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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem psychologického profilování pachatele. Jde 

nesporně o téma aktuální, když jde o důležitý podpůrný vyšetřovací postup, který se využívá 

především u těch nejzávažnějších trestných činů, na jejichž objasnění nepostačují standardní 

vyšetřovací metody. Metoda psychologického profilování může být velmi užitečným 

nástrojem, který umožní zúžit okruh možných pachatelů a tím zaměřit vyšetřování správným 

směrem.  

 

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

metody 

Zvolené téma lze považovat za náročnější na zpracování. Téma vyžaduje znalosti především 

z oblasti kriminalistiky a soudní psychologie. Jak však správně poukazuje diplomantka, do 

metody psychologického profilování mohou spolupůsobit též poznatky například z oboru 

sexuologie či soudního lékařství. Z hlediska použitých metodologických postupů práce 

vychází zejména z metod analýzy, deskripce a komparace. V tomto směru je třeba ocenit, že 

autorka vycházela z nadprůměrného počtu zdrojů, mezi nimiž se hojně objevují i zdroje 

zahraniční provenience.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Vyjma úvodu a závěru je práce členěna do čtyř na sebe logicky navazujících kapitol. V první 

kapitole se autorka věnuje vysvětlení pojmu psychologického profilování a jeho historickému 

vývoji od starověku až do dnešní podoby. Dále vysvětluje, jaké činy jsou k profilování 

vhodné a kdo je oprávněn psychologický profil sestavovat a jaké by měl mít osvojené 

dovednosti. Druhá kapitola se zabývá čtyřmi nejznámějšími přístupy k profilování, které se 

liší postupem sestavování profilu a rovněž teoretickými východisky. Konkrétně autorka 

popisuje metodu investigativní analýzy FBI, metodu investigativní psychologie, geografické 

profilování související s operační základnou pachatele a metodu behaviorální analýzy. V 



kapitole třetí diplomantka detailněji popisuje dva konkrétní případy profilování z praxe, jeden 

sestavený na základě kriminální investigativní analýzy, druhý vytvořený pomocí 

investigativní psychologie. V závěrečné kapitole je pozornost věnována etickým problémům, 

které souvisí s psychologickým profilováním.  

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje velmi kvalitní zpracování zvoleného tématu. Jak již bylo uvedeno výše, 

velmi vítám značný počet zahraniční literatury, z níž diplomantka vycházela (ačkoli vzhledem 

k tématu je to poměrně logické, neboť počet tuzemských zdrojů, které se věnují danému 

tématu, je omezený). Autorka se tématu věnovala značně do hloubky, představila jednotlivé 

přístupy k psychologickému profilování a prokázala, že má v tématu velký přehled (lze 

odkázat na pasáže věnující se dovednostem zpracovatelů psychologických analýz či na pasáže 

věnující se čtyřem typům psychologického profilování včetně českého přesahu v otázce 

behaviorální analýzy). Taktéž je zapotřebí vyzdvihnout obsah závěrečné kapitoly, v níž 

předkládá čtenáři i kritiku této vyšetřovací metody.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka beze zbytku splnila stanovený 

cíl a podala ucelený pohled na problematiku 

psychologického profilování pachatele.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je samostatným zpracováním 

zvoleného tématu  

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická, diplomantka 

přechází od obecného ke konkrétnímu 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma je splněna. Diplomantka 

pracuje s nadprůměrným počtem zdrojů, 

mezi nimiž jsou hojně zastoupeny i 

zahraniční zdroje.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce představuje kvalitní zpracování 

zvoleného tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Práce je přehledná, text vykazuje jednotný 

styl grafického zpracování. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň textu je na 

výborné úrovni, žádné gramatické ani 

stylistické chyby jsem neobjevil.   

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka by se mohla vyjádřit, jakým způsobem mohou být v českém trestním řízení 

přibírání experti k vypracování psychologického profilu pachatele a zda lze případně takový 

psychologický profil použít jako důkaz v řízení před soudem (případně o jaký druh důkazu by 

se jednalo).   
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