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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Domácí násilí 
Jméno autora: Martin Havel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Petr Nesvadba, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra 

společenských věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Fenomén domácího násilí je výrazně společensky významný, aktuální a badatelsky vděčný. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Soudím, že autor zpracoval téma vskutku komplexně a vyhověl tudíž zadání v plné míře. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Kolega Havel se věnoval tématu své BP velmi intenzívně, práci si systematicky rozvrhl a pravidelně se mnou konzultoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Výsledný text shrnuje současné psychologické i kriminologické poznatky, zpracován je fundovaně a se znalostí věci. Velice 
dobrou úroveň vykazuje jak část teoretická, tak i část výzkumná,  kterou autor zpracoval a vyhodnotil vskutku svědomitě. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je napsána systematicky, autor dbal na přesné užívání pojmů, všechna svá tvrzení opatřil odpovídajícími 
odkazy. Jazyková i stylistická úroveň textu jsou mile nadstandardní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Odborná literatura, o kterou se autor opřel, je plně dostačující, a práce s odkazy vykazuje plnou korektnost. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Autorovy soudy a zjištění odpovídají soudobým vědeckým poznatkům a jsou sděleny velice komunikativním stylem.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
 
 Autor se zhostil teoretické analýzy i empirického výzkumu s velkou empatií, etickou citlivostí, korektností  
a seriózností. Předložená práce zcela naplňuje požadavky, kladené na bakalářský kvalifikační text. 
 
Do rozpravy navrhuji jednu z následujících otázek (dle autorova výběru): 
 

1. Jaká je současná podoba rodiny v západní společnosti a které faktory na ni dominantně působí jak ve 
směru vyvolávání vnitřních tenzí a konfliktů, tak (naopak) ve směru jejich případného tlumení a 
konstruktivního řešení? 

2. Ovlivňují – podle autorova názoru – podobu domácího násilí v naší současné společnosti i posuny v oblasti 
chápání a uplatňování genderu? Pokud ano, v jakém smyslu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 12.5.2021     Podpis:    PhDr. Petr Nesvadba, CSc. 


