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V následném  hodnocení práce jsem zmínila poměrně velký počet typologií rodin, 
výchovných stylů, rodičovských postojů, rodinného fungování, ukazatelů funkčnosti…, které 
autorka uvádí.  
Nepovažuje autorka jejich počet za redundantní ? 
Na výsledky empirického šetření navazuje bezpochyby autorčina úvaha, jaká péče by se měla 
dětem z „těchto rodin“ věnovat. Mohla by ji autorka při obhajobě sdělit ? 

Tema diplomové práce, které autorka zpracovala je nejen aktuální, zároveň přínosné svým 
řešením. Agresivní chování a domácí násilí v rodinách se v naší zemi vyznačuje neblahou 
statistikou a  kvalitní a odpovědný  přístup k odkrývání příčin tohoto jevu, zejména z pozic 
člověka pracujícího v této oblasti, má svůj jednoznačný  význam.  
Ústředním hlediskem naznačené problematiky je transgenerační přenos agresivního chování, 
který autorka posuzuje nejen z hlediska teoretického, také je předmětem empirického šetření. 
Díky množství shromážděných přístupů, uplatněných hledisek  a pohledů vytváří obě části 
práce velmi komplexní studii k danému tématu. ( Pozn. překvapivý je bezpočet typologií rodin, 
jejich fungování, uplatňovaných hledisek. Zde se nabízí otázka, zda příliš detailní pohled na 
daný jev nevytváří určitý nepřehled, zda by jejich integrace nepřispěla k  větší funkčnosti při 
zacházení s nimi). První dvě kapitoly jsou obecným úvodem do problematiky rodiny, v dalších 
kapitolách je již zpracováno hledisko transgenerační vazby (vývoj dítěte, uspokojování potřeb, 
výchovné styly..), na základě kterého jde o tvorbu velmi autentického a kvalitního textu. 
V praktické části autorka z „dostupného a možného“ provedla empirické šetření 
transgeneračního přenosu, ve kterém potvrdila dominantní sílu jeho vlivu, se všemi 
souvislostmi a  na ně navazujícími následky. Potvrdil se tak diagnostický přínos existence 
tohoto jevu v pohledu na jedince, kteří byli vychováváni v rodinách s agresivním chováním a 
domácím násilím. Práce splnila požadavky kladené na diplomové práce a je doporučena 
k obhajobě. 


