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Jméno a příjmení: Jana Semirádová 

Téma práce: Vliv velkoměsta na agresi 

Autorka, Jana Semirádová, se ve své diplomové pracl zameruJe na téma agrese 
z hlediska vlivu velikosti obce na její intenzitu a na její specifika. Uvedenému tématu je 
v posledních desetiletích věnována nemalá pozornost, publikace zaměřená na analýzu rozdílů 
v agresi mezi venkovskou a velkoměstskou populací (jež jsou některými odborníky 
předpokládány) však u nás dosud chybí. Téma, jež si autorka zvolila, je v tomto smyslu zcela 
průkopnické. 

Magisterská práce je členěna do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je 
strukturována do čtyř kapitol. V první z nich autorka definuje základní terminologii, druhá je 
věnována výkladu teoretických pojetí biologických a sociálních příčin vzniku agrese, ve třetí 
kapitole se zaměřuje na její motivy, ve čtvrté zmiňuje ostatní relevantní faktory, jež se na 
jejím vzniku podílejí. 

V praktické části je prezentována kombinovaná studie, v níž autorka analyzovala 
poměrně rozsáhlá výzkumná data. Využila zde Rosenzweigova P-F testu, dále sestavila dva 
dotazníky: pro sběr kvalitativně-kvantitativních odpovědí (jednalo se o zjišťování pojetí a 
vztahu k ;.gresi, včetně příslušných copingových strategií) a pro sběr dat kvantitativního 
druhu, s využitím Likertovy škály. Výsledky jsou analyzovány nejen na základě velikosti 
obce, ale také z hlediska pohlaví. 

Koncepce předložené práce byla rozvržena vhodně, autorka se drží jádra tématu a 
v tomto smyslu řadí kapitoly v logickém sledu. V textu odkazuje především na české 

monografie, výzkumných studií, publikovaných v periodikách, využívá spíše okrajově. Na 
mnohých místech textu se čtenář setkává s nepříliš odbornými formulacemi a se stylistickou 
neobratností (např. na s. 10: "".můžeme popisovat 2 směry agrese"."). Některá tvrzení jsou 
chybná či jednostranná (např. na s. 13: "Vztek je pomíjivou, nikoli trvalou emocí, kterou 
člověk pociťuje vůči někomu, koho miluje."). Autorka někdy také ztrácí odstup od citované 
literatury, která není vždy na plně odborné úrovni, např. při parafrázi vágního a málo 
vypovídajícího Křivohlavého tvrzení, že "denně prožijeme v průměru 8-10 hněvivých či 

zlostných situací" (s. 13). Podobných nepřesností v textu je celá řada. Na druhé straně je však 
na místě zohlednit náročnost tématu, ať již z hlediska jeho vysoce abstraktního charakteru, tak 
i z hlediska nedostatku relevantní literatury zaměřené přímo na analýzu zvolené oblasti. 

Těžiště práce, jak napovídá její název, spočívá v rozsáhlé výzkumné části. Autorka zde 
analyzlue první část dat z kvalitativního hlediska. Ke kvantitativnímu zpracování zbývajícího 
souboru dat využívá tří statistických metod: výpočet pomocí Chí kvadrátu (X2

), t-testu a 
exploratorní faktorové analýzy (EFA). Jejich prostřednictvím ověřuje dvě stanovené 
hypotézy. Vzhledem ke značnému rozsahu dat se autorka zaměřuje především na výsledky, 
které potvrzují existenci rozdílů z obou sledovaných hledisek (velikost obce a pohlaví). 
Drobným nedostatkem zde však je, že diskusi hypotéz autorka prezentuje již jen velmi stručně 
(především v případě hypotézy 2) a chybí zde i souhrn zjištěných poznatků. Vedoucí ovšem 
hodnotí jednoznačně kladně několik aspektů této části práce: autorčinu velkou invenci (a 



obtížnost i pracnost) při analýze dat získaných pomocí Rosenzweigova P-F dotazníku, využití 
(a porozumění principu) metody faktorové analýzy, jejíž výsledky autorka tvořivě a také zcela 
správně interpretuje, a také schopnost interpretovat data z širší sociální i psychologické 
perspektivy, čímž autorka prokazuje, že její vhled do tématu je z praktického hlediska - ve 
srovnání s jeho teoretickým zpracováním - na podstatně vyšší úrovni. 

Předložená magisterská práce má poměrně nesourodou kvalitu. Na jedné straně 

obsahuje, především v teoretické části, velké množství nepřesností, na straně druhé prezentuje 
zcela nadstandardní analýzu dat, při níž autorka prokázala fundovaný vhled do několika 
psychometrických metod, i schopnost tvořivě a v dostatečně širokém kontextu interpretovat 
získané výsledky. Vzhledem k výše uvedenému je celkové hodnocení práce poněkud 

složitější, než bývá zvykem. Vedoucí se posléze přiklání k ohodnocení - v závislosti na 
výsledku obhajoby - v rozmezí: 

"velmi dobře - dobře" 

Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. 
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