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Posudek bakalářské práce  

 
Jméno autora práce: Monika Škopková 
Název bakalářské práce: Domácí násilí: muž jako oběť domácího násilí 
 
oponent: Jan Jaroš 

(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x) 
 

Obsahová hlediska práce 

 
 

Úroveň návrhu projektu 

 

Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 

• Autorka bakalářské práce na straně 21 (poslední odstavec) odkazuje na výzkumy 
potvrzující těžké emoční ztráty a psychická traumata mužských obětí domácího násilí. 
O jaké konkrétní výzkumy se jedna? 

 

• V podkapitole 10.2 (Psychologická pomoc) autorka pojednává o psychologické pomoci 
mužským obětem domácího násilí. Existují nějaká specifika v psychologické pomoci 
právě pro mužské oběti domácího násilí?  

 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  X   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  X    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   X   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné  X   

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální  X   

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    
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• Podnět k zamyšlení nad velikostí výzkumného souboru, resp. reálností oslovení takto 
početného zástupu respondentů a proveditelností relativně velkého množství časově 
náročných rozhovorů. (Kde rozhovory budou realizovány? Kde a jakým způsobem 
budou pro spolupráci získání v práci zmiňovaní (str. 43) proškolení externí výzkumníci 
s několikaletou psychologickou praxí pro vedení rozhovorů?) 

 

• Zda a jakým způsobem autorka bakalářské práce pracovala s texty (závěrečnými 
pracemi) vznikajícími k danému tématu na půdě Univerzity Karlovy? 
 

• Jakým způsobem by autorka navrhovala interpretovat a prezentovat ve výzkumu 
získaná data? Případně, jak dále by s těmito závěry doporučovala pracovat?  

 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Práce je napsána srozumitelně bez větších gramatických a stylistických omylů. Přesto si v rámci 
konstruktivní kritiky dovoluji uvést několik návrhů pro případná zlepšení: 
 

• důslednější a jednotné zacházení s použitými zkratkami: 
 

o zatímco zkratka pojmu „domácího násilí“ je definována na str. 9 užitím závorek a 
definováním zkratky „DN“, která i přes tuto definici není v práci nadále důsledně 
dodržována, jiné zkratky, např. APA – str. 8, BKB – str. 9 jsou definovány až 
v seznamu zkratek na str. 54 a zároveň některé zkratky v tomto seznamu jsou 
následně v textu práce použity v jiné podobě (DČCE – str. 36); 

 

• větší zaměření na interdisciplinaritu tématu a zároveň zachování a prohloubení apriori 
psychologického pohledu (Při vědomí určité rozporuplnosti tohoto doporučení se jej 
pokusím vysvětlit na příkladech) 

 
o v kapitole 2 (Formy domácího násilí) by pro přehlednost a zaměření práce mohlo 

být užitečné u každé z forem domácího násilí věnovat zvláštní podkapitolu 
specifikům ve vztahu k mužským obětem. Zároveň by bylo zajímavé dané 
kapitoly rozšířit o stručné ukázky případových studií a dopady tohoto druhu 
násilí na psychické prožívání obětí; 
 

o v kapitole 8 (Vybrané výzkumy týkající se domácího násilí na mužích) bych 
přivítal více zahraničních psychologicky orientovaných výzkumů, totéž v kapitole 
9 (Ženy v roli násilných osob); 
 

o větší psychologické prohloubení bych si uměl představit též v kapitolách 5.1.3 
(Naučená bezmocnost) či 5.1.4 (Sebezničující strategie); 
 

o určitý interdisciplinární přesah v tomto tématu se pak nabízí například v oblasti 
práva, kde k tématu existuje a vzniká řada prací, nemluvě o přímém propojení 
v praxi. 
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Vzhledem ke všemu výše uvedenému hodnotím práci jako velmi dobře zpracovanou, čtivou, 
bez větších formálních či obsahových nedostatků. Velmi kladně hodnotím aktuálnost tématu a 
odvahu autorky se tomuto věnovat i přes nespornou limitaci tuzemských zdrojů. O to více si 
cením i hlavního autorkou uvedeného důvodu pro výběr tématu práce, neboť zvědavost je 
vynikající výbavou každého studenta, studentky, výzkumníka či výzkumnice! Výzkumný projekt 
se na první pohled jeví jako poměrně ambiciózní, pokud by však byl dobře zpracován, určitě by 
byl přínosem zkoumané problematiky.  
 
Celkově práci hodnotím jako velmi povedenou a doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 23.8.2020 podpis: Jan Jaroš 
 


