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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma pachatelů sériových vražd je trvale zajímavé, a to jak pro odbornou, tak i laickou 

veřejnost. V ČR v posledních letech je na toto téma zpracováno i několik obsáhlých prací - 

např. Drbohlavem, ale je dostupná i obsáhlá zahraniční literatura a dána možnost získání 

informací z četných zahraničních v české televizi zveřejňovaných dokumentů.  

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

metody 

Pojednání o konkrétních duševních poruchách bývá bez odborných znalostí autora dosti 

problematické. Zde se toho však diplomantka zhostila poměrně dobře. Odborné znalosti, které 

jak sama přiznává, nemá, nahradila dostupností  informací z četných odborných zdrojů 

z forenzní psychiatrie a psychologie. Také výběrem metod – popisné, komparativní, analytické 

a syntetické tak dosáhla cíle práce, tak jak si jej formulovala. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je členěna přehledně a dle zvyklostí – od obecného ke konkrétnímu.  

 

 



Vyjádření k práci 

Práce je ovlivněna atraktivností zpracovávané problematiky, která zaujala nejen diplomantku, 

ale budí trvalou pozornost i médií podněcovanou zájmem veřejnosti.  Zdroje poznatků 

k řešenému tématu  české i zahraniční využité v práci jsou aktuální a obsáhlé. Zaujetí autorky 

pro maximální vykreslení osobností sériových vrahů je nepřehlédnutelné.  

Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíle práce, tak jak si je autorky vytýčila, 

byly splněny.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Při zpracování DP postupovala samostatně 

a s přehledem. Zdroje četných  citací jsou 

uvedeny pod čarou.  Na konci práce jsou 

uvedeny všechny zdroje: použitá literatura 

i další zdroje informací o řešeném tématu. 

Logická stavba práce 
Práce má logickou posloupnost, ale 

převažuje důraz na informace z oblasti 

forenzní psychiatrie nad ostatními, pro 

trestní právo zajímavějšími souvislostmi.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Využití aktuálních informací z české 

literatury, internetové zdroje a odkazy na 

právní předpisy jsou na dobré úrovni. 

Výborná je znalost a využití zahraničních 

zdrojů.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Vysoká informační hodnota je dána užitím 

četných aktuálních poznatků o sériových 

vrazích.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava je na dobré úrovni.  Některé 

informace by získaly na hodnotě 

zpracováním do tabulek – např. na str. 65 

data z databáze Eurostatu. 



Jazyková a stylistická úroveň 
Velmi dobrá. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Byť je pachatelům  i jejich osobnosti z hlediska českého trestního  práva věnována autorkou 

pozornost, přece jen jsem očekávala, že i méně atraktivní problematice související s  

posuzováním soudem recidivy u takových pachatelů, spolupachatelství, možnostem 

nápravy, funkci trestu, detenci… bude dáno více prostoru než typologiím vrahů, výčtu 

sexuálních deviací apod.  

 

1. Jak mj. z informací ve vaší práci vyplynulo, rozdíl mezi odhadem počtu obětí jednotlivých 

sériových vrahů a počtem případů, za které byli stíháni a odsouzeni je místy hrozivý. Máte pro 

to vlastní vysvětlení?  

2. Jak si představujete případné využití psychopatologické typologie pachatelů v soudním 

procesu (využití soudně znaleckého posudku) se sériovým vrahem? 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobrý. 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2019 

 

        ___________________________ 

                                                                                        PhDr. Alena Marešová, Ph.D. 

 

 


