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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lucie Chocholová 
s názvem: Vykázání jako nástroj proti domácímu násilí v ČR

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Zhodnoťte 10 let od zavedení série zákonů na ochranu před domácím násilím v ČR skrze jejich
aplikaci v praxi.

2. Doporučte možnosti budoucího vývoje ochrany obyvatelstva ČR před domácím násilím.

3. Zhodnoťte roli nezletilých dětí v případech domácího násilí a jmenujte odborná pracoviště
zaměřená na jejich problematiku.

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autorka si vybrala téma z oblasti prevence domácího násilí z pohledu aplikace institutu vykázání, které je
bezesporu aktuální. Využila znalostí a kompetencí z výkonů svého povolání. Cílem práce bylo v teoretické
rovině shrnout dosavadní informace o domácím násilí a jeho aktérech, praktická část již obsahuje větší
zapojení zkušeností autorky a využití jejích znalostí policejní struktury a statistických dat. Cíl práce byl z
mého pohledu splněn.
Ke zpracování práce přistupovala autorka aktivně, samostatně a se zájmem. V oblasti použité literatury
využila dostatečné množství zdrojů, to včetně tištěných i internetových, neopomenula také čerpat  z
legislativy. Postrádám pouze užití zahraniční literatury, které ale není v případě bakalářské práce nezbytné
a to zejména v případě, kdy existuje dostatek tuzemských literárních zdrojů. Zároveň kvituji, že autorka
čerpala pouze z aktuálních knih  vydaných po novelizaci české právní úpravy v oblasti domácího násilí. 
Cíl práce a jejich jednotlivých částí, použité postupy a metody výzkumu byly s ohledem na téma práce
zvoleny vhodně. Jejich realizace a vyhodnocení odpovídají standardu. Bez výhrad hodnotím zpracování
práce z jazykové oblasti i stylistiky. Autorka používá odborný jazyk, zároveň ale práce zůstává čtivá, živá.
Rozsah práce je dostačující. Obsahuje konkrétní poznatky, vtahuje do tématu a nabízí možnost představení
problematiky institutu vykázání včetně statistických dat  i kazuistik, jejichž užití umožnuje čtenáři
konkrétní představu o životě osob ohrožených domácím násilím.
Celkově hodnotím práci jako výbornou s ohledem na zvolené aktuální téma, aplikaci poznatků z praxe,
zájmu autorky o problematiku i celkové zpracování.
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