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Posudek na rigorózní práci Mgr. Andreje Drbohlava: Koncept behaviorální predikční 

analýzy u sexuálních sériových vrahů (katedra pedagogiky, 2006) 

Mgr. A. Drbohlav předložil k posouzení rigorózní práci věnovanou oblasti sociální patologie a 

zaměřednou na stanovení prediktorů u sexuálně agresivních jedinců. Autor předpokládá, že 

nalezení vhodných prediktorů umožní předvídat sociálně patologické jednání deviantních 

agresorů - v tomto případě masových sexuálních vrahů. Z analýzy celé řady případů, které 

jsou popsány v odborné literauře, extrapoloval právě ty prediktory, které by měly umožnit 

ranou predikci patologického jednání. 

Celá rigorózní práce je rozdělena do deseti kapitol. První je věnována koncepci predikčních 

faktorů a diagnostce, včetně metodologie. Autor zvažuje možnost vytvoření databáze, která by 

sloužila k identifikaci sériových vrahů na základě predispozic, které by byly rozděleny podle 

vhodných kritérií. Druhá kapitola je věnována typologii sériových vrahů a jejich motivaci. 

Autor poukazuje na to, že sériovými vrahy nejsou pouze muži, ale 8 procent tvoří i ženy. V 

kapitole jsou dále popsány fáze vražedného jednání, typologie míst činu, organizovanost a 

otázky mobility. Ve třetí kapitole je probírána možnost vytvoření "Alfa elipsy" - tedy 

klasidifikace a systému prediktorů. Popsán je zde i věk pachatelů a první sexuální zkušenosti. 

Čtvrtá kapitola se věnuje tzv. "Beta elipse" - to je souboru prediktorů, které jsou ovlivněny 

vývojem dítěte v rodině. Ukázány jsou významné vztahy nejen k matce, ale i k vrstevníkům. 

Autor poukazuje i na McDonalldovu triádu: enuréza, pyromanie a hostilita ke zvířatům, dále 

pak na sebepoškozování a na patologické sklony. Pátá kapitola je věnována konstrukci tzv. 

"Gamma elipsy", která obsahuje výchovné prediktory (hyperprotektivita, direktivita apod.). V 

šesté kapitole je ovřena otázka konstrukce tzv. "Delta elipsy", jejíž vytvoření vychází z 

hypotézy, že vrah byl v dětství nejprve sám obětí; konstruovány jsou tedy viktimologické 

předpoklady. Sedmá kapitola se zaměřuje na tvorbu "Epsilon elipsy", která zahrnuje 

prediktory agresivního jenání. V osmé kapitole je uvedena konstrukce "Zeta - elipsy" s 

prediktory sexuálního jednání - a jsou v ní klasifikovány a popsány formy úchylného 

sexuálnho jednání. V deváté kapitole autor uvádí konstrukci tzv. "Eta - elipsy", která je 

poměrně složitá, neboť obsahuje řadu behaviorálních komponent. V desáté kapitole práce je 

uvedena analýza tzv "Thety elipsy", která je utvořena z psychiatrických prediktorů. V kapitole 

je také provedeno vyhodnocení hypotéz o prediktorech a celkové shrnutí významu prediktorlů 

ajejich výpovědní hodnoty. 

Celkové hodnocení: Autor předložil k posouzení poměrně rozsáhlou propracovanou práci, 



která provádí originální analýzu prediktorů získaných studiem případů masových sexuálních 

vrahů. Autor se přimlouvá za sestavení databáze významných kasuistických dat, která by 

mohla sloužit k identifikaci budoucích možných pachatelů. Myšlenka prediktorů se zdá být 

nosná nejen u vytypované tématiky masových vrahů, ale mohla by být využitelná v oblasti 

výchovy, ale i prevence u jiných forem odchylného jednání. Na druhé straně je možné 

namítnout, že současná společnost zdaleka ještě nedospěla do fáze, kdy byla schopna ideu 

komplexního sledování prediktorů a vytvoření vhodných databází akceptovat. Znamenalo by 

to nejen evidenci určitých typů dat a pořízení určitým způsobem uspořádaných databází, ale i 

jejich zabezpečení proti zneužití a konsensus o tom, že ideu centrální databáze lze akceptovat. 

Zcela jistě se objeví argumenty proti tvorbě pořadovaných databází s tím, že jde o příliš 

orwelovské řešení. Přesto jsou v praxi podobná data shromažďována a používána v průběhu 

vyšetřování těžších kriminálních deliktů. 

Práce je interdisciplinární povahy - a autor prokázal nejen schopnost osobité tvůrčí vědecké 

aktivity, ale i schopnost zvládnout obrovskou šíři problémů metodologické, sociálně 

patologické, lékařské, psychologické a psychiatrické povahy. Celý text vede k zamyšlení a 

obsahuje pozoruhodné koncepční návrhy. Pomineme-li občasné překlepy, které svědčí o tom, 

že autor měl provést pečlivější korekturu textu, lze konstatovat, že práce bohatě splňuje 

požadavky kladené na rigorózní práce - a lze ji doporučit k obhajobě. 

V Praze 17. 10.2009 doc. PhDr. Jaroslav Koťa 


