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Předložená práce odráží především pečlivou práci odvedenou na výzkumu při administraci a 

skórování odpovědí v Testu pohádek. Je patrná snaha zpracovat jak historické psychoanalytické 

kořeny použité metody i otázky agrese, tak současné výzkumy. Tento záměr se nepodařil 

stoprocentně, ale pro účely diplomové práce je teoretický přehled dostatečný. Ocenit můžeme 

zapojení do mezinárodního šetření, kdy student musí odvést práci na použitelné úrovni, což se 

v tomto případě podařilo. 

V úvodní části práce zabývá všemi aspekty agrese u dětí tak, jak si autorka vytýčila v cílech 

výzkumu. Vzhledem k různorodosti přístupů k uchopení tématu agrese je obtížné zpracovat 

koherentní text. V některých pasážích se to daří – např. v části o vývojových trajektoriích agrese. 

Jiné jsou roztříštěné a teoreticky nevyvážené. Např. kapitola 2.3.3 Instrumentální agrese (str. 16) 

se skládá ze 4 vět, které jsou rozdrobené do 3 odstavců, takže text působí jako výpisky.  V části o 

determinantách agrese (kap. 3) se autorka vůbec neodkazuje na psychoanalytiky, které zmiňuje 

v kapitolách o druzích agrese. Vzhledem k tomu, že psychoanalytici hledali, kde se agrese bere, 

bylo by na místě je v dané kapitole uvést. Navíc by to bylo užitečné v návaznosti na použitou 

projektivní techniku, která vychází z psychoanalýzy. V kapitole 4 je k diskusi, zda projevy vzteku 

(emoce) u kojenců můžeme chápat jako agresivní chování dle jeho úvodního vymezení. 

Očekávala bych nějakou větu, která by toto komentovala, nikoliv jen konstatovala. 

Autorka zpracovala asi 130 zdrojů. U některých si ovšem nejsem jistá, do jaké míry je mohla 

skutečně studovat. U obhajoby bych se ráda zeptala, v jaké formě studovala autorka historické 

psychoanalytické zdroje – např. Abraham (1924), Klein (1932) a proč dala autorka přednost 

četbě Freuda v angličtině, ačkoliv byly jeho texty přeloženy do češtiny a jsou dostupné. 

Namátkově hned první zdroj v seznamu literatury je chybně citován a nejde pod touto citací 

dohledat. Vzhledem k tomu, že seznam literatury má sloužit pro další studium toho, kdo se o 



téma zajímá, je toto chybou. V textu jsou sekundární citace – str. 14, 29, 35 – ty by měly být 

v diplomové práci jen při skutečné nedostupnosti primárního zdroje. 

Výzkum je dobře strukturován, sběr dat je dobře popsán, výzkumný vzorek představen a použitá 

metoda uvedena. Výsledky jsou detailně uvedeny. Zbytečné mi připadá detailní prezentování 

výsledků z dalších zemí, které již nejsou přímo autorčiny. Zde by pro čtenáře byla přehlednější 

souhrnná tabulka, která by se jistě na šířku na jednu stranu vešla. Autorka postupuje korektně a 

pečlivě při testování hypotéz. Na str. 63 je možná zbytečně uvedena jednou tabulka průměrných 

hodnot faktoru Impulzivní agrese s výsledky jednotlivých zemí bez ČR (tab. 18) a poté znovu s ČR 

(tab. 19). Má toto rozdělení nějaký důvod, který mi možná unikl?

Celkově práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře.
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