
Tato odborná monografie pojednává o jednom velmi významném psychologickém fenoménu, jímž je lidská 

agresivita a agrese. Každý člověk má v sobě určitou míru agresivity, kterou využívá v různých situacích 

a k různým účelům.  Jedinec ji může aplikovat při ochraně své osoby, ostatních osob nebo svého majetku, ale 

může být také prostředkem k získávání (a to nejen věcí), k překonávání překážek, redukci něčeho nepříjem-

ného nebo může sloužit pouze pro vlastní zábavu. Během adolescence může být nástrojem pro získání určité 

pozice ve vrstevnické skupině či prosazování vlastních zájmů nebo může být činností přinášející zábavu. 

Čtenáři této knihy získají vhled do teoretického backgroundu sledovaného fenoménu – co je agrese a agresi-

vita, jaké jsou teoretické koncepty tohoto fenoménu, jaký je účel agresivity a agrese v lidském životě a další 

podstatné informace. Sledovaný fenomén je již řadu let v hledáčku mnoha výzkumných týmů, které se snaží 

pochopit a popsat výskyt agresivity a agrese u jedince a ve společnosti. Kniha přináší podrobné informace 

o již realizovaných domácích a mezinárodních výzkumných projektech, které využívají pro měření agrese 

a agresivity různé psychodiagnostické nástroje. Tyto metody jsou autory textu podrobně popsány, takže čte-

nář získá detailní přehled o možnostech diagnostiky agresivního chování. 

Autoři této knihy doplnili teoretické koncepty a obecné informace rozsáhlou výzkumnou studií, do které 

bylo zapojeno více než dva tisíce studentů a studentek českých gymnázií. Pro měření agresivity byly využity 

dva diagnostické nástroje – Škála agresivity Dolejš, Suchá a Skopal (SADSS) a Dotazník agresivity Busse 

a Perryho (BPAQ). Významné genderové rozdíly se projevily ve faktorech fyzická agresivita, hněv a také 

v celkové agresivitě. Z pohledu provázanosti některých osobnostních rysů jsou statisticky velmi význam-

né některé vztahy, např. agresivní chování a hněv jsou v kladném vztahu s impulzivitou, hostilitu můžeme 

předpokládat u jedinců, kteří jsou úzkostnější a depresivnější. Kniha nabízí i další informace využitelné pro 

praxi a výzkum. Odborníci je mohou aplikovat při plánování primární prevence, při hledání vztahů mezi 

psychologickými fenomény nebo při realizaci výzkumných projektů zaměřených na adolescenty.
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