
Posudek na diplomovou práci 

"TERAPIE PACHATELŮ PARTNERSKÉHO NÁSILí", 

kterou předkládá Marie TOUFAROVÁ, DiS. 

Problematika partnerského násilí je skutečně aktuální a v současné době u nás i nově 

řešená právními úpravami. Na jedné straně jde o téma individuálně i společensky nesmírně 

závažné, ale zároveň složité, protože obsahuje mnoho možných pohledů. Má však také řadu 

relevantních psychologických souvislostí, kterým je třeba porozumět, chceme-Ii úspěšně 

intervenovat do tohoto složitého fenoménu. Autorka se problematikou zabývá dlouhodoběji a 

s velkým osobním zaujetím a předložená diplomová práce je výsledkem její samostatné 

aktivity jak v oblasti poznatkové, tak aplikační. 

Diplomová práce je tématicky sevřená, přitom však poměrně rozsáhlá. Je dobře 

strukturovaná. Autorka postupuje od teoretického uchopení přes empirickou sondu 

reflektování problematiky řadou odborníků až k samotné aplikaci, tj. návrhu modelu 

terapeutické práce s pachateli partnerského násilí. Všechny části jsou logicky provázané, 

čtivé, přehledně prezentované. Zajímavě a se zřejmou psychologickou erudicí jsou 

komentované mýty, se kterými se setkáváme v laické i odborné veřejnosti při sledování 

tématiky partnerského násilí. Také je třeba upozornit, že ve všech sledovaných rovinách je 

problém terapie pachatelů partnerského násilí z psychologického úhlu pohledu u nás řešený 

poměrně nově. 

Důležitou částí diplomové práce je návrh koncepce terapie pachatelů partnerského 

násili pro naše podmínky. Je dotažením předchozích poznatků, výsledků či informací do 

psychologické praxe. Autorka předkládá jednu z možných cest, jak přispět k zvládnutí násilí 

mezi partnery. 

Práci uzavírá vyspělá diskuze a závěr, které svědčí o tom, že autorka problematice 

rozumí a může konfrontovat poznatky z odborných studií se svými zjištěními i zkušenostmi. 

V souvislosti s výsledky diplomového projektu by bylo možné se v diskuzi zabývat např. tím, 

která typologie autorce pomohla při návrhu koncepce práci s pachateli a jak. V diskuzi též 

může podrobněji rozvést postup konkrétní práce s pachateli partnerského násilí a jeho 

úskalí. 

Závěr: 

Marie Toufarová předložila kvalitní práci, která splňuje požadavky na diplomové 

práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře 

psychologie UK FF v Praze. 
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