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„Freiburský osobnostní dotazník v kontextu penitenciární péče,“

kterou předkládá

Petr Volf

Předložená rigorózní práce vychází z práce diplomové, kterou v několika ohledech rozšiřuje. 

Práce postupuje od charakteristiky metody FPI, včetně zkrácené formy. Specificky se

věnuje tématu zvýšené tendence vězeňské populace k účelovému ovlivňování výpovědí v rámci 

diagnostiky, což je fenomén, který klade na používané metody vyšší nároky. V další kapitole 

postupuje k charakteristikám specifik penitenciární populace. Zde je nově oproti diplomové práci

zařazena kapitola, která se věnuje fenoménu desistance a reflektuje tak trend věnovat se nejen 

rizikovým faktorům, ale také těm protektivním, sledovat procesy pozitivní, směřující k upouštění od 

trestné činnosti. Snaha o postižení - vymezení tohoto fenoménu poukazuje na rozpor mezi 

stanovením výsledku – upuštění od páchání trestné činnosti – a sledováním procesu. Kapitola věnuje 

pozornost celé škále fenoménů, které se na tomto procesu podílejí, přináší jejich různá teoretická 

uchopení. Desistanci se věnuje i v kontextu kriminálních trajektorií. Dále je věnována pozornost 

potřebám penitenciární diagnostiky, jejímu účelu. Sleduje také aktuální podmínky psychologické 

diagnostiky v České republice a aplikované pohledy na diferenciaci vězněných odsouzených.

Původní práce sleduje několik cílů týkajících se uvedené metody – získat normy vězeňské

populace, srovnání s populačními normami, propojení s potenciálními prediktory recidivy a

vytvoření aktualizované screeningové verze dotazníku. V rámci rigorózního úkolu je zařazen také cíl 

porovnání výstupů FPI-K jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci věku, typu trestné činnosti 

a počtu výkonů trestu. Tento cíl souvisí s prognózami dalšího vývoje pachatele a s rozšiřujícím 

tématem desistance.

Data byla získána od souboru 231 odsouzeného. Jednotlivé kroky celkového postupu 

naplnění vytčených cílů jsou přehledně uvedeny. Mezi výsledky jsou zařazeny i výstupy srovnání 

osobnostních charakteristik pachatelů různých typů trestné činnosti a podle četnosti odsouzení.

Limity jsou adekvátně diskutovány, rozšířena byla i diskuse.

Práce je sevřená, přehledná, pregnantní. Její výstupy mají významný aplikační potenciál. Cíle 

práce byly dle mého názoru splněny a nároky rigorózní práce zvládnuty. Jejich zpracování bezesporu 

osvědčilo kvality autora, které jsou pro rozvoj psychodiagnostiky velmi důležité.

Práce vychází z relevantní odborné tuzemské i zahraniční literatury, v seznamu literatury by 

bylo vhodné uvésti i původní autorovu diplomovou práci a odkázat se na ni i v textu.

Petr Volf předložil práci, která splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. Doporučuji, aby se stala 

předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji hodnocení: prospěl.
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