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1. Aktuálnost (novost) tématu. Problematika tzv. psychologického profilování je bezesporu 

aktuálním tématem, zajímavým nejen z hlediska kriminalistické a trestě právní teorie a praxe.  

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

metody. Zvolené téma je značně náročné na teoretické znalosti a na nutnost interdisciplinárního 

přístupu ke zpracovávanému tématu. Tomu odpovídá i obtížnost volby metod použitých při 

zpracování práce. Autorka zvolila metody teoretického bádání, zejména analýzu odborné 

literatury a metodu popisnou, čímž práce získává  kompilační charakter.  

3. Formální a systematické členění práce  Formální a systematické členění práce je 

vyhovující.  

 

4. Vyjádření k práci 

Autorka si zvolila za cíl diplomové práce „ …poskytnout ucelený pohled na metodu 

psychologického profilování, zahrnující její výhody a nevýhody  a to bez mediálního 

zkreslení.“ (str. 53) .Práce představuje vcelku vyvážený pohled  na metodu 

psychologického profilování a kriticky zhodnotit možnosti této metody. Autorka využila 

značný počet literárních pramenů České i zahraniční provenience a zdařilo se jí vytvořit 

systém již publikovaných poznatků. Právě poznatky ze zahraničních pramenů lze považovat 

za přínos předkládané práce. 

Autorka zvládla interdisciplinární přístup k této problematice a prokázala velmi dobrou 

znalost této problematiky. 

Autorka práci rozdělila do čtyř kapitol mimo úvod a závěr, . V prvé kapitole se věnuje 

teoretickým východiskům této problematiky a vývoji názorů na přístupy 

k psychologickému profilování. Druhá kapitola je věnována procesu psychologického 



profilování, zejména procesem jeho tvorby. Třetí kapitola je věnována psychologickému 

profilování u trestných činů sexuálních vražd a čtvrtá kapitola představuje kritické 

zhodnocení významu psychologických profilů při vyšetřování trestných činů. Při 

zpracování práce a hodnocení reálných přístupů  autorka využívá poznatky z řady 

zahraničních výzkumných aktivit vedených v této oblasti. Osvěžující prvek předkládané 

práce je uváděná kazuistika. 

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Autorce se zdařilo naplnit cíl své 

diplomové práce 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Samostatnost práce nemohu posoudit, tu 

může posoudit vedoucí práce.  

Logická stavba práce 
Práce tvoří logicky spjatý celek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka  využila dostatečného 

množství odborných pramenů zejména 

zahraniční provenience. Prokázala znalost 

práce s odbornými prameny.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka analýzy zájmových problémů je 

vyhovující.  

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

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je psána vcelku 

kultivovaným jazykem.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobře 

 

Otázka na obhajobu: 1) Který československý kriminalista se zabýval problematikou 

podobnou psychologickému profilování?            2) Jak přispěl psychologický profil 

k dopadení Hojera a Straky (viz str. 36 a 37)? 

V Praze dne 14. 9. 2021 

       Doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 

                                       oponent/oponentka 



 


