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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

„Vnímanie trestnej činnosti pacientmi nariadenej ochrannej lie čby,“  

 

kterou předkládá 

Bc. Andrea Nichtová 

 

 

Práce se dotýká tématu poměrně medializovaného, a jím je trestná činnost páchaná 

osobami s duševní poruchou, onemocněním. Spojuje témata vnímání trestné činnosti, viny a 

trestu osobami s nařízenou ochrannou léčbou, pohybuje se tedy mezi několika oblastmi - 

klinickou psychologií a penitenciární oblastí forenzní psychologie. 

Teoretická část začíná důležitým rámcem, kterým je posuzování trestné činnosti v 

případě duševních poruch. Pokračuje přes uložená ochranná opatření, jež ilustrují situaci, 

v níž se nachází výzkumný vzorek. Následuje další klíčové téma – vnímání trestné činnosti a 

trestu v kontextu motivace, viny, také v souvislosti s vnímáním sebe sama. Kapitoly jsou 

kvalitně propracované. Specificky jsou vymezeny forenzně významné poruchy v 

psychiatrické ochranné léčbě, jde o téma, jež je v naší literatuře málo dostupné (z 

psychologického pohledu) a jeho rozpracování lze ocenit, stejně jako kratší závěrečnou 

kapitolu teoretické části, týkající se kriminality forenzně psychiatrických pacientů. 

V rámci vlastního šetření zvolila autorka kvalitativní přístup k mapování postojů 

pachatelů (pacientů v ochranné léčbě) ke svému trestnému činu, uloženému trestu a dalším 

okolnostem. Adekvátně charakterizuje cíle, výzkumný vzorek, zvolený výzkumný design a 

zdůrazňuje účelnost využití kvalitativního přístupu. Shrnuje zjištění – tematizaci odpovědí na 

zvolené otázky a ilustruje je velmi zajímavými přímými vyjádřeními odsouzených. Vhodně 

ilustrativní jsou i přímo v textu vložené tzv. „koláče viny“, znázorňující subjektivní vnímání 

příčin trestného činu pachatelem. Domnívám se, že výstupy umožňují čtivou, až poutavou 

formou nahlédnout na vnímání trestných činů danými odsouzenými. Diskuse obsahuje určité 

shrnutí získaných zjištění a přináší reflexi omezení empirického šetření. 

Autorka v teoretické části prokazuje schopnost propojit jednotlivé oblasti a jít 

přiměřeně do hloubky tématu. Postupuje od důležitého kontextu k psychologickému jádru. 

Lze ocenit i cílenou snahu získat možnost vést rozhovory ve specifickém prostředí. Jejich 

vedením a vyhodnocením autorka prokázala schopnost zvolené téma empiricky zpracovat. 

Práce vychází z množství převážně zahraniční odborné literatury  
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Závěr: Bc. Andrea Nichtová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou 

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

a navrhuji hodnocení: výborně. 

 

Praha 29. 8. 2015                                                                  PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 


