FF UK v Praze, katedra psychologie

Posudek bakalářské práce
Jméno autora práce: Pavlína Kortusová
Název bakalářské práce: Kriminální agrese a agresivita se zaměřením na predikci rizika
recidivy
Vedoucí: Hedvika Boukalová
Obsahová hlediska práce
Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně
Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne
Stanovené cíle: splněny – nesplněny
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Úroveň návrhu projektu
Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení
Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou
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Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:
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organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

Formální hlediska práce

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb
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Otázky, podněty k obhajobě:
Jak by bylo možné využít informace o odlišnostech kriminogenních rizik v praxi?
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Práce je dobře strukturovaná, zachycuje šíři jevů, aniž by zůstávala jen na povrchu. Ocenit lze
zaměření na specifické téma v kontextu kriminální agrese, jímž je hodnocení rizika recidivy. V rámci
vlastního empirického šetření chce autorka zjišťovat přesnost predikce rizika recidivy metodou HCR20 u vybraných skupin pachatelů trestné činnosti, dále schopnost reflexe rizikových faktorů pachateli
samotnými a srovnávat tato zjištění s jejich reálnou recidivou. Jde o otázky zajímavé a aktuální, užitá
metoda HCR-20 je relativně nová, byla u nás nedávno adaptována a její další výzkumné využití pro
zlepšení aplikační praxe je žádoucí. Výstupy získané v tomto náročném výzkumu by byly obohacující
také z hlediska teoretického.
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práce na katedře psychologie FF UK
v Praze a já ji doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace: výborně
V Praze dne 26. 8. 2016
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