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     Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou vnímání násilí u dětí. Práce 

reflektuje pojímání násilí u dětí 6. a 9. ročníků základních škol a stejně starých dětí na 

víceletých gymnáziích pomocí dotazníkového šetření. 

     Práce je standardně členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část poměrně 

obšírně seznamuje čtenáře se základními pojmy týkajícími se předmětu práce. Autorka zde 

rozebírá oběti i pachatele násilí, dále se zaměřuje na předmět násilí od dětí přes dospělé až po 

seniory. V podstatě zde vytváří teoretický základ pro jednotlivé kategorie použité v praktické 

části. Studentka podrobně analyzuje jednotlivé typy násilí, zabývá se příčinami násilného 

chování i jeho následky pro oběť. 

     Teoretická část je přehledně členěna, neobjevují se v ní větší formální nedostatky, kromě 

několika drobných překlepů. Autorka zde prokazuje dobrou znalost problematiky, schopnost 

práce s literárními zdroji, zaujetí pro předmět výzkumného šetření. Obsahově ji hodnotím 

jako zdařilou, podávající čtenáři důležité základní znalosti potřebné pro pochopení tématu. 

     Empirická část je, jak již bylo uvedeno výše, postavena na dotazníkovém šetření, které 

bylo zpracováno pomocí kvantitativní metodologie. Autorčino uchopení výzkumné části 

považuji za zdařilé. Jak prezentuje v úvodu empirické části (viz kapitoly 13. 2. a 13. 3.) 

snažila se v rámci výzkumného vzorku zohlednit možnost jiného vnímání násilí dětmi ve 

městech s různým počtem obyvatel. Odpovídá tomu také množství dotazníků, které se jí 

podařilo shromáždit (n = 284 dětí). V rámci přípravné fáze provedla pilotní výzkum, který 

měl reflektovat dotazník a jeho jednotlivé otázky tak, aby se autorka přesvědčila, že otázky 

v dotazníku jsou srozumitelné. Pilotáž je popsána v rámci příloh. 



     Prezentace výsledků výzkumu nám podává strukturovaný přehled o výsledcích 

jednotlivých položek dotazníku. Každá položka je dokumentována tabulkou a dále popisuje 

jednotlivé výsledky uvedené v tabulce. Studentka zde také naznačuje možnost sekundární 

analýzy prostřednictvím otázek, které si klade na základě výsledků jednotlivých položek. Na 

závěr vždy shrnuje data prezentovaná v tabulkách. Způsob zpracování považuji za 

odpovídající diplomové práci. Drobná výtka by se mohla týkat skutečnosti, že v tabulkách 12 

a 13 na straně 68 nevychází procentuálně hodnoty celkem, jde ale pouze o desetiny procenta, 

což nepovažuji za velký problém. 

     V kapitole Interpretace se pak autorka snaží shrnout výsledky a podrobit je analýze, 

používá zde však již osvědčený koncept otázek na základě zjištěných skutečností. I když 

následně tyto skutečnosti často vysvětluje, může se to zdát pro čtenáře matoucí, jelikož to 

může působit dojmem, že výzkum přinesl autorce spíše otázky než odpovědi. 

     Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. Autorka zde ukazuje, že je schopna pracovat 

jak s literaturou, tak s daty, že je schopna postavit výzkumný projekt a uspokojivě ho řešit. 

     Námět pro obhajobu:

Proč a kdy považovala studentka za důležité reflektovat statistické rozdíly výpovědí 

v jednotlivých městech?

     Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení:  výborně

V Praze, dne 21. 5. 2012 PhDr. Hana Sotáková




