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1. Aktuálnost (novost) tématu
Vzhledem k rozšiřujícímu se brachiálnímu násilí v civilizovaném světě je téma diplomové
práce, především její zvláštní části věnované vraždám a osobnosti sériového vraha dosti
aktuální.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma samo o sobě není příliš náročné vzhledem k dostupnosti četných informací
v zahraniční i české literatuře. Zpracování tématu, tak jak jej diplomantka uchopila, však
náročné bylo, neboť se zaměřila i na mnoho informací z vědních oborů mimo trestní
právo: z kriminologie, forenzní psychologie a kriminalistiky. Zvlášť pojednala téma
z pohledu trestního práva. Provedla mimořádně obsáhlou a kvalitní analýzu odborných
pramenů zabývajících se touto problematikou, a to jak zahraničních, tak i českých.
3. Formální a systematické členění práce
Práce je logicky uspořádána, členění odpovídá stanovenému cíli.
4. Vyjádření k práci
Oceňuji troufalost autorky naplnit vytýčený cíl diplomovou prací postavenou na analýze
literárních pramenů, často jen převzatých z prací jejich českých interpretů. Odvedla v této
analýze velký kus poctivé práce, získala i obrovské množství méně známých informací.
Jako forenzní psycholog jsem však nepochybovala, že konečný výsledek nemůže
přesáhnout rozhled teoreticky dobře připravené, avšak nezkušené studentky. Oba cíle jsou
totiž dlouhou dobu známé a stále diskutované odborníky jak v kriminologii, tak i forenzní
psychologii a psychiatrii, a to bez jednoznačných odpovědí. Je to dáno i tím, že fascinace
takovými činy je odborníkům v oboru cizí, a opírají se především o vlastní mnohaleté

odborné zkušenosti získané mimo jiné šetřením osobností mnohočetných vrahů, včetně
zpracovávání znaleckých posudků na konkrétní osoby.
Osobně zásadně nesouhlasím s přesvědčením diplomantky, že na základě studia
osobností pachatelů a sériových vrahů lze dojít k závěru, že každý z nás je potenciálním
vrahem, a to pomíjím fakt, že žádné úmyslné zabití nelze u příčetného člověka pochopit,
jen při hodnocení jeho činu vzít v úvahu polehčující okolnosti. Také představa, že
vraždění jde zabránit tím, že orgány činné v trestním řízení se obeznámí s problematikou
profilování osobnosti pachatele a jednotlivými prediktory typickými pro sériové vrahy, je
nereálná. Není to však v rozporu s podobnými často se i v odborné literatuře vyskytujícími
tvrzeními, založenými jen na akademickém přístupu k osobnosti člověka jako takové, a
nekorigovanými vlastními zkušenostmi, či zkušenostmi z terénních šetření diskutované
problematiky.
Souhrn: Jedná o obsáhlou práci naplněnou mnoha pozoruhodnými informacemi
z českých i zahraničních zdrojů, která samotnou autorku obohatila o kriminologický
přístup a méně známé teoretické poznatky z mnoha dalších společenských věd. Je psána
čtivým jazykem. Cením si i úsilí autorky o typologii vražd ve zvláštní části práce, využití
dostupných informací o českých vrazích i zeširoka komentovaný přehled typologií
pachatelů v části obecné.
5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl stanovený v úvodu práce autorka
splnila.

Samostatnost při zpracování tématu včetně
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství

Práce
byla
zpracována
studentkou
samostatně, a tam, kde uvádí převzaté
informace, jsou uvedeny zdroje těchto
informací.

Logická stavba práce

Stavba práce odpovídá vhodnému přístupu
k řešené problematice.

Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací

Dostupné zdroje diplomantka využila
maximálně, část zahraničních zdrojů byla
převzata od jejich českých interpretů.
Citace a odkazy byly vždy uvedeny.

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)

Provedená analýza je na dostatečné odborné
úrovni a velmi obsáhlá.

Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Úprava textu i přílohy jsou kvalitně
zpracovány.

Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková úroveň je dobrá, téměř žádné
překlepy, text čtivý.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Otázka: Na základě čeho dospěla diplomantka k přesvědčení, že se každý může predispozicím ve
své osobnosti vzepřít a ovládnout své chování (nejen u vražd), a zda jí osobně se to vždy daří?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji k obhajobě.
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