hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

hypotézy nelze 

testovat 
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použito více 
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metoda, je 

adekvátní 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny 

adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 

kvalitativní kvantitativní, 

třídění prvního 

stupně 

 



Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
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