Posudek na diplomovou práci Neziskové organizace a ženy zneužité v dětství
Autor práce: Bc. Andrea Píblová
Autorka formuluje cíl: použitelnými metodami zjistit a doložit, zda subjekty
občanského sektoru zaplňují tzv. bílá místa v problematice zneužívání žen, což znamená,
že jsou zakládány a směřují své činnosti k tomu, co je formulováno v národních
a mezinárodních dokumentech a co je empiricky zjištěno výzkumy různých institucí.
Andrea Píblová vychází z hypotézy, že neziskové organizace v České republice
angažující se v řešení problematiky sexuálního zneužívání žen v dětství vzhledem
k tabuizaci tématu nejsou dostatečně podporovány státem a veřejností a nemají vytvořeny
dostatečně vhodné podmínky pro svůj rozvoj a činnost. V důsledku toho je třeba hledat
řešení v kombinaci činností a spolupráci mezi jednotlivými organizacemi v rámci
občanského sektoru.
Pro splnění cíle užívá metody: analýza dostupných dokumentů vybraných neziskových
organizací a porovnání jednotlivých neziskových organizací a jejich činností v této oblasti,
rozhovor s aktivním členem vybrané neziskové organizace a dotazník.
Diplomová práce je po úvodu členěna do 9 kapitol, následuje závěr, seznam použité literatury
a zdrojů, 9 příloh, slovník důležitějších jmen a pojmů a rejstřík.
Andrea Píblová psaní diplomové práce pravidelně konzultovala a mé připomínky
respektovala. Oceňuji šíři záběru, které se autorka při zpracování nechtěla zříci. Tím může
dojít v některých aspektech ke zkratkovému formulování stanovisek. Prezentování výsledků
rozsáhlých východisek (literatura, studie, výzkumné zprávy, rozhovory, dotazníky) autorka
převádí do jednodušší formy tím, že kapitoly ukončuje stručným shrnutím.
Za podstatné považuji konstatování: „skutečnost, že v národních i mezinárodních
dokumentech či programech není kladen zvláštní důraz na samotné téma sexuálního násilí
jako takové nasvědčuje tomu, že zde z pozice NNO ve své podstatě fakticky v oblasti
samotného sexuálního násilí není k čemu směřovat, kromě vymezeného problému domácího
násilí jako takového (zahrnující sexuální násilí a zneužívání), které je v posledních letech
aktuální jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. To vysvětluje, proč se většina z vybraných
NNO angažuje převážně právě v oblasti domácího násilí a dokládá, spolu s faktem, že na téma
zneužitých žen v dětství reaguje pouze jedna NNO v celé republice, skutečnost, že zde nejsou
neziskové organizace zaměřené přímo na zneužité ženy v dětství cíleně zakládány a že Élektra
v této oblasti nahrazuje činnost státu a zaplňuje tzv. bílá místa v problematice sexuálního
zneužívání vůbec“. Proto Andrea Píblová zařazuje rozhovor s ředitelkou Občanského sdružení
Élektra PhDr. Jiřinou Dolanskou.
V dílčích kapitolách autorka klade otázky, text je psán s cílem nastolovat problémy a jejich
řešení. Taktéž v závěru diplomové práce jsou konstatovány dosud negativní fakta: „dosud u
nás problematika sexuálního zneužívání není oficiálně sledována a vyhodnocována a
legislativní posun jde směrem k zohledňování domácího násilí jako takového, přičemž i tento
posun vykazuje značné nedostatky. Sexuální násilí je zde stále bráno jako součást násilí
obecně, aniž by v rámci legislativy bylo odděleno od jiných forem násilí či přesně definováno,
a není zde ani legislativně zdůrazněna jeho závažnost a genderová specifika. Není pochyb ani
o tom, že se na tomto stávajícím stavu podílí i genderové aspekty této problematiky“.
Diplomová práce splňuje požadavky, autorka pracovala samostatně na základě studia
pramenů. Seznam literatury je uveden řádně, taktéž citování. Text lze přijmout jako
východisko dalšího rozpracování a prosazování mezinárodních přístupů. Diplomovou práci
Bc. Andrey Píblové Neziskové organizace a ženy zneužité v dětství doporučuji k obhajobě a
navrhuji hodnocení ve výši 20 - 25 (ze 30) kreditních bodů.
Ing. Marie Dohnalová, CSc., vedoucí diplomové práce
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