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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce:
Diplomová práce Michaely Drapákové si klade za cíl podrobně popsat problematiku
domácího násilí a zjistit, jak domácí násilí ovlivňuje život obětí a jaké jsou jeho následky.
Mohu konstatovat, že se to autorce podařilo. Diplomová práce je logicky uspořádaná, hutně
psaná, přináší mnoho nosných informací. Autorka se snaží o zpracování komplexního
pohledu na domácí násilí. Nezůstává u pouhého popisu, ale vyjadřuje také svá stanoviska.
Množstvím prostudovaných zdrojů dokazuje značný přehled v problematice.
Přínosem diplomové práce je rovněž zpracování kvalitativního výzkumného šetření formou
biografického designu. Zachybuje životní příběhy čtyř žen, které zažily domácí násilí, a
zjišťuje, jak se jejich život po této zkušenosti změnil. Oceňuji citlivou práci autorky
s účastnicemi výzkumu a celkové zpracování metodologie výzkumu.
Celkově hodnotím diplomovou práce známkou výborně. Text práce je čtivý a odborně
přínosný.
Otázky pro diskusi:
Jakou pomoc považuje v oblasti domácího násilí v ČR za dostatečnou a jakou naopak za
nedostatečnou (psychologickou, zdravotní, sociální, právní atd.)?
Vysvětlete, proč jste využila biografický design?

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce
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