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Autorka, Bc. Kateřina Herzogová, se ve své diplomové práci zaměřuje na problematiku 
dětí, jejichž agrese souvisí s problematickým zvládáním frustrujících situací. Agresivita je 
v posledních letech frekventovaným tématem v odborné i laické veřejnosti. Pro její zvládání ve 
školním prostředí se nicméně ukazuje jako důležité diferencovat její příčiny a souvislosti. 
Zaměření diplomové práce, jež si autorka zvolila, je vzhledem k uvedenému vítané a cenné.  

 

Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sestává 
z pěti hlavních kapitol. V nich se autorka zaměřuje nejprve na jednotlivé teorie vzniku agrese a 
na vlivy prostředí, jež mohou hrát roli spouštěčů. Dále zmiňuje problematiku agresivních 
poruch chování a následně se již specializuje na problematiku reaktivní agrese a na možnosti 
práce pedagoga s reaktivně agresivním žákem. Empirická část představuje výzkum, jehož cílem 
je zjistit, jak se učitelé potýkají s reaktivní agresí.    

Teoretická část předložené práce je strukturována adekvátním způsobem. Autorka čerpá 
z imponujícího množství české i zahraniční odborné literatury, nechybí zde ani výzkumné 
studie. Autorka prokazuje dobrou schopnost práce s těmito zdroji a také schopnost autorského 
odstupu a souhrnného hodnocení zvolených informačních zdrojů. Je zapotřebí uvést, že 
problematika agresivity a agrese je poměrně náročnou oblastí pro porozumění a autorka 
předložené diplomové práce si v ní dokázala najít srozumitelnou, logickou a věcně správnou 
linii, která je zřejmá i ze struktury textu.  

Ve výzkumné části autorka formulovala tři specifické cíle, z nichž odvodila celkem šest 
hypotéz. Při tvorbě výzkumné metody se do jisté míry inspirovala výzkumnou studií 
rakouských výzkumnic (Burger et al., 2015). Jejich metodu však autorka více přiblížila 
českému školnímu prostředí. Prostřednictvím dotazníku oslovila celkem 73 pedagogů, jimž 
předložila dva modelové příběhy vzniku reaktivně agresivního protiútoku dítěte na iritující 
fyzický, resp. psychický podnět. Autorka sledovala míru přijatelnosti předložených možností 
řešení těchto situací z pozice učitelů. Výsledky statisticky analyzovala pomocí exploratorní 
faktorové analýzy (EFA) a metodou párového t-testu. Rozdíly mezi podsoubory posléze 
vyhodnocovala analýzou rozptylu (ANOVA). Otevřené odpovědi podrobila obsahové analýze. 

Je zapotřebí ocenit velmi zevrubný popis metodologické části, propracovanost výzkumné 
metody a také kombinaci několika statistických metod spolu s kvalitativním přístupem. 
Výsledky výzkumu jsou velmi přehledně zpracovány v tabulkách a grafech. Autorka 
zpracovala výzkumnou část s velkou tvořivostí a s porozuměním použitým metodám. Velmi 
zevrubné je také zpracování diskusní části, v níž porovnává získané výsledky ve vztahu 
k formulovaným hypotézám a také k již publikovaným poznatkům prezentovaným v teoretické 
části. Celkově lze konstatovat, že autorka nashromáždila velké množství zajímavého 
výzkumného materiálu, který má jednoznačný přesah do pedagogické práce učitelů. Oceňuji 
také upozornění na limity práce, zejména na nízký počet respondentů v některých 
podsouborech.  



K určitým nedostatkům práce patří chybějící paginace v obsahu a místy ne zcela 
stylisticky přiměřené formulace. Dále jde o mnohé překlepy, vyskytující se zejména ve 
výzkumné části. Na některých místech také neodpovídají čísla tabulek a odkazy na ně v textu 
práce (např. tabulka 9, resp. 6 na s. 45). Jde však pouze o formální nedotaženosti, které nemají 
vliv na kvalitu obsahu a přínosu práce.   

 

 

Závěr: Autorka diplomové práce prokázala, že získala na základě velkého množství 
prostudované literatury dobrou orientaci ve zvoleném tématu. Výzkumná část prezentuje 
objemné množství velmi cenných poznatků, jejichž využití ve školní praxi je nesporné. Je 
zapotřebí ocenit celkový metodologický design výzkumné části, kombinaci kvalitativní metody 
s několika metodami statistickými a také zevrubné zpracování diskusní části. Oproti 
vynikajícímu zpracování po obsahové stránce práce nicméně má některé formální nedostatky.   

 

Vzhledem k výše uvedenému se přikláním k hodnocení bakalářské práce v klasifikačním 
rozmezí “výborně - velmi dobře”.    
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