
 
 

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
autorky Anny Kubešové 

vypracované na  téma „Násilí v sociální komunikaci vysokoškolských studentů“ 
 

 
     Téma diplomové práci je ryze aktuálním společenským tématem a je zaměřeno  
na specifickou skupinu mladých dospělých, kteří se prozatím nacházejí ve stadiu 
přípravy na pracovní proces.      
 
     Cílem diplomové práce je příspěvek k deskripci výskytu a následků násilí 
v sociální komunikaci vysokoškolských studentů se zaměřením na rozvoj závislého 
chování. Autorka práce se podrobně seznámila se zahraničními studiemi (USA a 
Itálie) a na základě popisu výsledků definuje své čtyři pracovní hypotézy 
v realizované výzkumné studii.  
     
     Autorka diplomové práce vypracovala na základě inspirace zmíněných studií 
metodiku práce, kterou byl dotazník obsahující 13 otázek. Dotazník předložila 
k anonymnímu a dobrovolnému vyplnění 135 respondentům ve věku 18 – 26 let, 
kteří studovali na pražské vysoké škole (dvě univerzitní fakulty a jedna 
elektrotechnická).  
 
     Výsledky práce jsou v některých datech překvapivé. Jde zejména o fakt, že třetina 
respondentů přiznala v uplynulém roce osobní zkušenost s násilím. Sama autorka 
diskutuje nad tímto počtem, odlišným od některých literárních údajů,  a vhodně 
doplňuje, že vždy záleží na definici násilí, citlivosti nejen tazatele, ale i respondentů. 
Ještě zajímavějším výsledkem je fakt, že muži ve sledovaném souboru častěji uvádí 
osobní zkušenost s fyzickým násilím než ženy. Polemika autorky nad výsledky je 
zajímavá, nicméně by bylo vhodné výzkum v budoucnosti rozšířit na reprezentativní 
velikost souboru a nezobecňovat na základě relativně malých dat. Toto doporučení 
by bylo zajímavé i s ohledem na nezjištěné rozdíly mezi studenty jednotlivých fakult.   
 
     V kapitole závěr autorka formuluje vhodná preventivní doporučení na všech 
úrovních. Uvádí 13 literárních citací, z nichž polovina je zahraniční.  
 
     Diplomová práce po formální stránce splňuje všechny požadavky (vytknout lze 
pouze formální záměnu pracoviště vedoucí práce); má 27 stran textu, 17 tabulek a 
16 grafů.      
 
     Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotím ji výborně. 
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