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Domácí násilí a neziskové organizace zabývající se tímto problémem 

 
 

oponentský posudek diplomové práce 
 
 
diplomantka: Bc. Monika Skrbková  
Fakulta humanitních studií UK Praha, Katedra oboru Občanský sektor 
 
Dnes už je obecně přiznávanou a akceptovanou skutečností, že neziskové organizace ve světě 
i v České republice pohotově reagují na nové nebo skryté a tabuizované celospolečenské jevy. 
Jsou schopny tyto problémy identifikovat, definovat, hledat prostor pro jejich preventivní 
ošetření i  pro řešení jejich následků. Přenášejí tyto problémy z prostoru  soukromého do 
prostoru veřejného, iniciují odpovídající legislativní zázemí a pracují na široké publicitě 
těchto jevů. V minulosti šlo např. o problém závislostí, zejména drogových, HIV, problém lidí 
bez přístřeší, důstojný odchod ze života (hospicové programy). Jedním z těchto jevů je i 
domácí násilí. S ohledem na znatelné změny postoje státu i veřejnosti k tomuto jevu a na jeho 
postupné a všestranné ošetřování  je jen logické, že se domácí násilí stalo předmětem 
diplomové práce, a to právě na půdě Katedry oboru Občanský sektor.  
 
Monika Skrbková  tedy přistoupila k tématu, které se relativně intenzívně řeší a které se ocitlo 
ve fázi dovolující mapování, sumarizaci, zhodnocení  a vypracování námětů pro jeho další 
řešení.   
 
Ne všechno z toho bylo záměrem autorky.  Stanovila si dva cíle. Jednak analyzovat  činnost 
organizací působících v oblasti domácího násilí a zjistit, zda splňují kritéria, která jsou 
podmínkou existence a účinné pomoci subjektů zabývajících se pomocí obětem domácího 
násilí. Dále analyzovat situaci v oblasti domácího násilí v České republice a zjistit, zda došlo 
za období několika posledních let ke zvýšení informovanosti a snahy řešit tento problém ve 
vztahu k oběti i násilníkovi (str. 7).  
 
Pro svou práci využila zejména stávajících výzkumů, dotazníkového šetření, dokumenty  
vládních institucí, mezirezortních a mezioborových komisí a nestátních neziskových 
organizací.  
 
Autorka podle mého soudu  nejenom naplnila cíle práce, ale velmi plasticky a všestranně 
vylíčila proces řešení tohoto problému v České republice (po stránce legislativní, 
diagnostické, vzdělávací, servisní atd.), včetně proměny vztahu veřejnosti a státu k tomuto 
jevu, původně vnímanému jako čistě privátní. Ve zmapování tohoto procesu vidím klíčový 
přínos práce, aniž bych chtěla podceňovat část analytickou, v níž autorka zjednodušeně 
řečeno zkoumá kompetence a role neziskových organizací.  
 
Popsala profil „ideální NNO“ působící v této oblasti. Ono ideálno spočívá zejména 
v komplexnosti poskytovaných služeb. Při analýze NNO pracovně postupovala po 
jednotlivých typech činností NNO a dalších kritériích, které si vhodně stanovila. Více méně 
však ponechala na čtenáři, aby si z předložené analýzy sám vytvořil představu o komplexnosti 
činnosti NNO a o tom, jak daná organizace dosahuje vytčeného ideálu. Tato kapitola práce je 
proto čtenářsky  poměrně náročná.  
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Práce má dobrou stylistickou úroveň, je příjemně čtivá. Doporučila bych věnovat více 
pozornosti finální korektuře a interpunkci. Práci by též prospělo „pročistit“ definitivní podobu 
textu, ve které se několikrát opakuje řada konstatování a příkladů.  
 
Uvítala bych také, kdyby autorka využila své zevrubné a skutečně hluboké znalosti 
problematiky domácího násilí a přišla s náměty pro další řešení tohoto problému. 
 
Tyto okrajové poznámky nemění nic na skutečnosti, že práce Moniky Skrbkové je 
nepochybným  přínosem k tématu domácího násilí.   
 
Práci Moniky Skrbkové  doporučuji k obhajobě s orientačním návrhem udělení kreditů 
odpovídajícím známce 2.  
 
 
 
PhDr. Marcela Bergerová, CSc. 
Spiralis, o.s. 
 
 
V Praze dne 9. 8. 2006 


