Posudek na rigorózní práci
„Internetová kriminalita páchaná na dětech,“
kterou předkládá Mgr. Lenka Hulanová
Předložená rigorózní práce vychází z diplomové práce s názvem „Internetová kriminalita zaměřená proti
dětem“, kterou autorka (v té době Lenka Veličková) úspěšně obhájila na katedře psychologie FF UK
v Praze na začátku roku 2010. Proto se v posudku zaměřím zejména na inovované a doplněné části
(další informace viz oponentský posudek k výše zmíněné diplomové práci).
Celkové zaměření práce a její vyznění se podstatným způsobem nemění. Práce je na četných
místech rozšířena a inovována. K rozšíření došlo např. v oblasti statistiky připojení českých domácností a
jednotlivců k internetu – v rámci podkapitoly 3.3. Na mnoha místech je text doplněn o další kazuistiky –
případy trestných činů páchaných v prostředí internetu – zveřejněné v naší i zahraniční literatuře. Nově je
zařazena kapitola 6.5 zabývající se fenoménem sociálních sítí – seznamuje s různými typy sítí, faktory
ležícími za jejich popularitou, jejich možnostmi a limity. Specifická pozornost je věnována Facebooku.
Opominuta nejsou ani rizika sociálních sítí.
V rámci empirické části se autorka oproti diplomové práci ve větší míře zaměřuje na porovnání
výsledků získaných kvantitativním šetřením s výzkumy z posledních let. Zařazuje také netypickou
samostatně zpracovanou kazuistiku asi třináctileté dívky, jež se stala obětí nátlaku a vydírání na
internetu.
Celkově lze konstatovat, že práce přináší široký přehled kvalitních a aktuálních informací
k problematice psychologických aspektů internetové kriminality páchané na dětech. Je doplněna četnými
ilustrativními kazuistikami z literatury i vlastní kazuistikou, bohatými přílohami. Zajímavé poznatky nabízí i
vlastní výzkumné šetření realizované autorkou. Práce vychází z inovovaných zahraničních i tuzemských
odborných zdrojů.
Otázka k rozpravě: Jakým směrem se bude dle autorky vyvíjet internetová kriminalita páchaná na dětech
v budoucnu?
Mgr. Lenka Hulanová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. Doporučuji,
aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze.
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PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
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