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zabývající se tímto problémem" 

 
Diplomantka si zvolila téma, které je nepochybně velmi aktuální, a k jeho zpracování přistoupila 
s úctyhodnou odvahou a energií, jejímž výsledkem je předložená diplomová práce. Z ní je na 
první pohled patrné, že diplomantka dobře chápe, jaké požadavky jsou kladeny na diplomové 
práce, a poctivě se snaží s nimi vypořádat. Předkládá určitý způsob, jakým je možné nahlížet na 
práci neziskových organizací v oblasti domácího násilí a hodnotit ji, což je jistě významným 
přínosem v oboru občanský sektor.  
Monika během psaní diplomové práce projevila schopnost samostatné a důkladné práce, 
obohacené o velkou dávku kreativity, dokázala se adekvátně vypořádat se situací, kdy musela 
změnit metody získávání dat. Její diplomová práce obsahuje obrovské množství cenných 
informací, které téměř dokonale mapují legislativní a společenské prostředí problému domácího 
násilí, včetně popisu úlohy a činnosti jednotlivých aktérů v systému pomoci obětem i pachatelům, 
a tak bude jistě vyhledávaným zdrojem informací přinejmenším v rámci katedry Občanského 
sektoru. 
Je známým faktem, že jakékoli písemné dílo teoreticky nikdy není hotové, stále existuje možnost 
jej zdokonalit, a tak je prakticky hotové v momentě, kdy autorovi připadá aktuální podoba natolik 
dobrá, že se rozhodne na díle dále nepracovat.  
V případě diplomové práce Moniky Skrbkové jsme se na tomto momentu neshodly, nicméně plně 
respektuji její vůli obhajovat předloženou diplomovou práci ve stávající podobě, kdy musím 
zopakovat hlavní, jí dobře známé, výhrady: 
Nelze se ubránit dojmu, že sebrané informace o problematice domácího násilí nebyly maximálně 
využité při analýze činnosti neziskových organizací, stejně tak načrtnutý způsob jejich hodnocení 
by si zasloužil jisté propracování. Při hledání přístupu, jak hodnotit činnost neziskových 
organizací v této oblasti, totiž dle mého názoru trochu vymizel potřebný kritický pohled na tyto 
organizace. Z diplomové práce vyplývá, že činnost neziskových organizací v dané oblasti je 
perfektní, pokud je ještě třeba něco řešit, na vině je legislativní prostředí. Je tomu skutečně tak? 
Trochu samoúčelně (právě vzhledem k nedostatečné "využitelnosti" informací) působí popis 
situace ve vybraných zemích. Proč autorka volila právě tyto země, co mají s Českou republikou 
společné? 
V rámci diplomové práce ( a na základě sebraných informací) se autorka dle mého mohla a měla 
zamyslet nad otázkou, zda a jak stát může motivovat neziskové organizace, aby se problémem 
domácího násilí zabývaly. Na místě by také bylo tuto činnost státu zhodnotit. 
Způsob, jakým hodnotí autorka neziskové organizace, by si jistě zasloužil dopracovat a nelze se 
ubránit dojmu, že i vlastní grafické zpracovnání mohlo být přehlednější. 
Také závěr diplomové práce není nejšťastněji formulovaný, autorka opakuje již sdělené 
informace, aniž by se pokusila podat ucelenější text vztahující se konkrétně k danému cíli práce a 
svým zjištěním.  
Pevně věřím, že autorka u ústní obhajoby vyvrátí mé pochybnosti, a bude tak možné udělit jí 
vyšší ohodnocení, než 17 kreditních bodů, což je dle mého názoru odpovídají předložené podobě 
práce. 
 
         V Praze dne 13.září 2006 
Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D. 


