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Zvolené téma je stále velmi diskutované a neustále se v médiích i praxi řeší také s ním spojené
zákonodárství. Splněným cílem práce bylo čtenářům přiblížit důležitou problematiku domácího násilí,
aby ji nevnímali jen jako anonymní pojem, ale aby chápali jeho podstatu. Hned v úvodu teoretické
části práce je vysvětlen pojem domácí násilí, historie domácího násilí, jeho podstata, průběh, příčiny,
formy. Zvláštní pozornost je věnována obětem domácího násilí, poté pachatelům. Obsahem třetí
kapitoly je právní úprava dom. násilí jako velmi důležitá část práce / i její vývoj/. Autorka se poměrně
dobře orientuje v legislativě ohledně dom. násilí. Čtvrtá kapitola se zabývá pomocí obětem dom.
násilí, podává výčet organizací, uvádí projekty v ČR, metodiku zásahu Policie ČR/ opakuje se v textu/.
Celá teoretická část je vcelku jasná, srozumitelná, ale informace jsou leckdy notoricky známé,
kapitoly na sebe logicky navazují, stylisticky je práce v pořádku, autorka ovšem neuvádí přesné
označení citací. Autorka využila bohaté odborné literatury a jiných zdrojů. Celkově hodnotím
teoretickou část velmi dobře.
V praktické části se řeší skutečné případy s Policií ČR a sociálními pracovníky, jedná se o 5 příběhů,
které dokreslují problematiku. Poté autorka využila jako výzkumnou metodu dotazník, otázky jsou
dobře formulovány, dotazník považuji za zdařilý. Respondentů bylo celkem 257, což už hodnotím jako
velmi vysoký počet a oceňuji tuto skutečnost. Výsledky jsou přehledně slovně i graficky analyzovány.
Výzkum považuji za úspěšný. Dále studentka zrealizovala výzkumné šetření se sociálními pracovníky.
Otázky na ně kladené byly jasné, k tématu, jednoduché a srozumitelné. Splněným cílem tohoto
šetření bylo zjistit, jaké mají respondenti problémy při vykonávání činností v neziskových
organizacích, dále zjistit, jak jsou spokojeni s legislativou a jak probíhá spolupráce mezi jednotlivými
nezisk. organizacemi a státními orgány v praxi.
Celkově praktickou část práce hodnotím velmi dobře, je vidět velká snaha uchopit problém a nějak jej
zpracovat. Stylisticky je práce na odpovídající úrovni. Práce je čtivá a laikovi určitě pomůže
nahlédnout do této neveselé problematiky.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.

Otázky: Objasněte termín „Stockholmský syndrom“
Jmenujte některé mýty o dom. násilí
Vy sama zhodnoťte současný stav legislativy o dom. násilí u nás
Jak byste mohla práci využít v praxi?

