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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomová práce se zaměřuje na tradiční téma, kterým osobnost pachatele v pozitivistické 

kriminologii vždy byla.  Téma je specifikováno na pachatele sériových vražd, které je tradičně 

i aktuálně předmětem zájmu české i zahraniční literatury.  

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

metody 

Téma osobnosti pachatele, poznávání jeho motivace, příčin i okolností je náročné ze své vlastní 

podstaty. Vyžaduje multidisciplinární přístup, který autorka uplatnila za použití metody 

analytické, syntetické a komparativní. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je členěna přehledně a logicky od obecného ke konkrétnímu.  

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje základní vhled do problematiky osobnosti pachatele obecně a pachatelů 

sériových vražd zvláště. Pozitivem práce je atraktivnost tématu a zaujetí autorky. 



5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Ano 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Prameny jsou citovány v textu a uvedeny 

v seznamu  

Logická stavba práce 
Struktura je logická, teoretická a praktická 

část se vhodně doplňují 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Využití zdrojů české i zahraniční 

provenience dle ČSN 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Dostatečná pro tento typ kvalifikačních 

prací 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Standardní 

Jazyková a stylistická úroveň 
Právně mohla být více precizní 

 

V rámci obhajoby vysvětlete, resp. uveďte na pravou míru text ze s. 52 „ …vrah v době 

spáchání činů byl mladistvý, díky čemuž se dostal z vězení do psychiatrické léčebny, a nakonec 

na svobodu…“ 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
velmi dobře 
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