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Téma práce je bezesporu aktuální a také velmi diverzifikované. Různorodost 

zvoleného tématu je reflektována jak měřícími nástroji a diagnostickými postupy (v širším 

slova smyslu), uplatňovanými v dané oblasti; koncepty, stojícími za nimi; intervencemi, které 

jsou realizovány s odsouzenými – jejich typem a délkou, jejich reálnou kvalitou i podmínkami 

jejich realizace; a také cílovými skupinami, na něž je intervence zaměřena, jejich 

charakteristikami. V rámci tématu se tak setkává hned několik rovin a psychologických 

oblastí (klinická, sociální ad.) s dalšími oblastmi (kriminologie, sociologie ad.) a konkrétními 

společenskými podmínkami. 

Teoretická část práce samotné se skládá ze čtyř hlavních témat. Postupuje od 

problematiky osobnosti, kterou rozpracovává ve vztahu k možnostem změny, zabývá se 

agresí, agresivitou a psychopatologií u kriminální populace, pozornost je věnována i 

hodnocení rizik a predikci recidivy. V uvedených podkapitolách je věnována specifická 

pozornost poruchám osobnosti, zejména pak antisociální / disociální poruše osobnosti, která 

je jedním klíčových témat práce. Navazuje podkapitola o penitenciární psychodiagnostice, 

jak ve světě, tak v podmínkách České republiky, které je třeba vnímat vždy specificky. 

Druhým důležitým tématem teoretické části je oblast terapie s odsouzenými. V rámci 

kapitoly je vymezeno místo terapeutického působení v rámci koncepce trestu a zacházení 

s odsouzenými. Kapitola seznamuje s principy efektivních intervencí, realizovaných 

s odsouzenými tak, jak je shrnují tuzemské i zahraniční zdroje. Specifikuje program 

zacházení v podmínkách České republiky, se zvláštním zaměřením na popis programu 

TERČ, jehož efektivitu sleduje autor práce v rámci empirického šetření. 

Samostatnou, i když poněkud izolovanou kapitolu, pak tvoří výběr z relevantních 

výzkumných studií, který je vztažen zejména k intervencím u poruch osobnosti, k prevalenci 

duševních poruch a terapeutické změně u penitenciární populace. Kapitola obsahuje 

koncentrovaný přehled množství kvalitních zahraničních recentních studií, které reflektují 

množství aspektů zvolené problematiky a jsou cenným východiskem a kontextem pro 

zpracování výzkumného úkolu i využití výstupů. 
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Kratší závěrečná kapitola teoretické části se pak věnuje metodologickým problémům 

a otázkám výzkumu v penitenciární oblasti. Jde o důležité body, reflektující specifika dané 

oblasti. 

Empirické šetření je zastřešeno hlavním výzkumným cílem, kterým je, již v názvu 

avizované, ověření efektivity terapeutického programu (TERČ) u pachatelů násilí s poruchou 

osobnosti. Autor práce specifikuje očekávání ohledně dopadu programu na recidivu 

absolventů programu v porovnání s kontrolní skupinou, vytváří však množství 

strukturovaných výzkumných předpokladů, které se týkají nejen recidivy, ale i dalších 

aspektů sledované problematiky. Jde o očekávané změny v chování, osobnostních 

proměnných i v klinických škálách, které se objeví u osob, které absolvovaly zmíněný 

program. Srovnání jsou realizována z různých hledisek. Jednu linii srovnání umožňují 

populační normy, jinou hodnoty výzkumné skupiny před a po absolvování programu, další 

komparace se srovnávací skupinou. Zajímavá je i orientační komparace charakteristik 

výzkumného souboru se souborem výzkumu, který v naší republice proběhl a byl publikován 

na konci 80. let 20. století. Výsledky jsou podrobně rozpracovány, je jich celá řada a přinášejí 

velmi zajímavá srovnání z hlediska všech výše uvedených pohledů. Některá témata, která se 

v rámci výsledků objevují (např. prožívání spokojenosti) by možná měla dostat svůj 

samostatný prostor i v rámci teoretické části. Následuje ještě zpřehledňující shrnutí hlavních 

výsledků a dále strukturovaná interpretace a zodpovězení výzkumných otázek. Výzkumné 

předpoklady a očekávané diference se potvrzují, autor nálezy i samotný proces diskutuje a 

uvádí do kontextu. 

Práci uzavírá kapitola věnující se perspektivám výzkumu v dané oblasti.  

Z formálního hlediska se práci bohužel nevyhnuly některé obtíže – překlepy, chyby a 

formulační zaškobrtnutí, některé nedostatky se objevují i v seznamu literatury. 

Práce vychází ze značného množství recentní odborné české i cizojazyčné literatury. 

Lze shrnout, že zpracování zvoleného tématu, jak v jeho teoretickém přehledu, tak 

v rámci výzkumného šetření vyžaduje nejen hluboký vhled do problematiky ve všech jejích 

výše uvedených rovinách, je náročná i z hlediska adekvátní reflexe přímé zkušenosti se 

systémem penitenciární péče (zacházení, terapie). A vyžaduje i značnou dávku entuziasmu. 

To se v práci, dle mého názoru, autorovi podařilo prokázat a zúročit. Práce je strukturou 

výzkumného úkolu i výsledky významným přínosem v dané oblasti.  
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