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Problematika osobnosti pachatele je v zájmu pozornosti kriminologie od jejího počátku jako
vědního oboru až po současnost. Autorka si zvolila nelehký úkol - předložit náhledy vybraných
kriminologů na osobnost pachatele od konce 19. století až po současnost a tyto systematicky
uspořádat. Cíl práce formulovala jako „hledání odpovědi na otázku, zda existuje rozený zločinec,
zda je kriminalita vrozená nebo naopak jsme všichni potenciální vrazi a od skutečné vraždy nás
dělí jen naše svědomí“ (s. 115).
Autorce nelze upřít kreativitu při zpracování práce jak v teoretické části, tak při praktické aplikaci.
Shromáždila značné množství informačních zdrojů (56 titulů odborných, 32 internetových).
Většina použitých zdrojů však nejsou původní prameny, ale je převzata interpretace převážně
českými autory; práce tak obsahuje řadu nestandardních citací (např. č. 2) i nejednotných odkazů
(např. č. 31 a následně str. 25).
Autorka při zpracování diplomová práce ne vždy používala odborný jazykový styl, více používala
publicistické vyjadřování (např. s. 31 „pokud by se jedinec pohyboval v jiném prostředí, mohl by
se z něj stát třeba dobrovolník v neziskové organizaci“), práce však trpí i řadou právních
nepřesností (např. část 1.6.2 „pachatel není jen osoba, která spáchala trestný čin, ale i další
osoby“), neobratných formulací (např. s. 11 „pachatel je jedním ze základních prvků
kriminogeneze“), desinterpretací (např. s. 39 „psychopatologické typologie“).
Osnova práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Některé části textu však
jsou vzhledem k jádru práce nadbytečné. Nadbytečné je popisné opakování typologií osobnosti,
osobnosti pachatele, vraždy a osobnosti pachatele vraždy, osobnosti sériové vraždy vybraných
autorů a jejich interpretů.
Diplomová práce je pokusem systematicky uspořádat vybrané typologie osobnosti pachatele.
Otázka využitelnosti kriminologické charakteristiky osobnosti pachatele v současné právní praxi
zůstala nevyužita.

Otázky:
Autorka by měla v rámci obhajoby diplomové práce vysvětlit:
- co rozumí popisnou metodu, kterou využívala při zpracování diplomové práce (s. 2)
- co rozumí pojmem postmoderní kriminologie (s. 35)
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