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Předkládaná práce Terezy Holíkové je velmi zajímavým čtením a studentským počinem. Domácí násilí 

páchané na ženách za zavřenými dveřmi je téma, které je navýsost závažné, hodné zřetele a přeci 

tolik nedostupné. Proto v prvé řadě oceňuji odhodlání autorky se tomuto tématu věnovat. V tomto 

kontextu bych také rád zdůraznil, že nejnosnější částí práce je samotný terénní výzkum autorky a 

prezentované rozhovory se čtyřmi respondentkami, které se v minulosti staly oběťmi domácího 

násilí. Autorka se zaměřila na to, co se stalo tou poslední kapkou, kdy se žena rozhodla odejít od 

partnera a hledat útočiště někde jinde.  

Teoretická část je spíše kompilačního charakteru, autorka pracuje s množstvím termínů, klasifikuje 

formy násilá, domácího násilí, jeho fáze a věnuje se též stalkingu jako specifickému psychickému 

násilí, které je ale v současnosti jednou z nejčastějších a zároveň jednou z nejnebezpečnějších forem 

domácího násilí. Autorka také nepopřela svůj zájem o gender a i jeho vztahu v „žensko-mužském 

rozložení sil“ v domácnosti se stručně věnuje. Byť se jedná o popisnou část, kde autorka přináší 

pramálo vlatních informací či interpretací, jde o velmi přehledně strukturovanou část, která 

jednoznačně směřuje čtenáře do problematiky.  

Praktická část ja zeložena na terénním výzkumu u žen, které domácí násilí zažily. Po přečtení této 

části práce je patrné, jak těžký a psychicky náročný terén si autorka zvolila. Během psaní logicky takto 

sugestivní prostředí svádělo autorku ke stranění a neintersubjektivnímu nahlížení problematiky. Pod 

vedením se však tomuto problematickému představování terénních dat postupně vyvarovala i když 

v některých pasážích i nadále přetrvává. Studentka seznamuje čtenáře s jednotlivými životními osudy 

žen a následně probírá trochu mechanicky jednotlivé odpovědi žen na dílčí otázky rozhovoru. Tato 

forma umožňuje komparaci výpovědí na jednotlivá témata, avšak je o to těžší si udělat celostní 

obrázek o výpovědích jednotlivých žen.  

Práce je psaná velmi čtivým jazykem, autorka řádně cituje literaturu a vyvarovává se většině 

formálních nedostatků a i po jazykové stránce je práce nadstandardně „čistá“. Textu by prospěl místy 

elegantnější styl vyjadřování, a to hlavně v teoretické části (autorce evidentně vyhovoval výzkum více 

než teoretická část). Vzhledem k tomu, že jsem v práci neshledal žádných zásadních nedostatků, práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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