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Předložená diplomová práce se věnuje tématu domácího násilí páchaného na ženách bez
domova, které je specifické především prostředím, ve kterém agresoři naplňují skutkovou
podstatu trestného činu.
Tématu DP není doposud mezi odbornou veřejností věnována odpovídající pozornost, přesto
svojí závažností by mělo být upřednostňováno, jak při tvorbě koncepčních opatření, tak na
odborných fórech. Z tohoto důvodu je předložená diplomová práce aktuální a přínosná.
Studentka práci dělí na teoretickou a praktickou část. Struktura kapitol má návaznost na téma
práce. Proporce jednotlivých kapitol jsou vyvážené. V úvodu je zřetelně stanovený cíl práce,
který lze identifikovat ve všech kapitolách. Teoretická část obsahuje představení historie
bezdomovectví, specifika ženského bezdomovectví ve srovnání s projevy u mužů bez domova
a čtvrtá kapitola se věnuje oblasti násilí, které tvoří kostru tématu a je předmětem
výzkumného šetření. Pro seznámení s tématem je obsah teoretické části dostatečný.
Výzkumná část začíná velmi důkladným zdůvodněním výzkumného záměru. Způsob, jakým
se studentka připravila na výzkumné šetření, stojí za ocenění. Hlavním cílem je zjistit, jaké
jsou bariéry a předpoklady řešení násilí páchaného na ženách bez domova. Za tímto účelem si
autorka zvolila techniku polostrukturovaného rozhovoru. Pro validizaci výsledků rozšířila
rozhovory s primární výzkumnou skupinou (oběti domácího násilí) o rozhovory s experty
zabývajícími se sociálními službami poskytovanými rovněž osobám bez domova. Výpovědi
obou výzkumných souborů vyhodnotila prostřednictvím srovnávací analýzy. Vzhledem k
složitému tématu a chování respondentů byl výběr výzkumných techniky vhodný. Počet
respondentek není dostatečný, ale lze připustit, že vyhledávání obětí domácího násilí mezi
ženami bez domova je velmi složité, navíc ne každá dotčená žena tímto problémem je ochotná
zapojit se do výzkumného šetření. Interpretace výsledků je na velmi dobré úrovni, jednotlivé
položky jsou pro názorný přehled zpracované v tabulkách. Velmi kladně hodnotím
výkladovou část v podkapitole Diskuse. Závěr obsahuje konstatování, že hlavní cíl DP se
podařilo splnit, s čímž lze souhlasit.
Dále kladně hodnotím i obsáhlý výběr literatury a to nejen odborných monografií, ale i
internetových zdrojů, které svojí aktuálností zvyšují úroveň práce.

Předložená diplomová práce vykazuje vysokou úroveň zpracování jak teoretických informací,
tak přípravou a realizací výzkumného šetření. Studentka se zorientovala v daném tématu a
dokázala ho vhodným způsobem prezentovat.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Navržená klasifikace: Výborně (A).
Otázky k obhajobě:
1. Domníváte se, že by měly být zřízené služby pro agresory domácího násilí páchaného na
ženách bez domova, které by v prokázaných případech orgány činné v trestním řízení nebo
sociální pracovníci doporučovali?

2. Domníváte se, že současná legislativa dostatečně postihuje i případy agrese domácího
násilí páchaného na ženách bez domova, přestože domácí násilí se podle definice odehrává
především v obydlí, respektive v místě, kde se agresor a oběť trvale zdržují?
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