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Bakalářské práce Marianny Slovákové se zařadila do početné skupiny prací věnujících se 

problémům domácího násilí. Hned v úvodu ale chci konstatovat, že jde podle mého názoru o 

pokus velmi úspěšný. Autorka se ve své práci zaměřila na méně často zkoumaný problém 

agresora (násilné osoby) a jeho role v jednom z vážných společenských problémů. V práci 

využila nejen rozsáhlé studium domácích i zahraničních pramenů, ale i zkušeností ze studijního 

pobytu v zahraničí. 

Výsledkem jejího úsilí je logicky uspořádaný, teoreticky fundovaný přehled hlavních otázek 

tématu. Uvádí nejdříve stručný, ale výstižný přehled o výskytu, formách, příčinách a důsledcích 

tohoto jevu. Chtěl bych ocenit její důraz na multifaktoriální teorie příčin a celostní chápání 

člověka. Dále se v souladu s cílem práce podrobněji věnuje a kriticky hodnotí různé ,ve světě i u 

nás používané, typologie násilných osob. Hlavní část práce je věnována možným formám a 

programům pomoci agresorům, jak jsou využívány a rozvíjeny v zahraničí (kap. 3) a v České 

republice (kap. 4). Všímá si tří organizací, které se v ČR tomuto problému věnují. Programy 

pomoci agresorům se u nás teprve začínají rozvíjet. Autorka proto narážela na nedostatek zdrojů 

i další obtíže. V závěrečném shrnutí hodnotí situaci objektivně a kriticky, upozorňuje na hlavní 

nedostatky. Zároveň ukazuje na možná řešení, které slibuje i Akční plán prevence domácího a 

generově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, i vzrůstající povědomí společnosti o 

nebezpečnosti tohoto jevu. Práce je doplněna třemi vhodnými a graficky pěkně provedenými 

přílohami. 

Stylistická i grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

Práci velmi rád doporučuji k obhajobě 

Navrhované hodnocení:  A – výtečně 

Zdůvodnění, závěr: 

Jde o aktuální, především teoretickou, výborně zpracovanou práci. Autorka prokázala vysoké 

odborné znalosti, zaujetí a schopnost přesvědčivě formulovat. Prokázala citlivý, ale věcný a 

kritický přístup k tématu. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

V čem vidíte hlavní cesty a překážky ve zlepšení  prevence domácího násilí v ČR?. 
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