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Autorka adekvátně vymezuje domácí násilí, které je z psychologického a právního
pohledu odlišné, sama se posléze zaměřuje zejména na podoblast násilných partnerských
vztahů. Přehledová část nabízí celou škálu souvisejících témat, zabývá se stručně nejen
staršími teoretickými přístupy k problematice, přináší i ty novější, včetně současných
modelů, které se dívají i na dynamiku vývoje násilného vztahu. Jejich uvedení bych zvlášť
ocenila. Kriminologicky laděná je třetí kapitola, která se zaměřuje na formy a typy
domácího násilí. Specificky se autorka věnuje rizikovým faktorům z hlediska rozvoje násilí
ve vztazích. Ze zajímavých a v současné době hojně sledovaných konceptů si posléze
vybírá citovou vazbu v dospělosti a diferenci self podle Bowena a uvádí poznatky k jejich
souvislosti s rozvojem násilných vztahů. Věnuje se také následkům násilí ve vztazích pro
oběť. První část práce uzavírá kapitolou o možnostech intervence v případech domácího
násilí.
Přehledová část obsahuje řadu teoretických poznatků a souvislostí, domnívám se,
že se i přes značnou šíři témat podařilo autorce jít do hloubky. Autorka se věnovala se
oblastem, které posléze zpracovává i v rámci vlastního výzkumného šetření.
Vlastní výzkum je realizován prostřednictvím polostrukturovaného dotazování
respondentů, kteří zažili vztahové násilí. Autorka směřuje výzkumné otázky právě k širším
souvislostem rozvoje i ukončení takových vztahů respondenty, zajímá se i o následky,
s nimiž se musely oběti potýkat.
Realizace šetření s obětmi je vždy náročným postupem, neboť dodržet zásadu
nepoškození respondenta může být obzvláště těžké. Pro toto kvalitativní šetření se
autorce podařilo získat rozmanitý vzorek 6 respondentů. S pěti oblastmi rozhovoru i
konkrétními dotazy byli respondenti seznámeni s předstihem. Zadán jim byl i dotazník
citové vazby a diferenciace self. Autorka popisuje adekvátně postup výzkumu i ošetření
jeho etiky. Diplomandka analyzovala získané informace, tematicky s nimi pracovala,
seskupila je pod vyšší tematické celky, jejichž přehled uvádí. Dokumentuje jednotlivá
témata konkrétními výroky. Podává tak přehled nejen samotného jednání násilných
pachatelů, ale i více psychologických aspektů problematiky – pocitů obětí, jejich reakcí,
atribucí, charakteristik vývoje vztahu. Zajímavé a důležité jsou některé aspekty i z hlediska
podpory těchto osob – momenty, kdy oběti samy uvažují o vztazích a možnostech změny,
překážkách. Autorka ještě výběrově shrnuje zjištění k jednotlivým výzkumným otázkám,
ta hlavní dále diskutuje v kontextu dalších poznatků, stručněji diskutuje limity výzkumu a
možnosti dalšího zkoumání.
Zjištění vnímám jako velmi užitečná pro profesionály (policisty, soudce,
psychology, sociální pracovníky a další), kteří se obětmi setkávají, jak již ve fázi, kdy se
násilí děje, tak poté.
Práce vychází ze značného množství tuzemské i zahraniční odborné literatury,
která je adekvátně citována. Formálně je vhodně upravena.

Závěr: Autorka Bc. Monika Kováčová ve své diplomové práci prokázala schopnost
samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na
diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.
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