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Předložená rigorózní práce  se zabývá  velmi důležitou problematikou vnímání násilí u dětí.  

Registruje  pojetí násilí u dětí 6. a 9. ročníků základních škol a stejně starých dětí na 

víceletých gymnáziích.  Rigorózní práce v tomto tématu rozpracovává práci diplomovou. 

 

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

čtenáře se základními pojmy týkajícími zaměření práce. Všímá si zejména pojetí násilí 

v odborné literatuře;  rozebírá oběti i pachatele násilí, dále se zaměřuje na předmět násilí od 

dětí přes dospělé až po seniory, věnuje se sebevraždám a sebepoškozování.   

Teoretická část je přehledně členěna  Autorka zde prokazuje dobrou znalost problematiky, 

schopnost práce s literárními zdroji, a dovednost teoretické zdroje zpracovat.   Vzhledem k 

tomu, že percepce násilí považuje autorka za silně ovlivněnou  v současné době zejména 

médii,  rozpracovala,  na rozdíl od práce diplomové , navíc vliv  médií na děti a jejich vztah k 

násilí. 

  

Empirická část je   postavena na dotazníkovém šetření, které bylo zpracováno pomocí 

kvantitativní metodologie. Tento oddíl textu je velmi pěkný. Autorce se podařilo podchytit 

velké množství dětí ze základních škol i gymnázií v různých místech ČR.  Dotazník je 

strukturován tak, aby zachytil možné rozdíly v pojetí násilí dětmi v různě velkých městech   

Některé otázky  zkoumala již diplomová práce (jak násilí definují děti, co všechno podle nich 

násilí zahrnuje, jak si představují pachatele a jak oběť, jaký je rozdíl v percepci násilí vůči 

různým věkovým skupinám a jak by se případnému násilí bránily). Nově je  zařazena 

problematiky  vnímání médií dětmi a vnímání násilí podávaného v médiích. Původní výzkum 

se podařilo rozšířit velmi zdařile. Autorka si všímá v tomto kontextu i některých autentických 

případů násilí na dětech, které děti spontánně zmiňovaly.  

 Tato část je velmi dobře zpracovaná a přináší velmi zajímavé poznatky.  

Práce Šárky Havelkové splňuje nároky kladené na  práci rigorózní. Posun od diplomové práce 

je zřetelný, jak v obsahové, tak metodologické a teoretické části. Kvalitativně i kvantitativně 

se jedná jednoznačně o pozitivní změny.  Doporučuji jí proto k obhajobě. 
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