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Jana Semirádová: 
Vliv velkoměsta na agresi 

Diplomantka se ve své předkládané práci zaměřuje na problematiku agrese, což je téma, které 
je přes svou četnost v pracech stále aktuální. 
Autorka, se blíže zajímá o aktuální percepci agrese naší populací na vesníci a ve městě. 

V teoretické části se nejprve zabývá stručným vymezením pojmu agrese a pojmy, které s ní 
souvisí. 
Pokračuje zmínkou o druzích agrese. Blíže se zabývá vznikem, původem agrese. 
Další kapitolu věnuje motivům agrese. Teoretickou část uzavírá kapitolka zaměřená na další 
faktory, které se na vzníku agrese podílejí. 

lv této části práce diplomantka odkazuje a cituje řadu autorů - postrádám však zahraniční 
literaturu v originále, která je v současnosti dobře dostupná a v diplomové práci by neměla 
chybět. .. , 
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V části praktícké zaměřuje svůj zájem na percepci agrese naší současnou společností a míru 
jejího zastoupení ve velkoměstě a mímo něj. Sama uvádí Prahu a menší města z Čech a 
Moravy- jinde pak z vesníc. 
I dále je neobvykle nejednoznačná ve svých údajích - zvolila formu tří dotazníků ( dále však 
hovoří o dotazru1ru jednom - ze tří částí, v další části práce je zřejmé, že dotazm'k je tvořen 
celkem 15 otázkami a třetí část je Rosenzweigův obrázkový test )- sama formuluje, že měly 
podpořit její hypotézy a domněnky. Dále pak uvádí,že otázky pokládala a zaměřovala tak, aby 
byly" ... validní cestou pro potvrzení hypotéz". Za předpokladu, že toto vyjádření není pouhou 
neobratností - v čem je zásadní chyba takto vytyčeného výzkumu ? 
Soubor respondentů je tvořen celkem 84 osobami - vyváženě mužů a žen, s průměrným 
věkem 38 let. 
Získaná data zpracovala přiměřenými metodami, interpretace více rozvádí u prvé části svého 
výzkumu.Ani zde však nenabízí u každého statisticky významného rozdílu možná vysvětlení 
- čím si, např. vysvětluje statisticky signíflkantní rozdíl mezí respondenty z vesníce a z města 
u druhé otázky - položka lítost? A čím stejný statistický rozdíl u otázky čtvrté - v položce 
lež? 
Statisticky významný rozdíl u otázky č.S - druhá část, v položce jídlo komentuje dokonce 
autorka tak, že si osobně myslí, že tímto způsobem řeší někdy své problémy většina a nezáleží 
na tom kde bydlíme - jak tedy roznrní výsledku? V znik1 jejím vyhodnocením- a je tedy 
chybný? 
Konstatování na závěr, že "ve výsledcích poslední otázky se nevyskytly znatelné rozdíly" je 
při uvedené statistické významnosti podivné. 



l 
Druhá část výzkwnu je uvedena velmi stručně - škoda, že autorka nevyužila možnost se nad 
získanými výsledky více zamyslet. 
Stejně postrádám obvyklou diskusi s různými autory např. z teoretické části nad výsledky 
praktické části práce. 
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Práci neprospívá, že se diplomantka nevyvarovala hrubých gramatických chyb, používá-li 
odborné termíny, měly by být uvedeny vždy správně ( tedy ne např. projíkovárú, 
intopunitivní, intopunítivitní ). 

Přes uváděné výhrady hodnotím předkládanou práci stupněm - dobře - při relevantní 
obhajobě stupněm - velmi dobře-o 
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