
Posudek na rigorózní práci 

"Psychologická problematika vnitřní diferenciace odsouzených", 

kterou předkládá Mgr. Miroslav Tamchyna 

Tématika předložené rigorózní práce čerpá z podnětů penitenciární praxe, ve které 
autor dlouhobě působí. Problematika hledání adekvátních přístupů k odsouzeným je jistě 
relevantní z hlediska individuálního i celospolečenského. Rozsáhlá rigorózní práce 
představuje témata spojená s aktuálními otázkami penitenciární praxe. 

Rigorózní práce je členěná do tří bloků, se kterými je spjat ústřední záměr práce: 

• Teoretická část uvádí do problematiky vnitřni diferenciace odsouzených v českém 
vězeňství, okrajově se dotýká aspektu historických, právních i etických, seznamuje 
s vybranými zahraničními přístupy k odsouzeným Dále jsou prezentovány vybrané 
forenzněpsychologické aspekty sledované tématiky včetně výzkumů osobnosti 
delinkventa. 

• Empirická část přináší souhrnné výsledky odsouzených ve výkonu trestu s ohledem na 
podmínky a možnosti vnitřní diferenciace a tomu odpovídající práce - zacházení 
především s odsouzenými mladistvými a mladými dospělými. Jde o výzkumy souborů 
respondentů z let sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých minulého století i 
počátku století 21. Některé výzkumy realizoval sám autor, na jiných se podílel Výsledky 
jsou prezentovány převážně v popisné rovině a ukazují na některé trendy zejména 
sociálních a omezeně osobnostních charakteristik sledovaných souborů. 

• Prakticko-aplikační blok práce vychází z částí předchozích a představuje ztěžejní oddíl 
předložené práce. Navrhovaný model vnitřní diferenciace odsouzených klade duraz na 
jejich sociální a osobnostní charakteristiky. V této souvislosti se autor zamýšlí nad 
možnostmi a úskalími navrhovaného modelu s ohledem na charakteristiky odsouzených 
ale také na podmínky dané obecně českým věreňstvím a speciálně personálem věznic. 
Situaci aplikace vnitřní diferenciace mladistvých ilustrují dobře zpracované kazuistiky. 

Shrnutí a závěry přinášejí vybrané aspekty a souvislosti uvedenéko komplexního 
modelů, uvádějí určitá opatření k němu se vztahující. Při obhajobě předložené práce uvítám 
názor autora opřený o psychologickou analýzu dosavadních zkušeností s diferencovanými 
programy, co z toho plyne pro odsouzené, pracovníky věznice, celou společnost Se kterými 
psychologickými (teoretickými i praktickými) otázkami problematika v předložené práci 
řešená souvisí především? 

Mgr. Mirosla Tamchyna předložil práci, která splňuje požadavky na rigorózní 
práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby a součástí 
rigorózního řízení na katedře psychologie UK FF v Praze. 
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