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Studentka si pro svou práci zvolila téma podrobně zpracované v odborné literatuře i 
v absolventských textech mnohých studentů. V tomto smyslu by se mohlo zdát, že práce 
nepřinese nic nového. Po přečtení cílů stanovených v úvodu je však čtenář potěšen tím, že 
hlavním tématem práce je mnohem užší aspekt daného tématu - souvislost mezi původem 
pachatele (intrafamiliární nebo extrafamiliární ?) a následky sexuálního zneužívání pro oběť 
v dospělosti. 

Autorka nejprve vymezuje kontext sexuálního zneužívání. Toto vymezení je přehledné a 
čtivé, místy však směřuje příliš do šířky vzhledem ke stanoveným cílům (stačilo by 
odkazovat na odbornou literaturu). Možná by pomohlo méně obsáhlé, přesnější stanovení 
cílů. Ty jsou paradoxně lépe fonnulovány v závěru nežli v úvodu. Přehlednost a celkovou 
kvalitu textu zvyšuje slovník odborných pojmů, které tak nejsou zdlouhavě vysvětlovány 
přímo v textu, ale přehledně v přílohách. 

Oceňuji vysokou korektnost užívání citací z odborné literatury. Doporučuji ale citovat 
jednotně (do závorek nebo pod čáru). Seznam literatury je obsahově bohatý, postrádám však 
další aktuální texty, které obsahují důležité výzkumy (např. Domácí násilí od Buriánka a kol., 
Krizovou intervenci pro praxi od Špatenkové nebo Obraz problematiky týr., zneuž. a zanedb. 
dítěte od Duškové - ředitelky DKC v Praze). Fonnální nedostatky se v seznamu literatury 
objevují pouze v detailech, pozor na chyby ve jménech autorů (např. Bentowim). Překlepy 
v textu jsou ojedinělé, kvalitu práce však zbytečně snižuje množství chybějících čárek ve 
vedlej ších větách. 

Teorii první části práce výborně dokresluje šestnáct řízených rozhovorů s klientkami 
občanského sdružení Élektra. Vzhledem k počtu respondentek nelze vzorek považovat za 
reprezentativní, z kvalitativního hlediska však poskytují zajímavý vhled do problému a 
mnoho podnětů k zamyšlení. Vzhledem k závažnosti zvoleného tématu a otevřenosti 

respondentek se rozhovory četly tzv. jedním dechem. Autorka se nenechala strhnout 
alannujícími výpověďmi a v závěru práce přehledně uvedla návrhy praktických opatření, 
jimiž by bylo možné situaci zlepšit. 

Diplomová práce Lenky Žďárkové vykazuje nedostatky, kterých se lze do budoucna 
snadno vyvarovat. Text byl psán citlivě, s evidentním zájmem a pečlivostí, je infonnačně 
bohatý, přesto přehledný a velmi čtivý. Vzhledem k tomu, že klady výrazně převažují nad 
nedostatky, hodnotím předloženou práci jako výbornou. 

Podnět k obhajobě: Jaká je souvislost mezi intrafamiliárním sexuálním zneUZlvanlm a 
následky tohoto zneužívání? Jaké poznatky na toto téma nabízí odborná literatura? 
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