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Autor vstupuje do tématu vymezením přístupů k problematice agrese, agresivity a hostility, 

volí ihned z počátku takové koncepce, které jsou relevantní z hlediska vybrané zkoumané 

populace a tématu interpretace nejednoznačných sociálních situací. Specificky se pak věnuje 

kriminální agresi, jejím souvislostem a projevům. Dále se zabývá bezesporu zajímavou 

problematikou interpretace nejednoznačných sociálních situací a souvislostmi úsudků 

v těchto situacích. Zvláštní pozornost je věnována tendenci k hostilním interpretacím, které 

jsou také sledovány ve spojitosti s vnímanou sociální hodnotou. 

V rámci empirického šetření chce autor zjistit, zda se budou lišit odsouzení za násilné 

trestné činy od běžné populace v agresivních tendencích, v chápání nejasných sociálních 

situací a dále také ve vnímané sociální hodnotě. Autor využil celou řadu metod – 

Screeningový dotazník (který sloužil m.j. k pečlivému párování se srovnávacím vzorkem), 

dotazník SIP – Attribution Bias Questionnaire, vlastní Dotazník sociálních situací, Social 

Worth Scale, Rosenzweigův obrázkový frustrační test a volný list na připomínky a poznámky. 

Zvolená šíře metod tak umožňuje autorovi jít více do hloubky zvoleného problému. Autor 

seznamuje s metodami, výzkumným postupem i specifiky výzkumu ve vězeňském prostředí. 

Charakterizuje i výzkumný a srovnávací vzorek. Výsledky jsou prezentovány přehledně. Mezi 

zajímavá zjištění z mého pohledu patří např. nižší vnímaná sociální hodnota u odsouzených 

(ale i další). Autor zjištění adekvátně diskutuje, jak ve směru teorie, tak ve směru praxe. 

Práce vychází z odpovídajícího množství odborné tuzemské i zahraniční literatury. 

Ocenit lze bezesporu zájem o relativně málo prozkoumané téma interpretace 

nejednoznačných sociálních situací, kdy získaná empirická zjištění mohou přispět i k jeho 

lepšímu pochopení a rozpracování. Dále také dlouhodobý zájem autora o zvolenou 

problematiku, který je manifestován jejím posunem od bakalářské k diplomové práci. Autor 

kvalitativně posunul jak její teoretické, tak empirické zpracování, kdy v rámci diplomové 

práce využívá dotazník, který konstruoval sám pro použití v práci bakalářské a doplňuje jej o 

další metody. V neposlední řadě je to pak samotná realizace empirického šetření na populaci 

odsouzených osob, což je z hlediska přístupu a vlastního sběru dat vždy náročné, zejména 

pro studenty oboru. Práci vnímám jako inovativní, přínosnou a zajímavou. 

 

 

  



Závěry – hodnocení: 

Autor Bc. Cyril Kunšta ve své diplomové práci, dle mého názoru, prokázal schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na 

diplomové práce v daném oboru. Doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení: výborně. 

 

Otázky – náměty k obhajobě: 

Jsou ještě nějaké další skupiny, osoby, u nichž by autor uvedené fenomény navrhl 

prozkoumat? 

 

V Praze dne 30. 8. 2016                                                                    PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 

 
 


