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     Předkládaná rigorózní práce  se zabývá tématem agrese v zařízeních ústavní 

péče. Dá se říci, že dané téma je velmi aktuální, přitom ne příliš řešené, což můžeme 

určitě považovat za jedno z pozitiv práce. Jde o práci empirickou, autorka se zde 

pustila do nelehkého úkolu získávání dat přímo v zařízeních ústavní péče pro osoby 

s mentálním postižením.

     Práce je standardně členěna, v první části nás autorka seznamuje s teoretickými 

východisky projektu, zabývá se otázkou charakteristiky ústavního prostředí, dále pak 

agresí jako takovou a specifiky agrese u osob s mentálním postižením. V neposlední 

řadě se zamýšlí i nad agresí personálu v institucích ústavní péče, čímž nás vlastně 

již seznamuje s tím, co je řešeno v rámci výzkumného šetření, tedy příčiny agrese 

v ústavní péči z pohledu jejích zaměstnanců. Přibližuje zde možné faktory ovlivňující 

atribuci příčin agrese zaměstnanci, uvádí výzkumy, ze kterých vychází. Zde je třeba 

podotknout, že se autorka zabývá problematikou agrese u zaměstnanců nejen 

systémově (z pohledu nároků na výkon daného povolání a jeho prostředí), ale 

pracuje i s individuálním pohledem pracovníků (pomocí atribucí) na agresivní 

chování. 

     Ve výzkumné části autorka popisuje nejprve to, jakým způsobem výzkum 

uchopila. Věnuje se genezi výzkumných otázek, poté i metodologickému přístupu. 

Ráda bych zde uvedla, že považuji výzkumnou část za velmi zdařilou, ocenění si 

zaslouží již to, že se autorce podařilo získat pro spolupráci poměrně slušný vzorek 

respondentů (n = 55). Dále pak oceňuji pečlivý metodologický postup, kombinaci 

několika metod (narativní technika, posuzovací škály), které umožnily komplexně 

postihnout zkoumanou problematiku. Studentka také prokázala dovednost práce se 

statistickými nástroji, kvantitativní analýzou dat a její kombinací s kvalitativní 



analýzou. To je stručné shrnutí faktů, díky kterým považuji posuzovanou práci za 

nadprůměrnou.

     Domnívám se, že posuzovaná práce má svou hodnotu nejen teoretickou, ale 

závěry, ke kterým autorka dospěla, mohou pomoci i profesionálům při práci v 

ústavech a domovech pro klienty s postižením. 

     Vzhledem k tomu, že se jedná o práci, která zpracovává originální téma a je i 

metodologicky na vysoké úrovni, doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze, dne 25. 1. 2013 PhDr. Hana Sotáková

    

     




