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"Terapie pachatelů partnerského násilí" 

Předložená diplomová práce Marie Toufarové, Dis. se zabývá problematikou 

partnerského násilí z pohledu možností a mezí terapie pachatelů násilí. Zvolené téma je 

velmi aktuální nejen vzhledem k přijetí nového zákona na ochranu před domácím násilím, 

ale především v souvislosti s faktem, že v České republice prozatím neprobíhají žádné 

specializované programy pro pachatele domácího násilí. Specializované výzkumy stejně jako 

odborné publikace v České republice chybí, a proto je diplomová práce na toto téma vítaným 

příspěvkem k odborné diskusi v oblasti intervencí v případech domácího násilí. 

Diplomandka rozdělila svou práci do tří částí. V teoretické části se zabývá specifiky a 

formami partnerského násilí, výzkumy, které byly v této oblasti realizovány v České 

republice, mýty, které panují mezi laickou i odbornou veřejností a teoriemi partnerského 

násilí. V míře adekvátní cílům této práce se zabývá důsledky partnerského násilí na oběť a 

děti, svědky násilí. Větší prostor je věnován typologiím a charakteristikám pachatelů násilí 

v partnerských vztazích. V teoretické části čerpá z citovaných 62 odkazů na tuzemskou i 

zahraniční literaturu, což je na téma, které není v České republice dostatečně zpracováno 

solidní rozsah použité literatury. 

Cílem praktické části diplomové práce bylo zmapovat informovanost, zkušenosti a 

postoje české odborné veřejnosti k problematice partnerského násilí a terapeutických 

programů pro pachatele. Oceňuji vhodně zvolenou cílovou skupinu dotazníkového šetření 

(psychologové a psychiatři poraden pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy), stejně jako 

přehledný způsob analýzy a prezentace výsledků. Šetření přineslo zajímavé výsledky, které 

mohou mimo jiné sloužit i jako zpětná vazba pro pracovníky pomáhajících profesí, stejně 

jako ukazatel nezbytnosti začlenění problematiky násilí v partnerských vztazích do programů 

vzdělávání psychologů. 

Za velmi cennou část předložené práce považuji především vlastní návrh koncepce 

práce s pachateli partnerského násilí, pro který autorka čerpala inspiraci z tzv. "best practice" 

modelů aplikovaných v zahraničí a které uvedla do kontextu českých podmínek. 

Připomínky k předložené diplomové práci jsou spíše formálního charakteru. 

Číslování. stránek uvedené vobsahu u kapitol a podkapitol 6 a 7 neodpovídá 

skutečnému rozložení stránek v textu. 

Oceňuji zařazení abstraktu v anglickém jazyce, vzhledem k rozsahu diplomové práce 

však není dle mého názoru dostatečný a neinformuje o zjištěních vyplývajících z praktické 

části. 



I přes genderově citlivý přístup k problematice partnerského násilí, který si zasluhuje 

ocenění, diplomandka v některých místech používá genderově nepřesná označení, jako 

např. na str. 18, kde je uvedeno, že "jen 28,6% agresorů napadlo svého partnera pod vlivem 

alkoholu", přičemž zdrojem těchto informací byly ženy, oběti domácího násilí, či na str. 82, 

kde se uvádí, že "ženský koterapeut by neměl hrát ženskou roli". 

Drobné výtky patří grafickému zpracování tabulky PRACH v přílohách, nesjednocení 

grafů a zbytečným překlepům objevujícím se v celém textu. 

V přehledu výzkumů provedených v České republice je výzkum Akademie věd ČR 

pouze jmenován, nejsou však uvedeny jeho výsledky. 

V kapitole 6, která obsahuje vlastní návrh terapeutického modelu bych uvítala více 

informací o současné situaci v České republice, podmínkách a omezeních, které zřízení 

takovýchto programů v českých podmínkách určují. 

Velký přínos této diplomové práce shledávám zejména ve volbě doposud málo 

zpracovaného tématu terapie pachatelů domácího násilí a v naplnění cílů praktické části. 

Domnívám se, že práce je přínosná i ve smyslu zmapovaní dostupné literatury, postojů a 

informovanosti odborné veřejnosti k problému partnerského násilí i ve zmapování ochoty 

pracovníků pomáhajících profesí pracovat s pachateli. Vlastní návrh programu pro pachatele 

je velmi důležitým krokem při zavádění těchto intervencí v rámci prevence násilí a domnívám 

se, že by měl být předložen příslušným pracovištím. 

Předložená diplomová práce Marie Toufarové, Dis. svědčí o solidním zvládnutí 

relevantní literatury, která je v textu náležitě citována a splňuje dle mého názoru všechny 

podmínky na ni kladené. Hodnotím ji zejména pro její možný praktický přínos jako velmi 

zdařilou a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze, dne 11.1.2007 


