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Autorka předkládá velmi zajímavou, komplexně pojatou a velmi obsáhlou práci, která se 

týká dosud nepříliš výzkumně probádané oblasti partnerského násilí mezi dospívajícími. 

Teoretická část je logicky, přehledně a s velmi širokým záběrem rozčleněna do šesti 

kapitol. Autorka zde srozumitelně představuje oblast partnerského násilí se všemi jeho 

podobami. Ve druhé kapitole zaměřuje pozornost na jednotlivé aktéry. Zde bych chtěl ocenit 

podkapitoly týkající se žen jako pachatelek a mužů jako obětí partnerského násilí. Nejen 

v těchto podkapitolách autorka vhodně nabourává ve společnosti silně zažitý stereotyp, že 

ubližují pouze muži a je ubližováno pouze ženám. Dále detailně zpracovává konkrétní 

důsledky partnerského násilí, možnosti prevence a intervence, z vývojového a sociálně 

psychologického hlediska období dospívání a v poslední kapitole teoretické části seznamuje 

čtenáře se specifiky partnerského násilí mezi dospívajícími. 

V empirické části autorka představuje cíl výzkumu, který spočívá ve zmapování 

psychických a somatických důsledků partnerského násilí v dospívání. Autorka se vydává 

cestou kvantitativního výzkumu s následnou doplňkovou analýzou. Autorka 

operacionalizuje pojmy, představuje výzkumný design, etické aspekty a další náležitosti. 

Využívá dvou on-line dotazníků, které sama vytvořila a uvádí je v příloze práce. Výzkumný 

soubor byl tvořen 101 osobami, které zažily partnerské násilí v dospívání a 277 osobami, 

které takovou zkušenost neměly. Výsledky autorka zpracovala graficky přehledně a 

srozumitelně. Vynikající je kapitola diskuse.   

Celkově diplomovou práci hodnotím jako výjimečnou. Práce je obsáhlá, komplexní, ale 

přesto přehledná a čtivá. Práce vychází z velkého množství zdrojů, které ilustruje autorčin 

hluboký vhled do tématu. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby autorka usilovala o 

publikování práce a aby se i nadále problematice vědecky věnovala. 

V rámci obhajoby by se autorka mohla vyjádřit k možnostem specifické prevence 

partnerského násilí v dospívání. 

Diplomová práce Bc. Terezy Čechové splňuje nároky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 20.8.2019          

PhDr. David Čáp, Ph.D. 


