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Otázky po osobnostních zvláštnostech pachatelů trestného činu vraždy se objevují opakovaně, 

většinou s účelem porozumět danému problému, hledat možné souvislosti, důležité rysy, 

informace využitelné jak v rámci podpory vyšetřování, tak v oblasti zacházení s odsouzenými. 

 Autorka si klade za cíl v práci přiblížit problematiku osobnosti pachatele trestného činu 

vraždy, zejména jeho motivaci. Mapování podobností v chování, motivaci a osobnostních 

proměnných si autorka bere za cíl i v empirické části, kde vychází ze znaleckých šetření 

osobnosti soudním znalcem. Autorka poukazuje v úvodu na důležitý aspekt – nutnost získávat 

kulturně a sociálně specifické informace o dané skupině, neboť informace získané v rámci 

různých služeb podpory vyšetřování (zejm. profilování) v jiných zemích, zejm. v USA, nemusejí 

být v mnohém pro naše prostředí odpovídající.  

 Výkladovou část diplomové práce začíná několika kapitolami (Význam psychologie, 

Osobnost, Vývoj, Socializace, Vlastnosti osobnosti) jež mají několik společných rysů. Jsou 

značně obecné, rozsahem velmi krátké a kromě dílčích odstavců textu (o hranici trestní 

odpovědnosti, prediktorech budoucího násilí u mladistvých pachatelů) nejsou zřetelně propojené 

se zvoleným tématem. Teprve 6. kapitolka  (Motivace a Chování) se posléze zabývá motivací 

kriminálního jednání, její část 6.2 nazvaná „Agrese a násilí“ přibližuje agresi, snaží se ji 

charakterizovat a podrobněji klasifikovat, přináší různá dělení. 7. kapitola  se blíže zaměřuje na 

právní stránku zvoleného tématu. V její podkapitolce 7.1 nazvané „Kriminalita a delinkvence“ se 

autorka věnuje jednotlivým skupinám teorií podle determinant delinkventního chování. 

Samostatný prostor má v následující kapitole téma vraždy. Autorka uvádí dělení vražd podle 

motivace, podle vztahu oběti a pachatele i jiných hledisek podle českých i zahraničních autorů, 

v podkapitole přidává autorka právní hledisko. Devátá  kapitola je věnována pachateli, uvedeno 

je několik typologií. Specificky pachateli vraždy se autorka věnuje v následující podkapitole, kde 

pro porovnání uvádí i zásadní typologie zahraniční. Závěrečnou kapitolou  teoretické části je 

kapitola „Osobnost vraha“, kde je uvedeno znovu dělení vražd či dělení skupin psychologických 

teorií zabývajících se motivací chování souvisejícího s agresí. 

 V 11. kapitole  je uveden popis výzkumu, cíle výzkumu. Autorka chce mapovat osobnostní 

proměnné, které vedly jedince ke spáchání trestného činu, hledat spojitosti v osobnostních 

faktorech, doufá v dostatek informací, jež by byly v budoucnu využitelné jako prediktory v rámci 



prevence kriminality. K analýze užívá data z psychologického vyšetření znalcem psychologem 

od 42 osob, (39 mužů, 3 žen) , pachatelů trestného vraždy či pokusu o vraždu. Uvádí seznam 

znalcem použitých metod, názvy sledovaných proměnných, jež jsou široce pojaté – jde jak o 

osobnostní charakteristiky, proměnné zásadní v rámci spáchání trestného činu, demografické 

údaje a další data. 12. kapitola  obsahuje vyhodnocení dat. Některé grafy jsou méně přehledné, 

neboť neobsahují popisky os, ty je třeba hledat na jiné stránce. Uvedeny jsou četné zajímavé 

výsledky charakterizující podrobně zvolenou skupinu a provázanost některých proměnných. 13. 

kapitola – diskuse – obsahuje znovu spíše přehled výsledků než jejich kritické hodnocení a 

porovnání s dostupnými zdroji. Autorka konstatuje potvrzení příčinné souvislosti (str. 98), což jí 

výzkumný design jejího zkoumání neumožňuje.  

 Práci celkově neprospívá, že relativně velká část teoretické části přináší velmi obecné 

informace, které autorka zřetelně nepropojuje se zvoleným tématem. Kapitoly se místy tématicky 

nejasně překrývají (9.1 pachatel vraždy – vč. dělení na typy osobnosti pachatele, 10. osobnost 

vraha). Autorčin záměr mapovat zvolenou problematiku pro naše kulturní podmínky je velmi 

perspektivní. Práce přináší o zvoleném zkoumaném vzorku značné množství zajímavých 

informací. Použitá relevantní odborná literatura je tvořena převážně tuzemskými zdroji, úplně 

chybějí články, v textu jsou místy nesprávně sekundární citace. 

 

Na závěr otázka:  Kde – v které oblasti forenzní psychologie – by autorka viděla největší využití 

získaných informací? 

 

Linda Hurníková předložila práci, která přes uvedené výhrady splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF 

v Praze. 
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