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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jan Stromský 
s názvem: Analýza policejních postupů při řešení případů domácího násilí

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

24 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 10 

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

5 

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

10 

5. Celkový počet bodů 49 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co je syndrom?

2. Existuje tzv. Stockholmský syndrom?

3. Co je kvalitativní šetření: zkoumání legislativního rámce. Jak jste došel na dané respondenty a
proč jste vedl výzkumnou část takto?

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

Práce má vágně stanovený cíl, navíc naopak jedna kapitola se přímo jmenuje "Cíl práce", což situaci spíše
znepřehledňuje. "Výzkumná otázka tedy zní: efektivita jednání a postupů Policie České republiky v rámci
právních norem, a také v rámci hlediska psychologické a lidské připravenosti policistů na situace domácího
násilí" To není otázka, natož pak výzkumná. Autor podal poměrně dobře sestavenou teoretickou část, u
které ovšem chybí komparace či diskuze, má tedy spíše kompilativní charakter. Praktická část poměrně
značně metodologicky kulhá. První kvalitativní de facto nepřináší nic nového, jsou to jen přebraná a nijak
nekomentovaná a nekomparovaná data. "Výsledky kvantitativního šetření: zkoumání legislativního rámce a
jeho vlivu na efektivitu práce
Policie ČR v otázce domácího násilí." - absolutně nechápu, jak autor kvantitativně šetřil legislativní rámec.
Diskuze je vedena jen s jednou bc. prací. V práci absentují záznamy rozhovorů s respondenty, není
dostatečně dobře popsán výzkumný vzorek a ani závěrečná analýza neoslňuje. Práci z pohledu metodologie
vnímám jako neobhajitelnou.     
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