
Posudek vedoucího práce na rigorózní práci 
Mgr. Kateřiny Tomčíkové na téma 

„Osobnost pachatelky trestné činnosti z kriminologické perspektivy“

I. Kandidátka předložila rigorózní práci čítající 119 číslovaných stran textu včetně úvodních 

stran,  obsahu,  seznamu literatury,  dotazníkové přílohy a fotografické  přílohy.  Vlastní  text 

práce  činí  101  stran.  Zvolená  problematika  je  v odborné  literatuře  zpracována  jen  velmi 

sporadicky,  ačkoli  je  to  téma  zajímavé  a  aktuální.  V poslední  době  se  stává  předmětem 

rostoucího  zájmu  odborné  veřejnosti,  i  když  ne  v měřítku  tak  velkém,  jak  by  si  jistě 

zasloužila.  Autorka  si  za  cíl  práce  vytkla  zejména  přiblížení  některých  základních 

teoretických  koncepcí  o  kriminalitě  žen,  včetně  typologie  ženských  delikventek,  a  dále 

předkládá výsledky vlastního empirického výzkumu, který uskutečnila ve Věznici a ústavu 

pro  výkon zabezpečovací  detence  v Opavě.  Empirická  část  práce  si  klade  za  cíl  přiblížit 

osobnost ženy – pachatelky a objasnit, zda se osobnost delikventní ženy liší od nedelikventní 

populace.

II. Obsah práce tvoří vedle úvodu a závěru 5 částí, když každá z těchto částí je dále členěna. 

Takové rozvrhnutí práce je celkem logické a přehledné, ačkoli by některé části mohly být 

strukturovány podrobněji (především kapitola 2). Kandidátka přitom přechází od obecnějšího 

pojednání, kde vymezuje základní pojmy, s nimiž v práci dále pracuje (kapitola 1), k výkladu 

o jednotlivých kriminologických teoriích (kapitola 2) a typologiích pachatelek (kapitola 3). 

Tyto  kapitoly  jsou  následovány  částí  pojednávající  o  stavu,  struktuře  a  vývoji  ženské 

kriminality (kapitola 4), přičemž tato část je velmi zdařilá a podává věrný obraz o ženské 

kriminalitě  z pohledu statistických  dat.  Autorka  statisticky  vyobrazila  ženskou kriminalitu 

z pohledu velmi vhodně zvolených aspektů a zjištěná fakta vyčerpávajícím způsobem popsala 

a snažila se je analyzovat. Poslední část práce nazvaná kandidátkou jako empirická zahrnuje 

popis  vlastního  výzkumu,  který  uskutečnila  ve  vězeňském  zařízení  v Opavě,  když  tento 

výzkum zahrnoval dotazníkové šetření a narativní rozhovory.  Zjištění, která v rámci svého 

výzkumu učinila, sice nejsou nikterak překvapivá, ale jejich zpracování pokládám za zdařilé a 

lze jistě kvitovat snahu o vlastní výzkum. Jak sama podotkla, bylo by třeba výzkumu chování 

ženských delikventek věnovat větší pozornost právě pro šíři této problematiky, a právě v této 

oblasti by mohla případně pokračovat při zpracovávání své dizertační práce.



III. Práce  se  řadí  mezi  práce  vyšší  úrovně,  a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  formální. 

Předkládané dílo  má logickou strukturu a  je členěno celkem přehledně,  ačkoli  by některé 

kapitoly  mohly  být  strukturovány  podrobněji.  Názory  autorky  prezentované  v práci 

odpovídají dostupné literatuře, kterou správně a v potřebném rozsahu cituje, přičemž počet 

citací  na  práci  této  úrovně je  jistě  dostačující  (118  citací).  V práci  však  postrádám,  a  to 

zejména v její empirické části, více vlastních postřehů a doporučení, jež by byly přínosné pro 

další práci s odsouzenými.  Rigorozantka se omezila pouze na popis svých zjištění a jejich 

shrnutí, avšak nevyvodila z nich praktické závěry. Celkově je jistě patrno, že se kandidátka 

tématu věnuje dlouhodobě a při zpracování práce prokázala hlubší znalost problematiky. Ve 

zpracované problematice se velmi dobře orientuje.

Stylisticky a jazykově je práce na dobré úrovni, pouze místy se objevují chyby gramatické či 

pravopisné. V práci absentují praktická doporučení, což je škoda, neboť prezentované názory 

jsou velmi zajímavé. Práce je tedy především popisná, avšak i přesto je velmi zajímavá, neboť 

podává ucelený přehled o osobnosti pachatelek trestných činů. 

IV. Otázky a náměty k obhajobě:

V návaznosti  na empirická zjištění uveďte, jaká konkrétní preventivní opatření byste 

doporučila sociálním pracovníkům v oblasti ženské delikvence.

V. Závěrem lze konstatovat,  že předložená práce, i  přes výše uvedené dílčí  výhrady,  jistě 

splňuje obsahové a formální požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji 

k ústní obhajobě. 

V Praze dne 15. listopadu 2010

Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
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