
 2/2 

oponenta bakalářské práce            
      
         Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………    

 
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 
 

 
HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Denisa Pavlíková 

Oponent bakalářské práce:      prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 

Akademický rok: 2013/2014 

 
Téma bakalářské práce: Domácí násilí 
 
 

Stupeň hodnocení podle ECTS 
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A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce       X    
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3 Teoretická část práce       X    

4 Praktická část práce      X     

5 Formální úprava práce     X      

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
 
V rámci studijního programu Procesní inženýrství a studijního oboru Ovládání rizik je jako 
téma bakalářské diplomové práce zpracováváno téma Domácí násilí. Současně je toto téma 
zadáno ke zpracování více studentům. Je zřejmé, že východiska, včetně odborné literatury, 
jsou u autorů bakalářských prací shodná. V případě studentky Denisy Pavlíkové bylo toto 
závažné téma doplněno o kvantitativní výzkum, a to dotazníkovou metodou.  
 
Teoretická část čerpá ze základního výběru odborné literatury z prvního desetiletí 21. století. 
Tento základní výběr je reprezentativní, byť téma domácího násilí v literatuře je tématem 
mimořádně frekventovaným. Internetové zdroje využité studentkou jsou mimo jiné 
soustředěny k jedné z forem násilí – ke stalkingu, o němž pojednává samostatně ve 3. 
kapitole, a to na stranách 21 – 28. Sama autorka uvádí, že „hlavním znakem stalkingu je 
obsesivní fixace (v případě ukončeného domácího násilí)….“ (s. 21). Ponechávám k diskuzi  
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v rámci obhajoby vnímání nebo pojetí stalkingu jako domácího násilí. Teoretická část je 
uzavřena 6. kapitolou, která je sumarizací příslušných zákonů (s. 35 – 39). 
 
V praktické části naplňuje paní Denisa Pavlíková zadání bakalářské práce – realizovat 
kvantitativní výzkum metodou anonymního dotazníku. Tato praktická část dokládá autorčinu 
zainteresovanost a interpretační zdatnost ve vztahu k cílům a hypotézám dotazníkového 
šetření. Totéž se týká 8. kapitoly pojednávací o vyhodnocení cílů a hypotéz včetně grafického 
zpracování a vizualizace. 
 
Autorka doložila zainteresovanost tématem na příkladu dotazníkového šetření, z něhož 
vyplývá, že její respondenti jsou sice relativně dobře informováni o fenoménu domácího 
násilí, avšak většina respondentů není dostatečně informována  o možnostech, kam se obrátit 
ve věci kvalifikované pomoci. 
 
Bakalářkou práci paní Denisy Pavlíkové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B. 
 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) Bližší pojednání na téma stalking. 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 19. 5. 2014 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 
 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


