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Oponentský posudek na diplomovou práci Šárky Soudkové: 

Domácí násilí 

Diplomová práce Šárky Soudkové se věnuje tematice domácího násilí. Jde o práci 

prakticky zaměřenou a z velké části empirickou. Obsahuje teoretický úvod, informace o 

praxi a legislativním rámci problematiky domácího násilí i vlastní empirický výzkum. 

Celkově jde o práci velmi zdařilou, k níž není třeba mít nějakých větších výhrad. Autorka 

ji evidentně zpracovala velmi pečlivě, ať už po stránce teoretické, praktické - výzkumné, 

tak po stránce prezentační. 

Výběr porovnání dvou zemí: České republiky a USA, se jeví jako rozumný a autorce 

se dle mého názoru daří tento krok srozumitelně vysvětlit a tedy velmi dobře obhájit. 

V úvodní části práce autorka nabízí poměrně vyčerpávající výklad teoretických koncepcí a 

souvislostí fenoménu domácího násilí, obzvláště ocenit je v této souvislosti třeba jeho 

přehlednost a ne zcela obvyklé množství zahraniční literatury, ze které je čerpáno. Druhá 

část práce má v jejím celkovém kontextu velmi duležitou úlohu: uvádí téma do 

konkrétních reálií současných společností obou zemí. Díky tomu získává celá práce 

výrazně praktickou dimenzi a přímo se nabízí jako informační zdroj pro subjekty pusobící 

v dané oblasti. Ačkoli si lze představit, že by bylo možné kvalitní diplomovou práci 

realizovat i v omezenějším rozsahu teorie a výzkumu postoju k domácímu násilí, tento 

praktický aspekt celé vyznění práce pozvedává na ještě vyšší úroveň. Konečně, co se 

týče empirické části, autorka v rámci svých možností realizovala kvalitní pruzkum a 

provedla velké množství analýz empirického materiálu. Dosvědčuje, že je schopna jej 

nejen zajímavým zpusobem interpretovat a propojovat s teoretickými i praktickými 

souvislostmi, nýbrž také že je současně připravena reflektovat jeho slabší místa nebo 

nedostatky a citlivě a ně při formulaci závěru reagovat. 

K celé práci mám jen dvě drobné poznámky a dvě otázky, ke kterým by se 

diplomatka mohla vyjádřit u obhajoby: procentuální údaje v tabulkách je vhodnější 

počítat pro validní případy, tak aby celkový součet v tabulce dával 100%. Pokud je snad 

podíl nezodpovězených otázek relevantním poznatkem, pak by měl být v tabulce uveden 

výslovně, nikoli ponechán k dopočítání čtenáři. (s. 68) 

I tabulky v přílohách by měly obsahovat popisky proměnných, případně variant 

odpovědí. Tabulky bez labelu jsou velmi nepraktické a pro čtenáře je obtížné neustále 

listovat a popisky hledat v dotazníku (příloha 4.) 

Jako námět k obhajobě bych rád vznesl dotaz na autorčino vysvětlení výsledku, 

které popisuje ve 2. odstavci shrnutí (kap. 4.6, s. 77-78). Proč podle ní dochází ke 

zmíněným rozdílum mezi českými a americkými respondenty? K diskusi také nabízím 

praktickou otázku, do jaké míry mohla respondenty v jejich odpovídání ovlivnit 
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skutečnost, že jim na začátku dotazníku bylo sděleno, že cílem výzkumu je "porovnat 

postoje k domácímu násilí v České republice a ve Spojených státech amerických." Do 

jaké míry muže znalost tohoto cíle modifikovat procesy rozhodování o odpovědích, do 

jaké mohou fungovat tzv."demand charakteristics", neboli skutečnost, že zkoumané 

osoby se snaží naplnit jimi předpokládanou představu výzkumníka/ce. 

Diplomovou práci Šárky Soudkové navrhuji hodnotit jako výbornou. 

Jiří Vinopal, 20. 5. 2008 
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