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Domácí násilí na mužích 

 
Autorka se rozhodla pro volbu  zajímavého a málo zpracovaného tématu. O jeho 
aktuálnosti nás přesvědčuje hned v úvodu práce. Zároveňˇvšak velmi mlhavě 
formuluje cíl práce: „poukázat na fakt, že muži mohou také být ohroženi 
domácím násilím“ (str.8) – to je pro cíl bakalářské práce dost málo. 
Autorka přesto zvolila logickou osnovu (viz Obsah na str.5 a 6), která dobře 
pokrývá zpracovávané téma. Bohužel se zcela nepodařilo očekávání, která tato 
osnova vzbuzuje, naplnit. 
Úvodní kapitoly jsou věnovány základním charakteristikám domácího  násilí, 
jak jsou formulovány v různých odborných pramenech, i když autorka 
samozřejmě nevyčerpává všechny. Za problematický považuji odstavec „Co 
není domácí násilí“ na str.10. Také cyklus domácího násilí je popsán nepřesně. 
S použitím údajů z různých zdrojů se autorka pokouší ukázat četnost výskytu 
tohoto fenoménu. Dále celkem zdařile popisuje jednotlivé formy domácího 
násilí s ohledem na skutečnost, že agresorem je žena. Je škoda, že jednotlivé 
formy nejsou ilustrovány odpovídajícími příklady. Naopak za méně uspokojující 
považuji zamyšlení nad příčinami. Nad tím, co je společné a naopak, co vyplývá 
ze základních rozdílů mezi pohlavími. Užitečné je zpracování přehledu 
organizací, které poskytují pomoc obětem domácího násilí a explicitní uvedení 
těch, na které se mohou obrátit oběti-muži. Užitečné by bylo zpracovat tyto 
údaje do přehledné tabulky. 
Závěrečnou částí práce je ilustrující anketa, ve které autorka formou dotazníku 
oslovila 90 mužů a žen (návratnost 54 dotazníků), s dotazem na informovanost a 
postoje veřejnosti k tomuto jevu. Anketa je pečlivě zpracována, ale nepřinesla 
překvapivé výsledky. Z uvedených dvou kasuistik se pouze jedna týká tématu 
práce, ve druhé jde o obecně problémy partnerských vztahů. 
Závěr práce je pouhým shrnutím myšlenek obsažených v práci, neobsahuje 
žádná doporučení a konkrétní opatření  ke zlepšení. 
Práce je tak pouhým zamyšlením nad zvoleným tématem a neobsahuje hlubší 
analýzu problému. Obsahuje zajímavé údaje a postřehy, ale i slabší a 
problematické části. Objevují se také menší formální nedostatky, které svědčí o 
časovém tlaku při závěrečném zpracování práce. 
Přes tyto připomínky je však, podle mého názoru, možno práci k obhajobě 
doporučit s návrhem na klasifikaci E – dostatečně. 
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