Posudek na rigorózní práci Martiny Konvičkové (Trnkové):
Domácí násilí ve společnosti

1. Předkládaná práce vznikla původně jako práce diplomová a její autorce bylo
navrženo předložit ji jako práci rigorózní. Autorka se v ní zabývá vysoce aktuální
problematikou domácího násilí. Autorka problematiku zasazuje do širšího
psychologického, sociologického a právního kontextu. Z toho je patrno, že
zpracované téma je průřezové nejen z hlediska různých vědních oborů, ale i
z hlediska právní regulace problematiky.
2. Rigorózní práce má logickou strukturu: autorka postupuje od rozboru fenoménu
domácího násilí k jeho společenským kořenům. Autorka zkoumá domácí násilí jako
genderový fenomén (např. roli socializace i různé aspekty vztahu mezi domácím
násilím, jeho feminizací i opačnými snahami). Následuje vývoj přístupu k domácímu
násilí (legislativní začátky). Dále jsou rozebrány dotčené subjekty a rejstřík jejich
nástrojů (policie, soudy, intervenční centra). Práce ústí do specifikace oblastí zatím
právně neupravených a do nastínění budoucnosti a potřeby dalších úprav
problematiky.
3. Problematika domácího násilí je podle mého názoru v rigorózní práci zpracována na
velmi dobré úrovni. Autorka disponuje odpovídajícími teoretickými znalostmi (viz
práce s odbornou literaturou, na kterou je řádně odkazováno). Osobně oceňuji
zasazení problematiky zejména do genderového kontextu. Právní dimenze
problematiky ukazuje obtíže jednotlivých aktérů při řešení domácího násilí (role
policie, soudů i nestátních subjektů). Rigorózní práce dobře pokrývá zvolené téma, a
skutečnost, že se jedná o multidisciplinární problematiku, zvyšuje nároky na
zpracování látky a pozitivním způsobem prohlubuje rovinu analýzy. Kladně též
hodnotím autorčinu schopnost rozboru a komentování právní úpravy (viz slabá místa
nové soukromoprávní ochrany před domácím násilím). Ve fázi zpracování byla
předkládaná práce průběžně konzultována, a proto k ní nemám žádné zásadní
připomínky.

4. Rigorózní práci doporučuji předložit k obhajobě, protože splňuje požadavky, kladené
na tento druh prací, a to jak svou strukturou, tak úrovní zpracování problematiky.
5. V rámci obhajoby pak prosím autorku, aby zaměřila svou pozornost na současné
stádium naplňování národního akčního plánu prevence domácího násilí a nastínila
aktuální legislativní problémy. Co se podle názoru autorky jeví jako největší priority
v této oblasti?
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