
Oponentský posudek na disertační práci kolegy PhDr. et Mgr. Miroslava Tamchyny „De-

pravace osobnosti ve forenzní psychologii.“ 

Práce kolegy PhDr. et Mgr. Miroslava Tamchyny je věnována problému depravace osobnosti, 

který není – pohříchu – ve forenzní psychologii příliš užíván a tedy ani řešen. Jak kolega 

správně upozorňuje, šlo dosud o termín užívaný spíše starší psychiatrickou literaturou a 

označující „mravní zpustnutí“ osobnosti. Je přitom nepochybné, že může být užitečný nejen 

pro diagnostiku osobnosti (pro forenzní psychologii v užším slova smyslu), nýbrž i pro terapii, 

resp. zacházení (tedy pro penitenciární psychologii) s odsouzenými. To ovšem předpokládá 

jeho nové vědecké uchopení, což si kolega klade jako hlavní cíl své práce.  

Kolega si práci rozdělil na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části uvádí mimo 

jiné přehled starších i současných vymezení tohoto pojmu, která se objevují zejména v naší 

odborné literatuře a sám navrhuje „praxeologicky verifikovaný koncept“ pojmu. Dále pouka-

zuje na význam pojmů vůle a egocentrismu jakožto metodologických východisek své práce. 

Svou empirickou část zakládá na pracích H.J.Eysencka a snad hlavního představitele tzv. kli-

nické kriminologie J.Pinatela. V poměrně obsáhlé teoretické partii kolega dokládá, že je vcel-

ku dostatečně jazykově vybaven a schopen na velmi dobré úrovni pracovat s odbornou lite-

raturou. Teoretická část je po formální i obsahové stránce zpracována výborně. V rámci dis-

kuse o „původu zla“ v člověku by bylo možno jistě zmínit i vývojové hledisko, reprezentované 

např. pracemi L. Kohlberga, příp. E.H.Eriksona.  

V empirické části kolega prezentuje výsledky výzkumů provedených na poměrně rozsáhlém 

souboru osob pomocí standardizovaného instrumentária psychologických technik. Rozsah 

výzkumného souboru považuji za více než dostatečný (pokud jsem to dobře pochopil, pak 

delinkventní soubor činil 461 osobu a srovnávací, nedelikventní 234 osoby). Použité instru-

mentárium představuje snad vhodný kompromis mezi zaměřením práce a obecnou dostup-

ností příslušných technik (např. ke zkoumání mravního profilu). Dílčí problém může působit 

odlišení tzv. psychopatické (DOPEN) a depravované osobnosti, pokud to ovšem vůbec lze. 

Přehlednost prezentace výsledků výzkumů snižují četné teoretické „vsuvky“, např. k agresi 

na s. 135-142 apod. Ke statistickému vyhodnocení výsledků výzkumů autor použil elemen-

tární deskriptivní statistiku. Věrohodnosti jeho závěrů by nepochybně přispělo využití poně-

kud sofistikovanějších metod statistické analýzy. To platí zejména ve vztahu k pojmu „krimi-

nálně neurotická triáda.“ Fobie, somatizace i deprese se nepochybně objevují i u nekriminál-

ní populace. Argumentaci pouze průměrem či mediánem považuji v této souvislosti za nedo-

statečnou. Asi by bylo vhodné zjišťovat též statistickou významnost zmiňovaných rozdílů. 

V závěrech práce kolega provedl užitečnou položkovou analýzu Eysenckova instrumentu a 

navrhl vlastní operacionální vymezení osobnosti depravovaného jedince. Diskuse sociální vs. 

biologické podmíněnosti depravace osobnosti by přesáhla rámec práce. Z filosofického hle-

diska by jistě bylo možno též diskutovat vliv postmodernismu na „rozklad“ hodnot naší spo-

lečnosti.  

K práci mám drobné stylistické připomínky (např. ujednotit psaní extraverze vs. extroverze), 

které však nepovažuji za podstatné. 



Závěrem shrnuji: Kolega vypracoval obsáhlou dizertační práci, založenou na dlouhodobém 

výzkumném úsilí. Práce po formální a obsahové stránce podle mého názoru vyhovuje. 

Disertační práci kolegy PhDr. et Mgr. Miroslava Tamchyny proto doporučuji k obhájení. 

 

V Praze dne 15.02.2015      PhDr. Karel Netík, CSc. 


