
Oponentský posudek 

 
bakalářské práce studentky Ivety Tlukové na téma 
„Domácí násilí – zaměřeno na agresory“ 
 

Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část, její rozsah je dostatečný 
pro práci tohoto typu. 
 

V teoretické části je znát podrobná autorčina znalost problematiky domácího 
násilí. Velmi vhodně jsou do práce zařazené kapitoly o domácím obecně a o oběti 
domácího násilí. Fakta v těchto kapitolách mohou být pro čitatele přínosem a vést 
k potřebě dozvědět se o problému víc. 
Nástin profilu pachatele a vybrané koncepce jsou zajímavé, bohužel chybí odkazy na 
zdroje, ze kterého by bylo možné získat podrobnější informace.  

Bohužel zřejmě množství informací, které autorka při psaní práce získala, a 
její snaha umístnit je do textu způsobuje, že teoretická část ztrácí na přehlednosti.  

Velkým nedostatkem teoretické části je častá absence odkazů na původní 
výzkumy a zdroje. Jednak je jejich přítomnost u práce tohoto typu samozřejmostí a 
jednak jejich nepřítomnost stěžuje možnosti vyhledat si podrobnější informace. 
Pokus skloubit výsledky výzkumů a osobních zkušeností a názorů autorky vede 
místy ke zmatku a interpretace autorky by byly mnohem vhodnější v diskusi a 
závěrech. 

Častý je odklon od tématu bez logického předělu, kterým by se to vysvětlilo. 
Výrazně se to projevuje v kapitole 3. Např. v kapitole nazvané „Oběti domácího násilí 
– co znamená oběť“ se bez předělu objevuje pasáž o viktimologii.   
V podkapitole 3.2. mýty o domácím násilí jako o soukromé věci a o tom, že se tento 
druh násilí nevyskytuje i ve středních a vyšších vrstvách mají z vnějšího pohledu 
málo společného se záměrem popsat oběť. 

 
Fakta jsou často doprovázená emocionálními popisy – zřejmě se jedná o 

zaujetí tématem, ale zároveň snižuje odbornou kvalitu práce. Bohužel se v práci 
objevuje nesprávné použití odborných termínů, např. na straně 21 se objevuje výraz 
„naučená oběť“, což je v kontextu odseku popis konceptu „naučené bezmoci“. 

V celé teoretické částí je vidět kus práce, který autorka při získávaní informací 
odvedla. Kladně hodnotím rozvržení této části. Má potenciál být vynikajícím 
základem pro následnou praktickou část. Bohužel získání množství teoretických 
poznatků nedokázala autorka vhodně využít. Některé části práce se kvůli zařazení 
informací, které s předchozím textem nesouvisí, stávají hůř srozumitelnými. 
Stejně tak snaha o použití „lidského“ jazyka často vede ke zbytečnému moralizování 
a odklonu pozornosti čitatele od odborných pasáží. 
 

Z praktické části je znát velká časová dotace, kterou autorka práci věnovala, 
nicméně kvalitativně je tato část informačně nevyvážená. 
Jako vhodné se jeví na úvod nástin způsobů práce s pachateli domácího násilí 
v zahraničí. 

Velmi podnětné a podrobné je popsání práce s pachateli domácího násilí 
v USA. Naopak naprosto nedostačující je podkapitola 8.2. ve které autorka místo 
popisu práce v Kanadě uvádí obecný příběh klienta s problémem násilí ve vztahu – o 
způsobu práce organizace „Pro-gram“ to vypovídá velmi málo. Doporučuji navštívit 
jejich webové stránky, ze kterých je možné čerpat víc faktických informací.  
Chybí vysvětlení autorky, proč využila právě příklady z USA, Kanady a Francie.  
Velmi zajímavý a přehledný je popis možností financování programů pro pachatele 
domácího násilí v ČR. Tato kapitola určitě může vyvolat diskusi a hlubší zájem o 
problém. 



Kapitoly o konkrétních organizacích, které se věnují práci s pachateli 
domácího násilí v ČR přinášejí bohužel málo faktických informací.  

;Popis o.s. LOM je sice podrobný, nicméně chybí informace o tom, zda 
klientům s problémem násilného chování věnují speciální pozornost. Např. absentuje 
kampaň „Bílá stužka“, kterou zahájil LOM jako kampaň proti násilí na ženách a 
dětech. 

Zbytečně zdvojený je popis práce v projektu Informačního a poradenského 
centra Viola, který se objevuje jak v podkapitole 8.2.1. o situaci v ČR, tak v kapitole 
8.4. v kapitole o setkání s PhDr. Marií Šusterovou. 

Chybí zmínka o SOS Centru Diakonie ČCE, které má program pro osoby 
s násilným chováním ve vztazích. Jejich program byl podpořen grantem z MV a tak 
jeho absence v takové práci je velkým nedostatkem. 

Nelze neopravit jméno pracovnice o.s. ROSA, které nezní Bronislava Vargová 
– Marvánková, ale Bronislava Marvánová – Vargová. 

Celkově má z mého pohledu praktická část nízkou úroveň a na základě 
energie autorkou vynaložené,  bych od ní čekala víc. Znovu nadměrné použití 
„lidského“ jazyka a emocionálních popisů snižuje odbornou kvalitu textu. Ten místy 
připomíná spíš reportáž z osobních setkání s jednotlivými odborníky než odbornou 
práci. 

Byť je deklarováno, že v práci jde o sondu v rámci ČR, představené 
organizace jsou jenom z Prahy. O ostatních je zmínka jenom ve výčtu v podkapitole 
8.5. Absentuje např. ADRA Hradec Králové. 

Organizací, které pracují s pachateli domácího násilí, je v ČR opravdu málo, 
tak jejich práce by si zasloužila víc pozornosti a detailnějšího popisu, speciálně 
pokud je to vytýčeno jako cíl práce. 
 
Bylo by dobré aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím otázkám: 
 

1. v práci jsou uvedené popisy práce s pachateli domácího násilí v zahraničí – 
jaký je názor autorky na jejich využitelnost v našich podmínkách? 

 
2. co bylo kritériem při výběru zahraničních modelů práce s pachateli domácího 

násilí? 
 

3. pracuje o.s. LOM s klienty, kteří páchají domácí násilí, nebo se s nimi 
setkávají jenom okrajově? 

 
4. co bylo kritériem výběru domácích organizací, podrobněji popsaných v práci? 

 
Tato bakalářská práce má zajímavé téma a dostatečný potenciál. Je patrná snaha 

autorky postihnout problematiku v co nejširším rozsahu, bohužel je ve výsledku velmi 
nevyvážená.  
Ponoření se do tématu vedlo často k nepřehlednosti textu a paradoxně množství 
informací vedlo ke snížení celkové kvality práce.  
 
Navrhuji klasifikovat práci C /dobře/. 
 
 
V Praze 9. 1. 2010                                                                    Mgr. Zuzana Chomová 
 
 
 
 
 


