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Celkové hodnocení 

Autorka se ve své práci věnuje problematice psychologického vnímání viny odsouzenými ve výkonu 

trestu odnětí svobody.  

V teoretické části se autorka nejprve zaměřuje na definování viny z různých pohledů počínaje 

filozoficko-teoretickými klasifikacemi až po definování viny jako součást svědomí. Z pohledu forenzní 

psychologie a vytváření hypotézy shledávám jako potřebnou kapitolu 3 zabývající se obecnou 

charakteristikou viny. Zde se autorka věnuje vlivu různých charakteristik na pocit viny jako jsou nevhodné 

volby, vina jako forma strachu, vina jako důsledek obranných mechanismů apod. Neméně důležitá je 

kapitola 4, která se věnuje komponentům viny jako je lítost a výčitky svědomí, napětí, stud a 

zodpovědnost. Pro následující empirický výzkum je důležitá kapitola 7 zabývající se pocitem viny u vězňů. 

Tato kapitola dobře shrnuje dosavadní znalosti týkající se pocitů viny u odsouzených. 

Celkově teoretická část poskytuje solidní základ pro následující empirický výzkum. Autorka využívá 

literaturu, nejen domácí, ale i zahraniční provenience. Obecně však lze vytknout určitou roztříštěnost ve 

shrnutí literatury.  Lepší „poskládání“ jednotlivých kapitol by jistě napomohlo ke čtivosti textu. Naopak 

přínosem jsou krátká „shrnutí“ na konci kapitol, která čtenáři vhodně zrekapitulují obsah předchozí 

kapitoly. 

Empirická část pojednává o daném výzkumu.  Autorka definuje cíl výzkumu jako „zmapování vnímaní 

viny vězni“. Autorka definuje dvě výzkumné otázky, kterým se chce ve svém výzkumu věnovat. 

Výzkumný vzorek obsahuje 20 mužů ve věku 19 až 56 let. Byly použity následující výzkumné metody 

rozhovor, „koláč viny“, Osgoodův sémantický diferenciál,  škála D6 z Dotazníku klinické analýzy CAQ a 

seznam „nedokončených vět“. Použité metody jsou vhodně představeny.  Jednotlivé metody jsou 

adekvátně vyhodnoceny. Zde připojuji komentář ke každé z nich. 

Výsledek CAQ – Většina probandů oplývá průměrnou tendencí k prožívání viny a sentimentu. Tj. údaje 

z následujících metod nejsou zatížené vyšší tendencí k pocitům viny. Toto je důležité sdělení, protože má 

vliv na jednotlivé výsledky výzkumu. Jeho důležitost však není dostatečně zdůrazněna. 

Sémantický diferenciál – Nejzajímavější výsledky v sémantickém diferenciálu se týkají hodnocení 

probandů slov Selhání, Odčinení, Lítost,Výčitky svědomí, Zodpovědnost a Napětí. Zde je velmi dobře 

zpracována shrnující odpověď na výzkumnou otázku č. 1, která se ptá „Jaká je vnímaná vina odsouzených 

za trestný čin k trestu odnětí svobody ve vztahu k jednotlivým komponentám?“ 



 

str. 2 

Avšak, na straně 78 je odkaz na dělení probandů na V a N s odkazem „viz dříve“ zde by měla být 

uvedena stránka (66) na které je toto dělení popsáno, aby se nemuselo složitě vyhledávat v textu. Samotné 

dělení na V a N je uděleno na základě otázky v rozhovoru zda se pachatel cítí za svůj čin viný (V) či ne 

(N). Doporučovala bych toto hodnocení podpořit další, nejlépe testovou, metodou. Je nutné poznamenat, 

že autorka si uvědomuje, že toto dělení nemá statistickou výpovědní hodnotu (str. 78) avšak přesto jej ve 

svých analýzách používá. Tímto sdělením trošku podkopává svůj výzkum. 

Koláč viny – Je velmi vhodná metoda pro získání informací týkající se vnímaní viny. Avšak i zde jsou 

výsledky podmíněny dělením na V a N. Zajímavým výsledkem je zjištění, že pod vlivem návykových látek  

či jiných okolností se snižuje vlastní díl vnímaní viny. 

Nedokončené věty – Výsledkem analýzy nedokončených vět bylo poznání, že odpovědi probandů jsou 

prosty nějaké hlubší psychologické viny.  Analýza nedokončených vět je velmi dobrá, detailní a poskytuje 

zajímavé informace. Bohužel autorka tyto výsledky lépe nevyužila ve své práci. 

Celkově práci chybí propojení mezi teoretickou a empirickou částí. Teoretická část dobře shrnuje 

dosavadní literaturu týkající se viny avšak tyto poznatky či teorie se již neobjevují v empirické části, tedy 

chybí shrnutí jak výsledky této práce zapadají do již známých teorií či konceptů. Z práce je také poznat, že 

autorce chybí znalosti týkající se psaní výzkumných prací. Chybí hypotéza práce a výzkumné otázky se 

vztahují na dvě metody, přestože jich autorka použila několik. Výzkumné otázky by měli být spíše 

obecnějšího charakteru a doplňovat celkovou hypotézu.  

Empirická část je provedena detailně a pečlivě avšak práce trpí tím, že výsledky jsou založené na dělení 

pachatelů dle toho zda cítí vinu či ne. Toto dělení je založeno pouze na otázce během rozhovorů, není 

založeno na více metodách, např. kombinace s koláčem viny by byla vhodná.  Výsledky jsou dobře 

shrnuty v diskuzní části a závěr se zaobírá výhledem do budoucnosti a na aplikaci v praxi. 

 Celkově považuji diplomovou práci Petry Majerové za dobrou. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení známkou 2. 

 

 

V Praze dne 30.8. .2010 Veronika A.Polišenská 

 


