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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Vývoj a mezikulturní srovnání agrese u dětí mladšího školního věku, 
kterou předkládá Bc. Hana Bergerová. 

 

Současná česká společnost se proměňuje stále významněji a dynamičtěji. Mění se 

společenské priority a posouvají systémy hodnot. Roste tlak na výkon a současně se zvyšují 

požadavky na sociálně emoční kompetence u dětí i dospělých a na jejich sebeovládání. Téma 

předložené práce je tudíž nadmíru aktuální a přínosné nejen pro psychology, ale i pro rodiče 

a učitele. 

Cílem předložené práce a především její empirické části bylo jednak posoudit výskyt 

různých typů agrese u dětí mladšího školního věku v mezinárodním srovnání a jednak zjistit, 

zda věk, pohlaví dítěte a pořadí jeho narození má nějakou souvislost s určitým druhem 

agrese. Autorce se pomocí vhodně zvolených výzkumných otázek i hypotéz a pečlivého a 

dobře promyšleného statistického zpracování dat podařilo tento cíl beze zbytku naplnit. 

Velice oceňuji také velké množství relevantních zdrojů, ze kterých autorka vycházela 

v literárně přehledové části a které se jí podařilo přehledně a srozumitelně utřídit a řádně 

odcitovat. Navíc je práce psána čtivě, aniž by jí to ubíralo na odbornosti. Za nejpřínosnější a 

současně nejzajímavější považuji kapitolu 4 shrnující nejnovější výzkumy o agresi u dětí 

v jednotlivých vývojových stádiích. 

Práce nepostrádá obsáhlou a strukturovanou diskusi, kde se autorka věnuje nejen 

interpretaci svých výsledků, ale i limitům její práce a výzkumu a navrhuje možnosti dalšího 

zkoumání dané problematiky. 

Při obhajobě práce bych ráda s autorkou diskutovala porovnání výsledků impulzivní 

agrese českých dětí s dětmi z ostatních zemí a možnosti dalšího zkoumání dané 

problematiky. 
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Bc. Hana Bergerová předložila práci, která plně splňuje požadavky 
kladené na diplomové práce. Doporučuji, aby se práce stala předmětem 
obhajoby a navrhuji ji hodnotit známkou "výborně" (1). 
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