
Oponentský posudek bakalářské práce 
Barbory Kadlecové "Problematika týrané ženy" 

Téma bakalářské práce je věnováno problematice týrané ženy a domácímu násilí 
(DN). Je to téma v současné době silně frekventované, leč stále opředené mnoha mýty. 
Předsudky, polopravdy a neznalost zákonitostí tohoto jevu často brání laické i odborné 
veřejnosti ve využívání informací, instrukcí a návodů na to, jak se účinně bránit domácímu 
násilí. Práce podrobně probírá mýty a předsudky a tím mj. plní úlohu potřebné osvěty. 

Aktuálnost a vhodnost tématu pro bakalářskou práci lze proto spatřovat právě v jejím 
osvětovém zaměření - autorka, studentka oboru sociální práce, se již několik let systematicky 
věnuje tématu týrané ženy a studentské praxe vykonává v pomáhajících organizacích 
zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím (Acorus, Intervenční centrum). 
Vhodnost výběru tématu vidím i v tom, že studentka díky důkladné znalosti problematiky je 
schopna popsat pozitiva i negativa, která v ochraně před domácím násilím přinesla nová 
legislativa (Zákon č. 135/2006 Sb.) po 1.1.2007. Od účinnosti tohoto zákona získala Policie 
ČR oprávnění vykázat ze společného obydlí násilnou osobu a má tedy zákonné možnosti lépe 
ochránit ohroženou osobu i její děti. 

Práce je pozitivisticky laděna - základy pevně stojí na faktech, odborných definicích a 
výborné znalosti odborné literatury. Nadstavbou je vlastní přístup k tématu a využití 
zkušenosti z terénu. Autorka práce zaujímá stanoviska k různým definicím, popisům znaků 
domácího násilí (DN) a jeho dopadů na rodinu a především na děti. Práce se podrobně věnuje 
psychologii oběti - týrané ženy - a prozkoumává důvody jejího dlouhodobého setrvávání 
v partnerském násilí. Paradoxem, kterému často nerozumí ani nejbližší příbuzní oběti, sociální 
pracovnice, policisté ani soudci, je fakt že čím je násilí intenzivnější a čím více ohrožuje 
týranou ženu na zdraví i na životě, tím hůře se ženě z takového vztahu odchází. Tím větší je 
její závislost na násilném partnerovi, tím více se bojí ze vztahu odejít. Bakalářská práce 
podrobně probírá nabídku sociálních služeb, zamýšlí se nad formou pomoci a podpory týrané 
ženě, upozorňuje však, že výraznou změnou v postavení oběti přinesly až aktuální změny 
v české legislativě. Proto také zcela oprávněně třetinu své práce věnuje paragrafům, které 
umožňují účinnou ochranu oběti DN před násilníkem. 

Autorka práce využívá metody pozorování a rozhovoru. K prezentaci různých názorů 
na DN využívá rozhovorů s odbornými poradci (právníky, sociálními pracovnicemi, 
psychology) a členy interdisciplinárních týmů v Praze. Autorce se podařilo využitím 
uvedených metod získat hlubší záběr problematiky týraných žen. 

Autorka vychází z dostupné, česky psané odborné literatury k domácímu násilí, 
novinových článků a studií. S odbornou literaturou umí pracovat, přesně cituje, srovnává 
přístupy různých publikací. Rozsah odborné literatury je dostatečný. 

Práce je logicky strukturována, obsahově přesně promyšlena, návaznost jednotlivých 
kapitol je plynulá, jejich obsahje vyvážený. 

Studentka dokazuje, že je schopna samostatně aplikovat teoretické závěry v praxi, 
dokumentuje to svými komentáři k případům týraných žen. Autorka přináší vlastní pohled na 
problematiku týrané ženy a kriticky si všímá nedostatků při ochraně před domácím násilím. 
S dobrou znalostí poukazuje na malou připravenost policie pro využívání institutu vykázání 
v praxi. Přináší vhodné argumenty a návrhy, jak zlepšit ochranu před domácím násilím. 

Práce je cenná právě svou důkladností, systematičností ve zpracování tématu a 
hlubším vhledem do problematiky týrané ženy. Empirie čerpaná ze studentské praxe autorce 
umožnila porozumět, proč se ochrana před domácím násilím v praxi často nedaří. Uvědomuje 
si, jak důležité je při ochraně před domácím násilím propojit sociální služby s dalšími obory 



v rámci interdisciplinární spolupráce. Autorka oprávněně cítí jako velký nedostatek absenci 
specifických programů pro násilné osoby. 

Bakalářská práce přináší mnoho podnětů pro využití v praxi, a tím je neobyčejně 
přínosná. Autorka si uvědomuje, že sociální služby zmohou v rámci pomoci a podpory 
ohrožených osob jen část úkolů a že ochrana před DN je stejně závislá na kvalitní legislativě a 
kvalitní práci policie. Studentka proto navrhuje vytvořit koncepci systematického vzdělávání 
policistů, rozšířit teoretické přednášky mj. o praktický výcvik zaměřený na šetrné jednání 
s ohroženou osobou. 

Práce má velmi dobrou jazykovou i stylistickou úroveň. Autorka práce přesně 

formuluje a analyzuje negativní jevy spojené s DN. Oceňuji přehledné uspořádání kapitol 
vhodně zapracovaný poznámkový aparát. 

Závěr 

Celková úroveň práce je vysoká. Studentka si jasně vymezila téma - v práci se zabývá 
výhradně problematikou týraných žen. Vytyčené hranice tématu ukázněně dodržuje. Autorka 
prací prokázala schopnost samostatně myslet, uplatnit svůj názor a jasně formulovat návrh 
alternativního řešení určitého problému. Autorka si uvědomuje, že se domácí násilí 
samozřejmě netýká jen žen, ale i seniorů, osob se zdravotním postižením - a samozřejmě i 
mužů. Domácí násilí zaměřené na tyto skupiny cítí jako více skryté, latentní. Doporučení na 
závěr tedy zní, aby autorka v budoucnu prozkoumala domácí násilí se stejnou důsledností i ve 
vztahu k těmto zatím opomíjeným, leč vysoce ohroženým skupinám. 

Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji ji známkou výborně. 

Otázky pro autorku bakalářské práce "Problematika týrané ženy" 

a) Jaké razantní kroky byste udělala pro zlepšení ochrany před domácím násilím - co jsou 
v současnosti podle Vás největší slabiny v systému ochrany v ČR? 
b) Zúčastnila jste se setkání interdisciplinárních týmů v Praze. V čem vidíte význam této 
spolupráce v každém kraji? 
c) V čem vidíte problém pomoci seniorům, zdravotně postiženým osobám a mužům 
ohroženým domácím násilím? Jak zlepšit informovanost těchto skupin o DN a jejich 
akceschopnost aktivně se bránit násilí blízké osoby? 
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