
Posudek na rigorózní práci

„Psychologická problematika viktimizace v policejní praxi“

kterou předkládá Mgr. et Mgr. Martina Velikovská

Viktimologická problematika je významnou součástí aktuálních forenzně psychologických 
témat a z hlediska policejní praxe v současné době jistě nabývá na významu. Z tohoto 
pohledu považuji předloženou rigorózní práci za mimořádně cennou. 

Rigorózní práce má teoreticko aplikační charakter, je velmi rozsáhlá (194 stran textu), je 
velmi čtivá, psaná kultivovaným odborným jazykem a přinášející množství podstatných i 
zajímavých poznatků, informací a postřehů z vlastní praxe autorky. Autorka si je vědoma 
relevantních právních souvislostí, které adekvátně připomíná, ale důsledně uplatňuje a 
dodržuje psychologický (sociálně psychologický i forenzně psychologický) výkladový rámec. 
Předložená práce je ucelenou odbornou studii věnovanou psychologické problematice 
viktimologie, která zahrnuje i relevantní právnické a policejní souvislosti a patří tak mezi 
nemnohé takto odborně zaměřené a rozsáhlé studie u nás. Domnívám se, že práce by měla 
být v upravené podobě publikována pro odbornou veřejnost (přinejmenším psychologickou, 
sociologickou, právní, policejní).

Rigorózní práce je sice rozsáhlá, ale obsahově přiměřeně a věcně sevřená. Autorka dobře 
zpracovala relevantní soubor mnoha odborných pramenů, včetně řady výzkumných dat a 
výsledků šetření, které poznatky aktualizují, propojují se zahraničními přístupy apod. Práce je 
adekvátně strukturovaná, autorka postupuje po logické linii od základních viktimologických 
poznatků a souvislostí, k charakteristikám a typům obětí, k objasnění procesu primární, 
sekundární i terciární viktimizace a samozřejmě až k otázkám vyrovnávání se s viktimizací. 
Také předkládá rozsáhlou kapitolu věnovanou viktimologické prevenci (na úrovni primární, 
sekundární i terciární). Za cenné považuji, že autorka prezentované poznatky dotahuje 
k praktickým aplikacím policejní praxe, uvádí jak informace o existujících postupech a jejich 
úskalích u nás, tak náměty, kterými je možné přístupy k obětem trestných činů rozvíjet a 
rozšiřovat další preventivní opatření.

Celá práce je psychologicky korektní, pracuje se současnými viktimologickými poznatky a 
navíc autorka do jisté míry vychází též ze svých profesních zkušeností. To mimo jiné dokladují 
případové studie obsažené v 7. kapitole – nejprve jsou uvedeny tři případové studie 
ilustrující proces viktimizace, pak následují také tři kazuistiky soustředěné na viktimologickou 
prevenci Policie ČR. Povahou případů jsou jednotlivé kasuistiky různě rozsáhlé, ale vždy 
dobře strukturované, jasně uvádějící základní informace o případu a jeho vývoji. Každý 
z uvedených případů autorka velmi pečlivě analyzuje, poukazuje na poznatky z různých 
odborných zdrojů, uvádí zkušenosti z policejní praxe. Tím se jí zcela přesvědčivě daří naplnit 
jeden z cílů rigorózní práce, totiž propojit různě rozpracovávaná viktimologická témata 
s reálnými příběhy obětí trestných činů u nás. Všechny případové studie jsou věcně a 
zároveň citlivě prezentovány, a stejně jako jejich analýza přesvědčivě dokladují orientaci 



autorky v problematice viktimologie a jejím praktickém zvládání. Ukazují rovněž složitost a 
mnohovrstevnatost problémů obětí trestného činu i to, jak sociální i odborné okolí (ne)umí 
pomoci, podpořit procesy zvládání různých forem a procesů viktimizace.

Jak už jsem uvedla, rigorózní práce představuje ucelenou odbornou studii k problematice 
viktimologie a nemám k ní zásadních připomínek, ale ráda bych předložila náměty pro 
odbornou diskuzi při obhajobě této práce: Jak se psychologické poznatky o obětech 
trestných činů využívají v policejní praxi? Jsou jejich nositeli stále převážně psychologové či 
přibývá policistů vyškolených v dané problematice? Jak je možné poznatky rozšiřovat mezi 
laickou veřejností? Z jednotlivých případových studií mimo jiné vyplývá, že obětí opravdu 
není jen poškozený sám. Jak je možné se v praxi vypořádat i s touto skutečností? V Závěru 
své práce autorka navrhuje některá témata pro další zkoumání – uvítala bych, kdyby některé 
z nich konkretizovala a uvedla do souvislostí s viktimologickou teorií i praxí.

Závěr:

Mgr. et Mgr. Martina Velikovská předložila práci, která splňuje požadavky na rigorózní 
práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby v rámci rigorózního 
řízení na katedře psychologie FF UK v Praze.
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