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Posudek na rigorózní práci

„Psychologická problematika viktimizace v policejní praxi,“

kterou předkládá

Mgr. et Mgr. Martina Velikovská

Obětem trestných činů je nejen ve světě, ale i v České republice věnována rostoucí pozornost, 

lze si však stále klást otázku, zda je tato pozornost (a zejména konkrétní opatření) dostatečná. 

Na problematiku viktimizace a současnou policejní praxi se zaměřuje předložená rigorózní 

práce. Autorka m.j. vychází ze své profesní role psychologa ve služebním poměru u PČR a ze 

svého kontaktu s oběťmi trestných činů v rámci této činnosti.

V rámci práce postupuje autorka od vymezení viktimologie, definice základních pojmů. 

V podkapitole „Práce policie ČR a oběti trestných činů“ přibližuje na výsledcích několika šetření 

vnímanou důvěryhodnost policie a hodnocení její práce společností. Jde o důležitý aspekt

ovlivňující očekávání a spolupráci obyvatel s policií. 

Další kapitola se zaměřuje na oběť trestného činu – její charakteristiky, typologie, mýty o 

obětech. Přináší informace o kategoriích tzv. zlomených a zranitelných obětí, jejichž vymezení 

má specifické dopady v podobě jednání s těmito skupinami a v podobě nabídky péče těmto 

obětem. Autorka dále zasvěceně seznamuje se statusem oběti a jeho významem, přístupem 

k obětem a právy, jež jsou jim přiznávána, s vývojem těchto práv. Přináší informace o principech 

a podobách restorativní justice a jejím přínosu ve vztahu k oběti; a dále také o u nás zatím 

nerealizovaném institutu prohlášení oběti trestného činu.

Následující část je věnována procesu viktimizace, okolnostem, které mohou prohlubovat 

traumatizaci oběti, viktimogenním faktorům, autorka nevynechává ani roli médií v procesu 

sekundární viktimizace, pozornost věnuje i fenoménu reviktimizace.

V další části je věnována pozornost vyrovnávání se s viktimizací, reakcím obětí na 

utrpěnou újmu, prožívání viktimizace a okolnostem, které mohou traumatizaci prohlubovat. 

Autorka přináší četné relevantní koncepce, které se k tématu vztahují a nabízí rozmanité 

pohledy na danou problematiku. Podkapitolu uzavírá téma následků viktimizace, které autorka 

zachycuje jednak na obecné úrovni, jednak na úrovni jednotlivých specifických trestných činů a 

jejich potenciálních dopadů.

Samostatná kapitola je věnovaná tématu viktimologické prevence. Autorka uvádí její 

členění, charakterizuje jednotlivé oblasti prevence včetně institucí, které se na jejich zajištění 
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podílejí. Zvláštní pozornost věnuje roli a aktivitám policie v jednotlivých oblastech prevence. 

Uvedeny jsou zásady přístupu k obětem a možnosti psychologické péče o oběti.

Následující podkapitola již obsahuje kazuistiky, jež tvoří poklad pro kvalitativní analýzu. 

Autorka si klade za cíl propojit koncepce uvedené v první části práce s reálnými osudy 

popsanými v případových studiích. V rámci prvních tří kazuistik se chce autorka – na základě 

analýzy těchto případových studií – zaměřit na primární, sekundární viktimizaci obětí, jejich 

prožívání celé náročné situace, období a také zmapovat, jaká forma psychologické pomoci byla 

realizována nebo nabídnuta. V rámci kazuistik 4-6, tedy v případech, kdy nabízená pomoc 

probíhala v jiném režimu, chce autorka popsat průběh krizové intervence, učiněná opatření, 

reakce obětí a znovu zhodnotit míru a kvalitu poskytnuté pomoci. Autorka kazuistiky analyzuje, 

porovnává se zjištěními uvedenými v první části práce a kriticky hodnotí situace, kde jednotliví 

profesionálové a instituce mohli postupovat lépe ve prospěch obětí. Závěrečná diskuse ještě 

postihuje společné a odlišné rysy kazuistik. Zařazené případové studie jsou velmi zajímavé, 

postihují značnou šířku a komplexnost situací obětí různých trestných činů a autorka je pečlivě 

zpracovává a hodnotí. Vlastní aktivita autorky v její profesní roli v rámci některých případů 

přidává kazuistikám ještě značně na působivosti.

Celá rigorózní práce je rozsáhlá, postihuje velmi zdařile vybrané téma s jeho zásadními 

souvislostmi. Autorka vnímá téma jako problematiku na pomezí kriminologie, psychologie i 

vlastní činnosti psychologa u policie a uvedené roviny se jí daří v rámci práce skloubit. Její 

vlastní zkušenost je patrná v průběhu celé práce – ve způsobu předkládání a kritického 

hodnocení poznatků z nejrůznějších informačních zdrojů i ve způsobu zpracování kazuistik. 

Práce je poznatkově nesmírně bohatá, čerpá ze značného množství relevantní odborné 

tuzemské i zahraniční literatury, ale i z dalších zdrojů – statistik, předpisů i interních manuálů 

policie aj. Text je vnitřně provázaný, čtivý a adekvátně strukturovaný.

Mgr. et Mgr. Martina Velikovská předložila práci, která bezesporu splňuje požadavky kladené na 

rigorózní práci. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF 

v Praze.
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