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V teoretické části postupuje autorka adekvátně od obecnějších souvislostí a
charakteristiky tématu směrem k tématu profilování v případech žhářství, což je téma
klíčové. Úvodní kapitola vhodným způsobem úsporně seznamuje se základními pojmy,
nároky a principy profilování. Druhá kapitola postupuje od obecnější charakteristiky
požárů směrem ke žhářství jako takovému. Ve třetí kapitole, která se věnuje určitým
specifickým tématům v souvislosti se žhářstvím, bych ocenila zejména podkapitolky
týkající se dětských a mladistvých žhářů, v nichž autorka blíže seznamuje s vývojovou
dynamikou a souvislostmi žhářství. Tato problematika je dobře popsána a umožňuje živý
vhled do problematiky. Pro další kapitolu se autorka seznámila s celou řadou profilovacích
přístupů, jednotlivé pak úsporně, ale srozumitelně prezentuje.
V rámci teoretické části autorka pracovala s celou řadou zdrojů a výzkumů ke
zvolené problematice, které uspořádává a přehled poznatků je tak velmi komplexní a
značně široký. Ocenit lze kritický přístup a začleňování poznatků z různých zdrojů
k problematice. Teoretická část je obsáhlá (62 stran) a informačně vydatná, přináší
ojedinělý přehled poznatků týkající se žhářství a možností jeho kriminalistickopsychologického profilování.
Empirická část je ilustrací k jednotlivým profilovacím postupům. Klade otázky
směřující zejména k použití těchto postupů, jejich informační výtěžnosti. Autorka ve
shodné struktuře uvádí informace ke dvěma případům rozsáhlého sériového žhářství,
analýzy podle jednotlivých profilovacích přístupů vč. jejich zhodnocení, dále pak
informace o obviněném ze znaleckého posudku a diskusi k dané kazuistice. Následuje
ještě celková diskuse.
Empirická část představuje spíše pokusnou a ilustrativní analýzu jednotlivých
případů, resp. pokus o zachycení informací prostřednictvím jednotlivých profilovacích
přístupů. Jde o postup, který má celou řadu úskalí. Ta jsou ale dle mého názoru korektně
reflektována v rámci diskuse. A tak, vzhledem k tomu, že těžištěm práce je bezesporu
teoretický přehled a s přihlédnutím k obtížné dostupnosti komplexních informací o
daném typu trestných činů, je tato část vhodnou a plnohodnotnou ilustrací zvolené
problematiky. Autorka v ní realizovala empirické uchopení zvoleného tématu s kritickým
zhodnocením získaných informací i samotného postupu.
Práce vychází ze značného množství tuzemských i zahraničních odborných zdrojů.

Závěry – hodnocení:
Autorka Barbora Linhartová ve své diplomové práci, dle mého názoru, prokázala
schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně
kladené na diplomové práce v daném oboru. Doporučuji ji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení: výborně.
Otázky – náměty k obhajobě:
Čemu by se mělo, dle autorčina názoru, věnovat kvantitativní šetření problému žhářství
pro zlepšení možností jeho profilování?
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