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Aktuálnost tématu 

Jako téma své diplomové práce zvolila autorka problematiku využití psychologie při 

vyšetřování trestných činů s akcentem na psychologické profilování a psychologii výslechu. 

Jde o individuální téma projednané a schválené katedrou, které odráží zájem studentky o 

danou problematiku. Obecně lze konstatovat, že se jedná o tradiční problematiku, která i přes 

pokroky v kriminalistice (jako např. DNA zkoumání) neztrácí ani dnes na aktuálnosti a také 

na určité atraktivitě. Aktuálnost tématu lze doložit počtem odborných studií, které se různým 

oblastem forenzní psychologie věnují.   

 

Náročnost tématu 

Náročnost tématu je spojena zejména s jeho interdisciplinaritou a také obsáhlostí. Jak 

psychologické profilování, tak psychologie výslechu se totiž ohlížejí na dlouhou historii 

bádání, k oběma tématům existuje bohatá odborná literatura a také různé přístupy. Obě témata 

se tedy dnes vyznačují bohatou vnitřní strukturovaností. Představují tudíž interdisciplinární 

problémy, které otevírají prostor pro diskusi (trestně) právních, psychologických, ale také 

viktimologických hledisek a aspektů. Autorka ve své DP uplatnila zmíněná hlediska a vhodně 

je propojila. To se promítá i do výběru a práce s odbornou literaturou. Po metodologické 

stránce práce využívá adekvátní metody zpracování, zejména teoretické, tj. rekapitulaci 

současného stavu poznání, analýzu a komparaci poznatků z různých literárních pramenů. 

V dílčím aspektu se autorka odvolává i na expertní rozhovor s kriminalistou.  

 

Hodnocení práce 

Cíl práce vymezuje autorka v úvodu a závěru DP popisným způsobem takto: přiblížit obor 

forenzní psychologie a jeho vybrané problematiky. Mohu konstatovat, že takto formulovaný 

cíl se autorce podařil naplnit. V souladu s vytyčeným cílem má DP převážně deskriptivní ráz. 

Její těžiště spočívá především v rekapitulaci a v (částečně i kritickém) zhodnocení profilování 

a psychologie výslechu. Celkovou strukturu práce považuji za logickou a věcně správnou, 

umožňuje postihnout podstatné stránky zvoleného tématu. Ve výkladových pasážích jsem 

neshledala žádné obsahové chyby a závažné odborné nedostatky. Výklad problému je 

srozumitelný a přehledný, v textu je patrné zanícení autorky pro věc. Oceňuji snahu autorky 

ilustrovat problematiku na konkrétních kasuistikách a získat dílčí poznatky přímo z praxe (viz 

expertní rozhovor s kriminalistou). Kladně hodnotím rovněž práci s odbornou literaturou a 

využívání zahraničních odborných zdrojů. V roli vedoucího práce musím rovněž kladně 

vyzdvihnout samostatnost autorky při zpracovávání DP.    

 

 



 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci neuplatňuji žádné zásadní (koncepční a věcné) připomínky. Výhrady nemám ani 

k formální stránce práce. Souhrnně konstatuji, že předložená práce splňuje stanovené 

náležitosti na velmi solidní úrovni. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. V čem spatřujete největší limity psychologického profilování?  

2. Uplatňuje se psychologické profilování či jeho prvky i v případech, že je k dispozici 

pouze řečové chování neznámého pachatele (např. posuzování výhrůžných či 

vyděračských anonymních textů)?   

3. Jaké jsou hlavní poznatky psychologie pro výslech podezřelých a pro výslech obětí?  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

 

Předběžně navrhuji klasifikaci stupněm výborně.  
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