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Jedním z klíčových pojmů v kriminologii je pojem pachatel trestného činu. Na rozdíl od trestního 

práva však kriminologie obsah pojmu pachatel pojímá nejednotně v závislosti na jednotlivých 

kriminologických teoriích a jejich zaměření. Situaci komplikuje i skutečnost, že v posledních 

letech dochází k explozi českých učebnic kriminologie, jejichž autory jsou nejen trestní právníci, 

sociologové a forenzní psychologové, ale i mnoho dalších autorů jiných odborností: politologové, 

sociální pracovníci, policisté, pedagogové aj. Tito autoři vycházejí ve svých publikacích především 

ze zahraniční literatury, jejíž výběr je silně ovlivněn odborností autora a jeho jazykovými 

dispozicemi. Výsledkem jsou učebnice, jejichž hlavním znakem je odlišnost od jiných učebnic 

kriminologie, často s odlišnou terminologií a dokonce je v nich dáván odlišný význam obecně 

užívaným pojmům.  Za této situace je velmi obtížné pro studenty s odborným zájmem o 

pachatele trestného činu – zvlášť pak o osobnost pachatele - z bohaté nabídky dostupné 

literatury vybrat takovou, z níž by bylo možno vytvořit si konzistentní představu o předmětu 

jejich zájmu.   

Tento delší úvod je zde proto, že práce autorky Lenky Janouškové je poznamenána výše 

uvedenou situací. Přesto, že k rozsáhlé literatuře, z níž diplomantka čerpala, nelze mít výhrady a 

její zpracování je pro diplomovou práci dostačující, zkušený kriminolog odhalí rozpory ve 

výchozích kriminologických teoriích. Od diplomantky, která se snažila čerpat především 

z nejnovější kriminologické literatury, to však nelze očekávat.  



Práce i přes tuto výhradu je čtivá, logicky řazená, vyniká snaha autorky dát studiem odborné 

literatury získané poznatky do vzájemné návaznosti, což se jí daří. Podrobněji rozepisuje typologii 

pachatelů podle Čírtkové. Jelikož už v základním zdroji chybí konkrétní odkazy na některé 

autory, o které se typologie opírá, nelze toto žádat ani po diplomantce.  

Podrobně se autorka věnuje násilné kriminalitě, jejím pachatelům, zvláště pak prevenci násilné 

kriminality. Z násilné kriminality přechází na jednu z jejích součástí, a to domácí násilí, na které 

soustřeďuje největší pozornost. Velmi podrobně se zabývá právní úpravou v oblasti domácího 

násilí. Rozebírá příčiny domácího násilí, jeho jednotlivé druhy a objekty násilí i osobnost 

pachatele domácího násilí. 

V závěru diplomové práce, autorka prokazuje, že je schopna ze získaných poznatků vytvořit 

odpovídající syntézu. 

Doporučuji diplomantce, pokud bude pokračovat ve studiu kriminologie, studium i starší 

kriminologické literatury, a především se více soustředit na zahraniční zdroje shrnující poznatky 

více kriminologických směrů a teorií - např. Kaiser, G. Kriminologie, C. H. Beck, 1994, kde jsou 

četné odkazy na další zdroje kriminologických poznatků.  

 
 

 
V rámci rozpravy obhajoby diplomové práce by měla studentka odpovědět na následující otázky: 
 
Umožňuje, dle Vašeho názoru, současná zákonná právní úprava dostatečně chránit oběti trestných činů před 
domácím násilím? Navrhovala byste nějaká další opatření?   
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