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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika osobnosti pachatele je jádrem pozitivistické kriminologie již více než století. 

V tomto období vznikla řada studií, které jsou v současnosti již většinou překonané, avšak 

odkaz některých teorií je vhodné si připomínat a navazovat na ně i v současnosti.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Uchopit téma osobnosti pachatele je náročné především z potřeby multidisciplinárního pojetí.  

Kriminologický pohled se nemůže obejít bez znalosti trestního práva hmotného, trestního 

práva procesního, ale i náhledu některých společenskovědních oborů. 

3. Formální a systematické členění práce 

Základní kapitoly a jejich členění je logické a systematické, členění dílčích podkapitol je však 

mnohde nadbytečné. 

4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce představuje ucelený pohled na problematiku osobnosti pachatele 

v kriminologickém kontextu. Pozornost věnuje pachateli obecně a pachateli trestného činu 

vraždy speciálně. Autorka vhodně zdůrazňuje odkaz uplatňování některých ověřených 



poznatků na možnosti trestní politiky a zacházení s pachatelem vzhledem k individualizaci a 

efektivitě trestu.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Ano 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Řada odkazů (např. č. 22,27,34,60) je 

převzata ze sekundárního zdroje 

Logická stavba práce 
Ano 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Chybí odkazy na primární literární zdroje, 

zejména v citacích angloamerické 

provenience 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Historická analýza je interpretována 

především z jednoho zahraničního 

literárního zdroje 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Text standardní, avšak bez grafů a tabulek 

Jazyková a stylistická úroveň 
Standardní 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

- Mohou kriminologické poznatky přispět k řešení teoretických a aplikačních 

problémů trestního práva a trestního řízení v souvislosti s posuzováním příčetnosti 

pachatele? 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
velmi dobře 
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