
Posudek na diplomovou práci kolegyně Lindy Hurníkové „Osobnost vraha.“ 

Práce kolegyně Hurníkové se věnuje tématu, které nebylo v naší odborné literatuře dosud 

systematicky zpracováno. Jedinou výjimku představují práce kolegů slovenských, a sice Here-

tíka a Snopka.  

Kolegyně si práci rozdělila do teoretické a empirické části. Empirická pasáž čítá 556 stran 

textu. V něm se kromě problémů vztahujících se bezprostředně k tématu práce (kapitoly 6 až 

10) zabývá členěním psychologie na disciplíny, které jsou významné z hlediska tématu práce, 

dále pak psychologií osobnosti a jejího vývoje. Obecné partie obsahují – podle mého názoru 

– nadměrné množství informací, které činí předkládanou práci méně přehlednou a méně 

sevřenou. V kapitolách 6 – 10 kolegyně předkládá systematicky shromážděné poznatky 

k tématu úmyslného usmrcení a jeho pachatele, a to z naší i zahraniční odborné literatury. 

Soudím, že této části nelze nic podstatného vytknout, snad s výjimkou přílišné stručnosti 

přehledu teorií kriminality (např. „popis“ Eysenckova pojetí delikventa; chybějí i moderní 

teorie). To však není z hlediska tématu práce podstatné. Kolegyně v této partii ukázala 

dobrou orientaci v literatuře, jistou jazykovou vybavenost a systematický přístup. 

V empirické části kolegyně předkládá výsledky svého výzkumného úsilí. Výzkumná data kole-

gyně získala ze znaleckých posudků na pachatele trestného činu vraždy. Shromáždila proto 

celkem 42 případů posuzovaných jedním znalcem. Vzhledem k tomu, že znalecké posudky se 

neřídí stejnými pravidly jako výzkumné setření a jejich zaměření je dáno otázkami, které 

znalci klade vyšetřovatel nebo soud, nebyla data, která měla kolegyně k dispozici zcela ho-

mogenní. Nebyla získána jednotnou baterií psychologických technik. S tím se kolegyně vhod-

ně vyrovnala vytvořením nových proměnných (vlastností osobnosti, motivačních proměn-

ných, charakteristik způsobu provedení deliktu apod.), do nichž transformovala původní data 

různých psychologických technik. To jí umožnilo též převést výsledky vyšetření projektivními 

technikami (zejména ROR) do podoby umožňující kvantitativní zpracování. Získaná data 

podrobila statistické analýze (zejména testování závislosti dvou znaků). Není jasné, proč ko-

legyně interpretuje korelace podle „síly“ asociace a nikoli – jak je obvyklé – podle jejich sta-

tistické významnosti. Také by bylo vhodné uvádět u zjištěných korelačních koeficientů míru 

statistické významnosti (a samozřejmě použitý test – Pearson, Spearman aj.), alespoň v ta-

bulkách 3 – 5. Některé výsledky byly vcelku očekávatelné, např. korelace mezi inteligencí a 

vzděláním, situací tempore criminis a viktimologickým zaviněním atd. Ke korelaci alkohol 

tempore criminis a úrovně sebehodnocení lze navíc poznamenat, že „dílčí“ intoxikace alko-

holem může být v řadě případů projevem „obvyklé“ intoxikace a tudíž přinejmenším abúzu 

alkoholu ne-li závislosti. Pak u intoxikovaných jedinců nepřekvapí nižší sebehodnocení. Zají-

mavý vztah kolegyně zjistila mezi realitní kontrolou a ovládáním afektivity (obě proměnné 

pocházejí z ROR). Zprostředkující proměnnou by mohla být „rozumová kontrola.“ Ta vstupuje 

zcela jistě do ovládání afektivity a zřejmě i do realitní kontroly. Pojem „nevyrovnané“ osob-

nosti lze chápat jako eufemismus pro psychopatii. Tato diagnóza je obvyklá u recidivistů, 

sexuálních vrahů a vyskytuje se zřejmě vždy u recidivujících násilníků. H0 by zřejmě měla znít 



spíše „lidé s vyšším IQ nejsou náchylnější…“, ale uznávám, že je celkem jedno, jak si hypotézu 

nazveme, hlavně když víme, co chceme zjišťovat. Pokud jde o tvrzení, že v naší republice platí 

přísný zákon, který vyžaduje pro získání ZP psychologické vyšetření, pak to, bohužel, neplatí. 

Náš zákon vyžaduje, aby vlastní zbraně alespoň trochu viděl, slyšel, měl obě ruce a nohy a 

v pořádku vnitřní orgány. Co má v hlavě, na tom zákonodárcům nezáleží. Psychopatů vlastní-

cích u nás zbraň je bohužel zřejmě spousta (a to i v ozbrojených silách). Je pochopitelné, že 

pachatelé, kteří si trestný čin plánují a i jinak připravují, se nebudou v rozhodujícím okamžiku 

zneschopňovat alkoholem. Empirická část je kolegyní pečlivě zpracována, při transformaci 

proměnných pro statistické zpracování kolegyně odvedla spoustu odborné práce a vlastní 

statistické zpracování je přiměřené cílům práce.  

Závěr: 

V předložené diplomové práci kolegyně Linda Hurníková prokázala své schopnosti pracovat 

s odbornou – i cizojazyčnou – literaturou. Obecné partie mohly být poněkud kráceny. V em-

pirické části kolegyně dokázala, že je schopna si vytvořit výzkumný model, shromáždit odpo-

vídající data a adekvátně je zpracovat a interpretovat. Kolegyně prokázala, že má znalosti a 

dovednosti pro samostatnou odbornou práci. Doporučuji diplomovou práci obhájit.  

V Praze dne 2.9.2010        PhDr. Karel Netík, CSc. 

        vedoucí diplomové práce 

 

 


