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Autorka zvolila za centrální téma své poměrně rozsáhlé diplomové práce problematiku 

domácího násilí nazíranou především z hlediska efektivity programů pro jeho původce. 

 

Celá práce tématicky navazuje na problematiku bakalářské práce kolegyně 

Kubeškové. Literárně přehledová část shrnuje problematiku sledovaného jevu  - zabývá se 

velmi přehledně vymezením klíčových (v literatuře ne vždy jednoznačně vymezených) pojmů 

v souvislosti s domácím násilím a jeho původci. Dále charakterizuje konkrétní programy pro 

tyto původce, cíle daných programů, jejich celkovou podobu a výzkumy zabývající se jejich 

efektivitou. Velmi podrobně zde zpracovává jak motivaci, tak i specifika lektorského týmu a 

diferenciaci programů dle typu osobnosti frekventanta. Pozoruhodně dobře jsou vymezeny i 

možné kontraindikace pro zařazení do těchto programů. Vysoce hodnotím strukturovanost a 

přehlednost této části práce. 

Empirická, resp. výzkumná část práce obsahuje tři samostatné, nicméně vzájemně 

provázané výzkumné okruhy. První je zaměřen na zmapování a popis sítě organizací, které 

pracují s původci domácího násilí. V další části výzkumu pracuje autorka ex post se 

zpětnovazebními dotazníky získanými z daných programů jednotlivých institucí (přes 80 

respondentů). A třetí část obsahuje 15 (původně 20) rozhovorů s účastníky, kteří absolvovali 

jednotlivé programy. Autorka se snaží zejména postihnout stávající situaci v ČR a zmapovat u 

jednotlivých programů jejich silné stránky i „rezervy“ a případná doporučení klientů, při 

důrazu kladeném na prvky, které zvyšují efektivitu daných programů. Rovněž reflektuje jejich 

zisky, které si odnesly z jednotlivých programů. 

Ohled na etické aspekty tvoří nedílnou součást použité metodologie. Diskuse 

porovnává autorčina zjištění s již provedenými výzkumy a komentuje i možná pochybení a 

limity realizovaného výzkumu. Celou práci dokumentuje velmi bohatá a aktuální literatura, 

získaná zjištění jsou adekvátně doložena i řadou příloh. Velmi cenná je rovněž kapitola 

obsahující závěrečná doporučení, která přináší řadu cenných inspirací pro danou 

terapeutickou oblast. 



Domnívám se, že předložená diplomová práce velmi přehledně komplexně zpracovává 

dané téma a zaslouží si rozsáhlejší publikační výstup. 

Uvítala bych, kdyby autorka v ústní obhajobě zmínila svůj názor na to, jak připravovat 

odborníky pro danou práci s klienty a zejména, kde vidí rezervy v prevenci domácího násilí.  

 

Závěrem mohu s radostí konstatovat, že předložená práce splňuje všechny nároky na 

tento typ prací kladené a doporučuji ji k obhajobě; navrhuji hodnocení výborně. 
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