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Autor předkládá práci navazující na jeho dlouhodobé výzkumné zaměření, ve které si 

klade za cíl zmapování souvislostí mezi agresivním chováním a interpretací nejasných 

sociálních situací. Práce je členěna tradičně na část teoretickou a empirickou. 

V první kapitole autor definuje pojmy agresivita, agrese a detailně popisuje jednotlivé 

typy či projevy. Stejně tak představuje základní teoretické koncepty zdrojů agresivity. Druhá 

kapitola je zaměřena na problematiku kriminality, pachatelů kriminálních činů a jejich 

typologii. Zde stojí za vypíchnutí zejména široký přehled publikovaných výzkumů o 

některých charakteristikách pachatelů. V závěrečné kapitole teoretické části je čtenář 

detailně seznámen s koncepcí nejasných sociálních situací a jejich vztahu k agresivnímu 

chování. Zde podtrhuji koncept hostile attribution Bias. 

Teoretická část práce je přehledná, logicky strukturovaná a využívá řadu publikací, které 

autor adekvátně cituje. Na teoretickou část navazuje organicky část empirická. 

Cílem empirické části je srovnání kriminální a nekriminální populace z hlediska 

agresivních tendencí a chápání nejasných sociálních situací. Autor se rozhodl pro 

kvantitativní výzkumný design a předkládá čtyři hypotézy. Pro testování hypotéz zvolil 

několik metod – screeningový dotazník, SIP-Attribution Bias Questionnare, Dotazník 

Sociálních situací, Social Worth Scale, Rosenzweigův obrázkový frustrační test a dále volný 

list na poznámky. Autor vhodně popisuje zvolené metody, sběr a analýzu dat a výzkumný 

vzorek. Výsledky předkládá přehledně a přitom detailně. Dvě hypotézy byly výzkumně 

potvrzeny. Autor tedy dospěl k závěru, že mezi sklony k agresi a agresivní interpretací 

nejednoznačných sociálních situací existuje pozitivní vztah a že vnímaná sociální hodnota 

je u vězeňské populace významně nižší než u populace nekriminální. 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou, na vysoké odborné úrovni, oceňuji práci s literaturou, 

vlastní zpracování výzkumu a zejména příkladnou diskusi. 

Autor by se při obhajobě mohl vyjádřit k tomu, jestli jej napadá ještě nějaké rozšíření 

výzkumu násilné kriminální populace. 

Diplomovou práci Bc. Cyrila Kunšty doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„výborně“. 
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