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Posudek rigorózní práce Mgr. Kateřiny Okrouhlické:
„Projevy reaktivity a tolerance k frustraci u odsouzených pachatelů a
pachatelek trestné činnosti“

Autorka předkládá zajímavou práci z forenzní oblasti zaměřenou na způsoby reagování
pachatelů a pachatelek trestné činnosti ve chvílích, kdy se dostávají do frustrujících situací.
Text přirozeně navazuje na diplomovou práci s tím, že nyní autorka akcentuje ženy jako
pachatelky trestné činnosti a jejich výsledky srovnává s výsledky mužů pachatelů.
Literárně přehledová část je členěna do tří větších kapitol. Nejprve autorka seznamuje
čtenáře s konceptem reaktivity. Na ni nahlíží z několika úhlů pohledu. Jádrem této kapitoly
je koncepce S. Rosenzweiga, ale jeho přístup konfrontuje a doplňuje i s jinými. Druhá
kapitola se týká frustrace. Zde je zmiňován pohled S. Freuda, behavioristů, S. Rosenzweiga,
N. R. F. Maiera a Strain theory. V rámci této kapitoly autorka stručně představuje
Rosenzweigův PFT, ale i jiné diagnostické přístupy. Třetí kapitola teoretické části je
zaměřena na trestnou činnost jako takovou, možnosti vysvětlení odlišné míry trestné činnosti
u mužů a u žen a osobnostní charakteristiky pachatelů a pachatelek.
Literárně přehledová část je zpracována čtivě, logicky členěna a na vysoké odborné
úrovni s širokým zdrojovým aparátem, který je adekvátně citován.
V empirické části je srozumitelně popsán cíl výzkumu, který je rozpracován do šesti
testovaných hypotéz. Autorka dále představuje organizaci sběru dat, metody a výzkumný
vzorek, který byl tvořen 63 odsouzenými pachatelkami ze tří věznic (Opava, Velké Přílepy
a Praha – Řepy). Pachatelky byly v době sběru dat ve věku 20 – 59 let. Následuje popisná
statistika a také popis vzorku pachatelů mužů (data získaná pro diplomovou práci)
v celkovém počtu 69 ve věkovém rozmezí 19 – 58 let.
Autorka velmi přehledně představuje výsledky svého výzkumu a hypotézy podrobuje
testování. Ačkoliv na základě statistických výsledků nemůže přijmout ani jednu hypotézu, i
tak přináší zajímavé výsledky. Velmi oceňuji podrobné a čtivé zpracování diskuse.

Celkově práci hodnotím jako dobře strukturovanou, čtivou, na vysoké odborné úrovni a
vystavěnou na široké znalosti starší i recentní literatury. Práce není kontaminována překlepy
ani formálními chybami.
Rigorózní práci Mgr. Kateřiny Okrouhlické doporučuji k obhajobě a hodnotím ji
jako velmi zdařilou.
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