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1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma není nové. Jeho aktuálnost je dána skutečností, že jak se mění doba, mění se v závislosti
na ní podmínky a příčiny kriminality i motivace osob, které jí páchají. Takže mapování
osobností pachatelů, stejně jako příčin a podmínek kriminality, je v kriminologii stále
aktuální. Autorka si této skutečnosti byla vědoma a své teoretické znalosti čerpala z aktuální
literatury věnované tématu osobnosti pachatele. Možnosti dané využitím zahraniční literatury
pak autorka zanedbala.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Kriminologie disponuje velkým množstvím teorií věnovaných kriminalitě jako sociálnímu
jevu i věnovaných kriminálním pachatelům, jejich rozdělování do skupin, velkým množství
stále se rozrůstajících typologií. Autorka teorie v kriminologii nejčastěji užívané, smysluplně
a přehledně rozdělila do skupin a krátce charakterizovala jejich zaměření. Blíže se zaměřila na
násilnou kriminalitu, konkrétně na osobnost pachatelů vražd. Popsala určité skupiny vražd a
jejich pachatelů a hlavní rozdíly mezi nimi.
3. Formální a systematické členění práce
Diplomová práce je členěna přehledně a dle zvyklostí – od obecného ke konkrétnímu.

4. Vyjádření k práci
Autorka velmi dobře popsala osobnost pachatele z pohledu aktuální české kriminologické
literatury a násilnou kriminalitu i z pohledu určité trestně právní literatury, využila též
informace dostupné na internetu. Jako určitý nedostatek se jeví malá orientace
v informacích věnovaných problému úmyslného usmrcení publikovaných časopisecky a
v zahraniční literatuře.
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
1. Na str. 64 tvrdíte, že v diplomové práci není zcela možné popsat osobnost pachatele vražd
obecně. Trestní právo u pachatele vražd však uvádí, že je třeba úmyslu, jenž směřuje
k usmrcení člověka – tj. základním motivem jednání každého vraha musí být obecná snaha
usmrtit člověka. Není to v rozporu s Vaším názorem?
2. Jako vodítko pro členění teorií osobnosti pachatele používáte hlediska: biologické,
psychologické a společenské (též str. 64 a 1). Proč společenské? Zpravidla je užíváno
hledisko sociální – vysvětlete rozdíl.
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