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 Předložená diplomová práce je věnována aktuálnímu problému kriminalistické praxe. 

Struktura práce a systematika výkladu je na vyhovující úrovni. Autor čerpal z dostatečného 

množství odborných literárních pramenů jak tuzemské, tak i zahraniční provenience. 

 Téma je značně náročné na praktické zkušenosti a teoretické znalosti. Obtížné je i 

využívání kasuistiky. Vzhledem k tomu, že diplomant neměl zřejmě přístup k soudním 

spisům, kde bylo k typování či ustanovení pachatele použito metody psychologického 

profilování, musel vycházet pouze z literárně zpracovaných kauz. Tato skutečnost zřejmě 

ovlivnila volbu metod zpracování diplomové práce, neboť až na malé výjimky chybí hlubší 

analýza problému. Práce je popisného - kompilačního charakteru. To konečně odpovídá i cíli 

diplomové práce, když si autor klade za cíl popsat skutečnost, tedy jakým způsobem je 

činnost expertů psychologického profilování prováděna (viz str. 6). Pokud by chtěl autor zcela 

dosáhnout takto stanoveného cíle, musel by provádět empirické šetření – tedy přímé sledování 

expertů v praxi nebo alespoň použít dotazníkovou metodu nebo širší řízené rozhovory a 

zobecňovat získané poznatky.  

 Autorovi se zdařilo vytvořit uspořádaný systém publikovaných poznatků o 

problematice psychologického profilování. Jako nejzdařilejší část práce považuji str.27 a 

násl., kde si autor klade otázky a hledá odpovědi. Přitom zajímavých otázek si mohl autor 

postavit celou řadu, kdyby hlouběji analyzoval odborné prameny. Tak např. u uváděných 

kasuistik by bylo třeba nepopisovat jen shodu obsahu profilu s vlastnostmi pachatele (ex 

post), ale řešit otázku jak a čím přispěl tento profil k odhalení pachatele trestných činů. 

 Předložená diplomová práce je psána vcelku kultivovaným odborným jazykem, ale 

autor se nevyvaroval písařské chyby ( např.str. 59). Autor prokázal dobrou úroveň práce 

s literaturou. 

 

 Lze konstatovat, že předložená diplomová práce má průměrnou úroveň, avšak 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ práce. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky na obhajobu: 1) Jak lze využít psychologického profilování při výslechu obětí; 

                                  2) Vysvětlete rozdíl mezi způsobem spáchání a tzv. podpisem. 

                                  3)  Nepokoušel se nějaký český kriminalista o profilování a typologii  

                                        pachatelů již v třicátých letech minulého století ? 
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