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Autorka zvoleným tématem navazuje na problematiku zpracovávanou již v předchozí 

diplomové práci Petry Faridové, zvolenou problematiku však posouvá dále a 

rozpracovává také do hloubky. 

V první kapitole se věnuje konceptu kriminálního myšlení, jeho teoretickým souvislostem a 

také související koncepci kognitivních distorzí. Zabývá se také vývojem pojetí kriminálního 

myšlení až směrem k Waltersovu pojetí a metodě. Uvádí stručně i další metody měření  

kriminálního myšlení. Na této části oceňuji právě propojení zvoleného konceptu s dalšími 

oblastmi, jako je například klinická psychologie.  Ve druhé kapitole věnuje pozornost 

výzkumu kriminálního myšlení v kontextu páchání trestné činnosti. Věnuje se také 

souvislostem kriminálního myšlení s psychologickými charakteristikami pachatelů, 

konkrétně s osobnostními rysy a sociální (kriminální) identitou a vztahy. Ve třetí kapitole 

se krátce věnuje problematice násilné trestné činnosti, neboť právě na pachatele tohoto 

druhu trestné činnosti se zaměřuje v rámci výzkumu. 

Základní výzkumnou otázku ohledně specifik kriminálního myšlení u našich pachatelů 

násilné trestné činnosti rozpracovává do řady podotázek. Ty směřují, v návaznosti na 

prostudované zdroje, k souvislosti kriminálního myšlení s věkem, vzděláním, existencí 

partnerského vztahu, rodinným stavem, zaměstnáním a charakteristikami spáchané 

trestné činnosti. Pro sběr dat byl použit Waltersův Inventář kriminálních stylů myšlení 

(PICTS-cz) a autorkou vytvořený demografický dotazník. Autorka korektně popisuje 

použité metody i postup výzkumu ve vězeňství, vč. specifik této oblasti. Podařilo se jí 

získat data od 194 respondentů, pro další zpracování pracovala s výstupy od 138 

respondentů. Podrobně uvádí charakteristiky výběrového vzorku. Dále deskriptivní 

výsledky týkající se kriminálního myšlení u zkoumané skupiny. Srovnává výsledky s 

výstupy dalších studií, jak zahraničních, tak tuzemských. Přehledně uvádí výsledky týkající 

se jednotlivých výzkumných podotázek a hypotéz. V rozsáhlé diskusi shrnuje dosažené 

výsledky, uvádí je do kontextu dalších zjištění. Detailně autorka diskutuje i limity 

konkrétního projektu.  

Pozitivně hodnotím autorčinu schopnost do tématu proniknout a pojednat jej do značné 

hloubky. Práce je psána odborným, kultivovaným a při tom srozumitelným jazykem. 

Oceňuji i realizaci výzkumného šetření ve vězení. Vyzdvihnout bych chtěla řadu 

zajímavých výstupů studie. Domnívám se, že i přes značný rozsah práce, která přesahuje 

rozsahem standard diplomových prací, se autorka držela relevantních témat a 

psychologického pohledu na věc.  



Autorka prostudovala značné množství odborné literatury, řadu recentních studií 

zahraniční provenience, prokazuje orientaci i v tuzemské literatuře k tématu. 

Závěr: Autorka Bc. Dominika Bočanová ve své diplomové práci prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce vrchovatě splňuje / přesahuje požadavky 

standardně kladené na diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.  
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