
Vyjádření školitelky doc. PhDr. Ilony Gillernové, CSc.  

k průběhu doktorského studia PhDr. Mgr. Ivany Spurné a k její disertační práci: 

 
Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů  

závažných trestných činů. 

předkládané v roce 2017 na Katedře psychologie FF UK  

I. Hodnocení doktorského studia PhDr. Mgr. Ivany Spurné 

PhDr. Mgr. Ivana Spurná (roz. Lišková) absolvovala doktorský studijní program psychologie, 
obor sociální psychologie v letech 2009 až 2017. V doktorském studiu tematicky navázala na 
projekt pro práci diplomovou a následně rigorózní (viz např. Běhalová, I. (2010) Kazuistika 
z forenzní praxe. Psychologie pro praxi 45, č. 1-2 , s. 75-79). V dlouhodobém zaměření na 
mladistvé pachatele násilných trestných činů získala unikátní poznatky a informace o jejich 
činech i psychosociálních souvislostech jejich fungování před i po spáchání takových činů  (tj. 
ve výkonu trestu).   

V roce 2009 ukončila magisterské studium psychologie na FF UK. Je absolventkou PedF HK 
(učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obory francouzština a český jazyk ukončila v roce 2005). 

PhDr. Mgr. Ivana Spurná svědomitě a odpovědně plnila své studijní povinnosti vyplývající 
z individuálního studijního plánu a s přehledem složila předepsané atestace (včetně SDZK). 
V průběhu studia realizovala řadu odborných aktivit směřujících zejména do oblasti forenzní 
a penitenciární psychologie – např. absolvovala odborné stáže v několika věznicích v ČR, 
působila v Institutu forenzní psychologie. Také byla externí vyučující na PA ČR (před 
mateřskou dovolenou), v současné době je externě vyučuje na Metropolitní univerzitě 
Praha. Na katedře psychologie FF UK se podílí na výuce volitelného předmětu Psychologie ve 
vyšetřování násilné trestné činnosti a povinného Specializačního semináře. Další profesní 
zaměření I. Spurné směřuje do klinické praxe: od roku 2010 pracuje ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze na Interním oddělení Strahov (psycholog ve zdravotnictví). Vedle toho se 
můžeme s jejími odbornými aktivitami setkat ve formě lektorské činnosti. 

Prezentační činnosti (semináře, vzdělávací akce, workshopy) I. Spurné odráží výše uvedené 
odborné aktivity a mají často charakter odborných či odborně populárních sdělení pro 
vysokoškolské studenty, pro sestry a lékaře Interního oddělení Strahov, IKEM, ČLK JEP, 
nefrologické kongresy apod. 

Její odborné působení v průběhu doktorského studia lze tak hodnotit jako aktivní, odborně 
založené, kvalitní. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce PhDr. Mgr. Ivany Spurné 

Disertační práce PhDr. Mgr. Ivany Spurné s názvem Psychologická charakteristika 
mladistvých pachatelů závažných trestných činů se věnuje velmi závažné problematice 
s důsledky na život jedince i společnosti. Je poměrně rozsáhlá (více jak 240 stran textu) a má 
teoreticko-empirický charakter. Jde o velmi čtivou, zajímavou a kultivovaným jazykem 
psanou odbornou studii, která dokládá výjimečnou orientovanost a dlouhodobý odborný 



zájem autorky v problematice mladistvých pachatelů násilných trestných činů. V disertační 
práci je zřejmá její erudice klinická i forenzně psychologická. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem disertačního projektu bylo zaměřit se na psychologickou 
charakteristiku mladých pachatelů, bylo třeba získat různorodá, ale psychologicky relevantní 
a komplexní data a pečlivě je zpracovat. Ačkoli se jedná o věkově poměrně sevřenou skupinu 
probandů, jejich individuálně specifické charakteristiky jsou dosti výrazné stejně jako 
proměnné, které na jejich vývoj působily. Proto považuji za relevantní, když autorka I. část 
práce věnuje zásadním proměnným a činí tak za podpory vybraných částí velmi dobře 
zpracovaných kazuistik.  

Těžiště disertačního projektu v prezentované podobě je v empirické části. Autorka nejprve 
podrobně seznamuje s metodologickými souvislostmi výzkumného šetření. Dále představuje 
s odborným i lidským nadhledem výsledná zjištění. Výsledky výzkumu jsou neobyčejně 
pečlivě zpracovány i prezentovány a nepochybuji o tom, že cíle projektu byly naplněny.  

Jsem přesvědčena, že předložená disertační práce je cenným příspěvkem v oboru forenzní 
psychologie, je v ní zřejmý odborně vytříbený dlouhodobý zájem i praktická zkušenost 
autorky. Jednotlivé části práce jsou dobře strukturované, čtivé, nápaditě a kvalitně 
vypracované. Výsledky přinášejí cenná data, která mohou být využita nejen 
v kriminalistických a kriminologických souvislostech, ale také v penitenciární praxi – tj. 
v rámci psychologických intervenčních postupů při práci s mladistvými odsouzenými pro 
násilné trestné činy. 

 

Otázky k obhajobě disertační práce: 

 Ve výzkumu sledovaní mladiství ve svém dosavadním vývoji selhali. Jaké protektivní 
faktory mohou přispět k jejich „návratu“ do běžného života? Které z nich je možné 
využít jako podporu adekvátní re-socializace už v penitenciárním prostředí, které 
souvisejí s rodinnými a vrstevnickými vtahy? 

 V souboru respondentů byly dvě dívky. Je v některých ohledech jejich vývoj zcela 
odlišný od zkoumané skupiny chlapců?  

 

III. Závěr   

PhDr. Mgr. Ivana Spurná činnostmi ve svém doktorském studiu i završením disertačního 
projektu prokázala schopnosti spjaté s vědeckou prací v mnoha ohledech a požadavky 
doktorského studia splnila. Předložená disertační práce I. Spurné splňuje všechny požadavky 
kladené na disertační práci, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace:  
prospěla.  
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