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Posudek diplomové práce Bc. Veroniky Kubeškové:
„Programy pro původce domácího násilí“
Cílem předložené diplomové práce je dle autorky shromáždit veškeré dostupné informace
o programech pro původce domácího násilí v České republice, a to v oblasti jejich nabídky,
podoby, obsahu a efektivity. Autorka otevřeně navazuje na svou bakalářskou práci, což jí
dává možnost proniknout hlouběji do dané, obecně nepříliš prozkoumané, problematiky.
Dlouhodobý zájem o tuto oblast a její znalost také zúročila v tom, že se jí podařilo proniknout
k cílové skupině, která je pro bližší zkoumání těžko dostupná.
Teoretická část je rozdělena do pěti na sebe navazujících kapitol. Čtenář je v těchto
kapitolách seznámen s terminologií a fenoménem domácího násilí s jeho znaky, rozvojem,
podobami a jednotlivými aktéry. Třetí kapitola je již zacílena na původce domácího násilí a
jejich charakteristiky. Zde stojí za ocenění podkapitola zaměřená na důvody, proč se touto
cílovou skupinou zabývat. Ve čtvrté kapitole jsou detailně popsány dostupné programy pro
původce, včetně náležitostí jako jsou teoretická východiska, vstupní kritéria a např. metody
a techniky, které jsou v těchto programech využívány. Teoretickou část diplomové práce
korunuje kapitola zaměřená na efektivitu těchto programů, která je podložena velkým
množstvím výzkumů.
Teoretickou část autorka zpracovala logicky, systematicky a přehledně. Formální a
obsahové zpracování je na vysoké úrovni s velmi širokou literární základnou, se kterou
autorka nakládá adekvátně.
Empirická část představuje výzkum v podobě mapující studie. Design výzkumu je
kvalitativní a jeho cílem je podrobný obraz programů pro původce domácího násilí v ČR.
Dalšími cíli jsou zachycení silných a slabých stránek těchto programů, detekce prvků
zvyšujících efektivitu a odpověď na otázku, zda u absolventů programů dochází ke
konkrétním změnám v jejich životě.
Autorka podrobně popisuje všechny tři části výzkumu, výzkumný vzorek, metody a
postup zpracování dat. Výsledkem první části výzkumu je seznam organizací, které
poskytují programy pro původce domácího násilí. Druhá část výzkumu vychází ze
zpracování evaluačních dotazníků absolventů dvou organizací (Liga otevřených mužů a SOS
Diakonie). Třetí část výzkumu byla založená na polostrukturovaných rozhovorech s 15

absolventy programů. Závěry jsou (zjednodušeně) následující: a) v ČR je registrováno 12
organizací, které nabízejí služby původcům domácího násilí, b) absolventi subjektivně
hodnotí programy jako efektivní, c) absolventi dokážou reflektovat konkrétní změny ve
svém chování, d) absolventi identifikovali mnoho silných stránek programů, ale vnímají i
určité rezervy.
Empirická část předkládá ucelený hluboký vhled do situace s dobře připraveným
výzkumem a zvládnutými metodami. Autorka nezapomněla na etický rozměr studie, limity
výzkumu dobře zpracovala v kapitole diskuse a hlavně předkládá určitý seznam doporučení
pro zvýšení kvality služeb pro danou cílovou skupinu.
Právě o těchto doporučeních by se mohla autorka zmínit i u obhajoby.
Diplomovou práci hodnotím nejen jako zdařilou, ale jako unikátní.
Diplomová práce Bc. Veroniky Kubeškové splňuje nároky kladené na diplomové
práce. Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně.
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