UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Filozofická fakulta
Katedra psychologie

Posudek diplomové práce
Bc. Kláry Benešové
Emocionalita dětí, v jejichž rodinách probíhalo domácí násilí
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Autorka předkládá velice kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která je věnována problematice
dopadu domácího násilí na vývoj dětí. Svým obsahem a šíří je dobře využitelná jak pro širší veřejnost, tak pro
dětské klinické psychology, rodinné poradce a psychoterapeuty. Autorka navazuje na české i zahraniční
odborné publikace, zaměřené především na situaci dětí v rodinách, kde probíhalo nebo stále probíhá domácí
násilí.
Práci tvoří devět dále bohatě členěných a na sebe navazujících kapitol. Prvních sedm kapitol popisují
teoretická východiska výzkumné části. V této části oceňuji především kvalitní zpracování aktuálních zahraničních
výzkumů vážících se k dané problematice a autorčin nadhled a kritické posouzení jejich výsledků. Celá práce
působí uceleně a má logickou strukturu, kdy autorka postupuje od obecnějšího ke konkrétnímu a k
nastolenému tématu. V kapitole 5.4 Postraumatická stresová porucha jsem měla dojem, že se některé informace
zbytečně v jednotlivých subkapitolách opakují, ale rozumím dané struktuře subkapitol. Kromě rozhozeného
počátečního číslování kapitol v obsahu, drobných překlepů, kterých je ale pouze minimálně, a chybějícího
zarovnání textu do bloku na některých místech (s. 9, 10,31,32,38 a 39) nelze práci nic vytknout.
Výzkumná část přináší výsledky šetření pomocí volné kresby, rozhovoru, pozorování a výkonové škály
IDS (Intelligence Developmental Scale), obsahující subtest Socio-emocionálních kompetencí, mezi 17 dětmi ve
věku 5 až 10 let, jež měly být dle jejich rodičů vystaveny domácímu násilí. Výzkumné cíle jsou stanoveny
přiměřeně a v souladu s tématem práce, metody sběru dat i způsob výběru výzkumného souboru jsou v
souladu se zvolenou výzkumnou strategií a stanovenými výzkumnými cíli. Autorka výsledky velice kvalitně
zpracovala, strukturovaně a přehledně shrnula. Autorka neopomněla doplnit svou práci o nepostradatelnou
interpretaci výsledků a jejich kritické zhodnocení v diskusi, kde porovnává své výsledky s vybranými výzkumy a
pracemi vztahující se k dané problematice, uvádí některé limity své práce a nastiňuje některé možnostmi dalšího
zkoumání dané problematiky a možnostmi využití získaných výsledků pro praxi.
Seznam použité literatury obsahuje drobné chyby v podobě opomentutí proloženého typu písma u názvů
monografií.
Práce v několika číslech: Počet stran: 95 (Teoretická část - 48, Výzkumná část - 38)
Počet příloh: 2
Počet titulů: 94 (37 v češtině, 57 v angličtině)
Při obhajobě této práce bych ráda diskutovala další možnosti výzkumu v dané oblasti a zapojení dětí z
Dětských domovů, Klokánku a jiných azylových zařízení do výzkumu.
Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje požadavky standardně kladené
na DP a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou "výborně"(1).
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