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"Agresivita dítěte v kontextu masmédií" 

Autorka se zabývá tematikou, která se stává v současné době stále aktuálnější. 

S některými projevy agresivity se setkáváme nejen na školách středních, ale stále častěji i na 
školách základních. Autorka reaguje na sledovanou tematiku z pozice vybraných teoretických 
východisek, ale i v kontextu vlastních praktických zkušeností. Těžištěm práce je 
zdůrazňování významu prevence negativních projevů chování u části dnešní mládeže a 
akcentování spolupráce rodiny, školy i společnosti. Škola může jako celek v prevenci 
sociálně patologických jevů u mládeže pozitivně ovlivnit mnohé - jedno však nemůže 
dozajista - suplovat rodinu a společnost. 

Diplomová práce má teoreticko - empirický charakter. První kapitola podává stručný 
přehled obsahového vymezení agrese a její typologii, zmiňuje vybrané teorie agresivity a 
charakterizuje některé faktory ovlivňující vznik agresivního chování. Druhá kapitola mapuje 
dle autorky významné aspekty vlivu médií na agresivní projevy chování dětí a mládeže -
zaměřuje se pak zejména na působení počítačů a televize. Do textu je vhodně začleněna i 
informace o problému manipulace, která je velmi důležitá právě v uvedených souvislostech. 
Která z teorií agrese byla autorce pro řešení sledované tematiky nejbližší a proč? 

V textu se autorce dílčí výzkumnou sondou podařilo zjistit zajímavé výsledky. 
Dotazníkový průzkum byl proveden u studentů střední a základní školy. Metodologický 
postup šetření se jeví jako promyšlený - autorka diplomové práce formulovala problémové 
okruhy a cíle, charakterizovala metodiku šetření a výzkumný vzorek, stanovila rámcově i 
očekávané předpoklady empirického ověřování. Základní metodou je autorkou koncipovaný 
dotazník (pro studenty 2. ročníku odborné střední školy a pro žáky 8. třídy školy základní). 
Právě možnost komparace výsledků je pro řešení sledované tematiky přínosná, interpretace 
získaných výsledků i jejich prezentace se mi jeví jako přiměřená, zohledňující řadu 

inspirujících souvislostí. 

Celkově lze konstatovat, že teoretická část práce i metodologie výzkumu je 
rozpracována na velmi solidní odborné úrovni. V závěru obsahuje text shrnutí a vyjádření se 
ke stanoveným předpokladům, seznam odborné literatury a přílohy. Co z výsledků autorku 
nejvíce zaujalo a co považuje za významné z hlediska komparace? Byli s výsledky výzkumné 
sondy seznámeni učitelé a vedení škol (byl o ně z jejich strany zájem)? Výsledky 
dotazníkového šetření jsou přehledně ilustrovány v podobě přehledných grafů - jakou 
zkušenost má autorka s vyplňováním použitého dotazníku na různém stupni škol? Byly 
porovnávány výsledky vlastního šetření autorky s výsledky jiných výzkumů? Které závěry 
z výzkumného šetření považuje autorka z jejího pohledu za nejvýznamnější a proč? 

Závěr: 

Práci Terezy Brychcínové doporučuji k obhajobě jako práci diplomovou. Navrhuji, 
v kontextu průběhu obhajoby, klasifikaci velmi dobře až výborně. V/' 
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