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1. Aktuálnost (novost) tématu: Autorka si zvolila za téma diplomové práce problematiku pestrou a 
v literatuře poměrně dobře zpracovanou, leč stále aktuální. Porozumění osobnosti pachatele se stále 
vyvíjí, od prvotních biologicky zaměřených teorií po psychosociální a environmentální vlivy, 
včetně multifaktorových konceptů. Každá z teorií má své kritiky i odpůrce, žádnou nelze považovat 
za jedině správnou a všechny postupně prochází vývojem a úpravami. Považuji proto zvolené téma 
za aktuální a vhodné ke zpracování. 
 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti především kriminologické, zejména z oblasti 
psychologie  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala přiměřené množství informací ze 
sekundárních zdrojů, avšak lze vytknout jen minimální práci s primární literaturou  

- použité metody – odpovídající tématu 
 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – předložená práce je členěna kromě obecného úvodu na části 
věnované kriminologickým teoriím, typologii pachatelů a kriminalitě mládeže. Ty sice 
vzájemně prakticky nenavazují, avšak jednotlivé podkapitoly v jejich rámci mají přehlednou 
i logickou strukturu. Práce tak působí dojmem tří relativně nezávislých, avšak homogenních 
dílčích celků 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Citace literatury jsou 
standardní, kromě odkazovaných zdrojů poznámkový aparát autorka nevyužívá. Okruh 
použitých pramenů je odpovídající. Seznam literatury je řazen podle abecedního pořadí 
autorů a členěn dle typu zdroje. Literatura je aktuální, zahraniční literatura je zastoupena 
dvěma zdroji ve slovenském jazyce. Autorka prokázala schopnost tvůrčího zpracování 
dostupné literatury 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – s ohledem na šíři tématu dostačující 
- úprava práce (text, grafy, tabulky) - text je přehledný s vhodně vloženými grafy doplněnými 

tabulkami v přílohách 
- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá  
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4. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka se rozhodla pojmout téma velmi zeširoka na 
úkor hloubky pohledu, přičemž každý ze zvolených tematických celků ale zasluhuje samostatnou 
pozornost v rozsahu celé práce. Jednotlivé části jsou sice pojaty celistvě, přesto zejména u 
kriminologických teorií postrádám hlavní argumenty jejich kritiky. Vytknout lze také absenci úvah 
o využití uvedených poznatků k prevenci kriminality. Práce je nicméně jako celek i jako dílčí části 
čtivá a přehledná. 
 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

 Jak autorka hodnotí výzkum manželů Glueckových ve světle jednotlivých rozebíraných 
kriminologických teorií? 
 

 V čem spatřuje diplomantka hlavní význam výzkumu osobnosti pachatele? 
 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.  
 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře)  
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