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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké společné znaky vykazovaly orientační rodiny agresorů?
2. Jak souvisí problematika vazby matka-dítě s problematikou domácího násilí v rodině?
3. Jak chápete roli školy v prevenci domácího násilí?
4. Zhodnoťte podmínky, které jsou na makrosociální úrovni vytvořeny pro systémové 

řešení problematiky domácího násilí.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená práce řeší problematiku, která stále častěji oslovuje odbornou i širší veřejnost a 
jež je jako specifický fenomén systematicky řešena v praxi až v poslední dekádě. Autorka
textem navazuje na práci bakalářskou, čímž osvědčuje dlouhodobý zájem o problematiku. 
K tématu přistupuje na první pohled ze široka, nicméně klíčové okruhy textu, jimiž jsou 
rodina, domácí násilí či přenos agresivních vzorců chování vyžadují důkladnějšího 
propracování.

V teoretické části diplomantka vytvořila funkční odborná východiska pro výzkum, pozitivně 
hodnotím zejména snahu o překročení kompilačně deskriptivní roviny směrem k rovině 
analytické a také poměrně důsledné rozvíjení obecnějších témat v perspektivě výzkumného 
problému. Kladně hodnotím, že se autorka pokusila o závěrečnou syntézu teoretických 
poznatků. 

V praktické části diplomantka dokázala účelně využít typologii rodin Voilandové a Buella a 
typologii výchovných stylů Maccoby – Martina pro zařazení a porovnání orientačních a 
prokreačních rodin s výskytem domácího násilí. Pozitivně vnímám využití kombinace 
kvalitativních výzkumných metod – rozhovoru, studia dokumentace OSPOD a případové 
studie. 

Validitu zjištění pro daný vzorek zvyšuje dlouhodobá profesní zkušenost diplomantky se
sociálně právní ochranou dětí, která se promítla do poučené práce se spisovou dokumentací a 
přispěla k zevrubné obeznámenosti se situací ve zkoumaných rodinách s výskytem domácího 
násilí. Výsledná zjištění v podobě odpovědí na výzkumné otázky průkazně potvrzují
hypotézy výzkumníků ohledně zásadního rizika transgeneračního přenosu agresivního 
chování z orientační rodiny agresora do rodiny prokreační.

Text vychází z adekvátní tuzemské odborné literatury, zahraniční autoři jsou zastoupeni 
pouze ze sekundárních zdrojů. Citace i parafráze jsou s výjimkou odkazu na Atkinsonovou 
(s. 45), která chybí v seznamu literatury, řádně doloženy. Závěry práce jsou prezentovány 
adekvátně, byť poněkud stručně. Po stránce formální text vyhovuje kritériím, tabulka na s. 95 
však není řádně označena ani očíslována. Stylistická stránka textu je v normě, i když by ji 
bylo možno místy více vytříbit (redundantní opakování); vcelku ojediněle se objevují též
nedostatky u interpunkce vložených vět vedlejších.
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