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Předložená bakalářská práce má celkem 69 stran, včetně příloh a seznamu literatury. 

Tato práce se vyznačuje převážně deskriptivním charakterem. Zabývá se problémem 

domácího násilí. Toto téma teoreticky a výzkumně zpracovává z pohledu domácího násilí 

páchaném na mužích. Zajímají ji především stereotypy, které jsou spojovány s domácím 

násilím, jehož obětí nejsou ženy, ale muži.  Stručně popisuje situaci ve vztahu k intervenčním 

centrum a vybraným neziskovým organizacím. 

V teoretické části, v jejím úvodu, stručně popisuje domácí násilí a vymezuje tak termíny 

adekvátní této práci. Jedná se o poměrně zdařilou  rešerši z dostupné domácí literatury, včetně 

odborných časopiseckých článků a internetových zdrojů. 

Pro svůj výzkum zvolila studentka anketní šetření. V jeho metodické části postrádám časový 

interval jeho uskutečnění. Vcelku zdařile stanovila hypotézy a vyslovuje se k jejich ověření. 

Celkem bylo respondentů 54, ale z toho pouze 18 mužů. Výzkum probíhal ve Středních 

Čechách a v Praze. Za poněkud odvážné, považuji tvrzení autorky, že výsledky by byly stejné 

pro všechny kraje. Zobecňování takového malého vzorku je metodicky nevhodné. 

Ocenil bych větší kritickou reflexi získaných dat. Věty typu – „Ve své anketě jsem se 

zaměřila na pohled veřejnosti na muže, který je ohrožován domácím násilím ze strany 

partnerky. Zjistila jsem, že lidé připouští možnost, že muž může být obětí domácího násilí, 

avšak současně nevěří, že ohrožen může být každý muž“… - jsou příliš obecné a rozhodně 

nemají podklady v provedeném anketním výzkumu. 

Souhlasím ovšem s tvrzením autorky, že v ČR není žádní specializované pracoviště, které by 

se zabývalo pomocí ohroženým mužům. 

Na práci autorky oceňuji především to, že se pustila do poměrně neprobádaného tématu. 

Přestože existuje pouze málo seriozních prací zabývajících se domácím násilím z pohledu 

muže – oběti, dokázala se s touto skutečností poměrně dobře vypořádat. 

Práce postrádá pevnější logickou strukturu, která dělá celý text srozumitelný a badatelsky 

korektní. 

V rámci obhajoby bych prosil o zodpovězení otázky, co by bylo třeba udělat, aby ve 
stávajících organizacích, které jsou zaměřeny na ženské oběti DN, bylo možno také lépe 
pracovat s muži.  
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