
Posudek na diplomovou práci kolegyně Aleny Popelkové „Charakteristiky 

kriminální kariéry a osobnosti recidivního pachatele násilné trestné činnosti.“ 

Práce kolegyně Aleny Popelkové se zabývá velmi závažnou problematikou kriminální kariéry 

recidivujících násilníků. Nepřímo se přitom dotýká jednoho z klíčových témat psychologické 

soudní expertízy, a sice individuální kriminální predikce. Přestože je k dispozici řada empiric-

ky odvozených technik umožňujících tuto predikci formulovat, v naší znalecké praxi stále 

převládá intuitivní přístup, bohužel často s minimální znalostí vazeb charakteristik kriminální 

kariéry a predikce. Z toho důvodu lze téma práce jen vítat. 

Kolegyně si rozdělila diplomovou práci na část teoretickou a část empirickou. V teoretické 

partii se vyrovnává se starší i aktuální literaturou vztahující se zejména k činitelům ovlivňují-

cím případné kriminální chování člověka a k charakteristikám kriminální kariéry. Teoretická 

část je po formální i obsahové stránce zpracována příkladně.  

K této partii mám jen formální připomínky: H.J.Eysenck formuluje extraverzi jako osobnostní 

dimenzi tvořenou dvěma charakteristikami: sociabilitou a impulsivitou (ke straně 28). Jeho 

teorie je založena více na fyziologických, než na sociálních mechanismech. Extravert je podle 

něj deficitně socializovaný, protože se hůře učí. Hůře se učí proto, že je hypoaktivovaný, tedy 

neinhibovaný a k optimálnímu učení vyžaduje vyšší hladinu stimulace, která se v běžném 

životě nepříliš často vyskytuje.  

Termín „potencionální“ bych psal spíše jako potenciální (s.21). Pojem delikvence forenzní 

psychologové často používají ve tvaru delinkvence (z latinského delinquo).  

Empirická partie je založena na vlastním výzkumu. Kolegyně se vhodně zaměřila na dílčí, ale 

významný problém eskalace nebezpečnosti. Stanovila si verifikovatelnou základní hypotézu, 

která vychází z předpokladu, že délka trestu souvisí se závažností provinění. K tomu bych měl 

jen jednu drobnou připomínku, a sice že délka trestu u kriminálního recidivisty může také 

souviset s jeho recidivou. Pracovní úkoly jsou formulované dobře. Formulace týkající se lou-

peže podle § 234 TZ na s. 64 je poněkud neobratná, loupež lze nepochybně přiřadit pod ná-

silné trestné činy s – obvykle – majetkovou motivací. Zde se střetávají dvě kritéria dělení 

trestné činnosti: způsob provedení a motivace.  

Empirická část je stejně jako teoretická zpracována velmi dobře, přehledně. Kolegyně proka-

zuje znalosti a dovednosti nutné k vědecké práci (zejména matematické statistiky a moder-

ních programů). Nebylo nutné do práce uvádět vzorce pro výpočet směrodatné odchylky a t-

testu, nicméně to za chybu nepovažuji. Cohenova klasifikace síly korelace je nepochybně 

zajímavá, myslím ale, že by postačilo vycházet ze statistické významnosti příslušného koefi-

cientu (s. 84). Pokud jde o hypotézu, že zločinec souzený za vraždu, nebývá souzený za zná-

silnění (s.86), nebude to spíše proto, že podstatně závažnější trestný čin (vraždy) pojme mé-

ně závažný čin? K depresi a paranoiditě (s. 87) jen drobnou připomínku: u posuzovaných pa-

chatelů šlo o nepsychotickou depresi, která mohla souviset s trestním stíháním. Paranoiditu 
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(alespoň dotazníkovou) zjišťujeme u většiny pachatelů posuzovaných za závažné trestné činy. 

Může to souviset s faktem trestního stíhání. Jak kdysi řekl Andy Warhol „to, že jsem parano-

idní, ještě neznamená, že po mně nejdou“ – tady by platilo opačné tvrzení „to, že po mně 

jdou, neznamená, že jsem paranoidní.“ Bohužel většinu dotazníkových položek ve škále pa-

ranoidity tvoří tvrzení typu „někdo mi chce uškodit,“ či „mám pocit, že jsem sledován.“  

Pokud jde o závěrečnou kapitolu práce, nazvanou „diskuze“, kolegyně se správně a vhodnou 

formou zabývá event. metodologickým slabinami své práce. Je v této souvislosti třeba při-

pomenout, že jde o práci diplomovou, která je časově omezena. Plánovat longitudinální vý-

zkum ke kriminální kariéře by bylo minimálně nerealistické.  

Závěrem posudku shrnuji: kolegyně vypracovala velmi dobrou diplomovou práci, v níž víc než 

dostatečně prokázala schopnost smysluplně vystavět strukturu vědecké studie, schopnost 

pracovat s odbornou literaturou a v empirické části schopnost používat vědecké metody při 

formulaci a ověřování hypotéz.  

Diplomovou práci kolegyně Aleny Popelkové navrhuji k obhájení s ohodnocením výborně. 

V Praze dne 19.01.2012     PhDr. Karel Netík, CSc. 

        vedoucí diplomové práce 

 

        


