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Autorka se dlouhodobě svým zájmem a posléze i profesně pohybuje v oblasti foremní 

psychologie a tak je výběr diplomového tématu pokračováním jejího seriózního odborného 

zájmu o toto psychologické odvětví. 

První kapitola zahrnuje kriminogenní faktory  a postupuje od současného kulturně 

společenského kontextu naší země, dále se věnuje environmentálním, ekonomickým a sociálním 

vlivům a spěje k osobnostním faktorům, kde rozlišuje faktory společné i specifické pro 

prvovězněné a recidivující pachatele. Její předností je, že i u vzdálenějších vlivů je zdůrazněna 

jejich psychologická relevance. V rámci popisu významu socializace není opomenuto důležité 

vytvoření vnitřních kontrolních činitelů. Autorka věnuje pozornost vlivu rodiny a na problematiku 

narušení jejích funkcí nabízí několik úhlů pohledu. U osobnostních charakteristik (společných pro 

obě skupiny) jsou  zařazeny racionalizační a neutralizační kognitivní postupy, nejvýznamnější 

poruchy osobnosti a osobnostně zakotvené kriminální inhibiční činitele. Autorka navazuje 

charakteristikami skupiny recidivistů a prvotrestaných zvlášť, vč. typologie pachatelů. 

Kratší druhá kapitola je věnována kriminální recidiv ě – charakteristikám jejích pachatelů a 

znakům trestné činnosti.  

V rámci třetí kapitoly se autorka věnuje násilí a agresi  specificky v oblasti kriminality. 

Čtvrtá část je věnována kriminální karié ře jako takové. Autorka seznamuje s pojmem 

kriminální kariéry a praktickým opodstatněním jeho zavedení a odborného zájmu o něj. Uvádí 

důležité charakteristiky kriminální kariéry – jimiž jsou např. specializace trestné činnosti, 

závažnost a její eskalace. 

Na mnoha místech v rámci teoretické části je přímo poukázáno na to, které klíčové myšlenky 

jsou podkladem pro empirické zpracování práce 

V rámci výzkumné části  diplomového projektu si autorka klade za cíl hledat souvislosti mezi 

charakteristikami recidivního pachatele  - osobnostními charakteristikami, sociálním zázemím, 

průběhem kriminální kariéry a násilím použitým v rámci trestné činnosti. Autorka získávala data 

ze soudně-znaleckých posudků 39 pachatelů trestné činnosti, poskytnutých vedoucím práce 

PhDr. Karlem Netíkem, CSc. 

Hypotézy, které si autorka pro svůj projekt stanovila se týkají především eskalace 

nebezpečnosti trestné činnosti v rámci kriminální kariéry  – prostřednictvím porovnání 



trestních sazeb za trestné činy na začátku a dále v kriminální kariéře. Základní výzkumný úkol 

kvalitativně doplňuje zkoumáním druhu agrese při prvním a posledním útoku, míry násilí a 

použité zbraně. Dále autorka přidává četné další pracovní úkoly (výzkumné otázky): chce pátrat 

po dalších souvislostech mezi charakteristikami, které o pachatelích získala – shrnuje je 

v tabulce 31. Autorka pečlivě popisuje operacionalizaci zkoumaných jevů. Charakterizuje vzorek 

a způsob jeho výběru, limity, podrobně seznamuje se zjištěnými charakteristikami vzorku.  

V rámci kapitoly „Statistické vyhodnocení dat “ (lepší název by asi byl „Výsledky“) autorka 

podrobně a strukturovaně uvádí výsledky testování hypotézy i korelačního šetření dalších 

výzkumných otázek. Mezi množstvím výstupů je velmi ilustrativní např. souvislost použití zbraně 

během trestné činnosti a míra užitého násilí při porovnání prvního a posledního trestného činu. 

V rámci korelačního šetření se jednotlivé výsledky týkají již velmi různého počtu osob, někdy 

pravděpodobně již jen malé skupinky, ještě tedy menší, než je reflektovaná velikost vzorku v 

diskusi (alespoň jak předpokládám – např. suicidum matky v souvislosti se zneužíváním dětí 

otcem). 

V rámci diskuse  autorka adekvátně reflektuje různá omezení studie, v diskusi bych i přes 

předchozí přehled uvítala ještě nějaké výsledky a jejich širší komentář, třeba vybrané. Diskuse 

zároveň ukazuje, jak je výzkumné uchopení zvolené problematiky náročné a jak zodpovědně se 

jej autorka zhostila. 

Velmi pozitivní na celé práci  je její úzké, specifické zaměření na zvolenou problematiku 

recidivy násilné trestné činnosti, k níž jsou přinášeny bohaté relevantní, zajímavé poznatky. 

V rámci empirické části autorka zpracovává velké množství údajů o pachatelích a prozkoumává 

tak celou řadu zajímavých možných souvislostí! Práce je velmi dobře strukturovaná. Má 

nadprůměrnou grafickou a formální úpravu. Nechybí seznam grafů, obrázků a tabulek. Obsahuje 

značné množství relevantní odborné tuzemské i zahraniční literatury. 

 

 

Na závěr otázka : Je nějaké specializované téma v oblasti psychologického výzkumu kriminálních 

kariér, které by, dle autorky, stálo za výzkumnou pozornost? 

 

 

Alena Popelková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji 

hodnocení: výborně. 

 

 

Praha 17. 1. 2012                                                                           PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 

 


