Uponentský posudek na rigorózní práci
Andreje Drbohlava "Koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních
sériových vrahů" (191 stran)
Rozsáhlá rigorózní práce Andreje Drbohlava není první studií autora, která se zabývá
touto problematikou.Vrací se v ní v celé řadě

předcházejících

publikací. Snad nejznámější je

jeho Encyklopedie masových vrahů, která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Vyšehrad. Ale i
další publikační

činnost, včetně zahraniční, věnovaná

této problematice není ani zdaleka jen

informativní povahy, ale vždy jde o pokus diagnostikovat různé

příznaky

charakteristické pro

tento krajní typ deviace.
Předložená

rigorózní práce je záměrem jít dále, totiž pokusit se o predikční analýzu u

sexuálních masových vrahů.

Právě

mladistvých, indikujících možnosti

proto, že se dotýká i hledání charakteristik zejména u
vyústění

do krajně negativní deviace,

vysvětluje, proč

práce tohoto charakteru je obhajována na oboru pedagogika.
Rozebíráme-li soubor všech základních predikátorů v této oblasti, uvádí jich autor celkem
112. Takové ohromné množství nelze zkoumat, aniž by nebyly uskupeny do odpovídajících
integrujících skupin.
Základním východiskem autorovy koncepce je proto vytvoření

trojrozměrného

který tvořen osmi elipsami vytváří tzv predikční matici. Toto východisko

modelu,

umožňuje vytvořit

i individuální model, který je charakteristický pro zcela konkrétního masového vraha.
Jednotlivé elipsy tvoří skupiny prediktorů.Patří mezi

ně,

podle autora základní data,

vztahové behaviorální prediktory,výchovné prediktory, dále prediktory viktimologické,
agresivity, sexuální, behaviorální a psychiatrické
Autor se pokusil tento
zadání výzkumu,

svůj

kteří měli

model aplikovat na celkovém počtu 49 vrahů,

vraždami ..

zločinců. Ověření

odpovídali

dohromady na svědomí smrt 1653 nevinných lidí,nebereme-li

navíc v úvahu i desítky příbuzných a přátel, jejichž životy byly výrazně
způsobenými

kteří

Sběr

materiálu vychází z databází

ovlivněny

(včetně zahraničních)

o tomto typu

reálného použití predikční analýzy by mělo být realizováno na základě

sledování vývoje skupiny lokalizovaných jedinců ve věku 12 až 18 let. Výzkum, který
předkládá

autor je tedy počátkem velmi rozsáhlého longitudinálního šetření, jímž se po léta

zabývá,
V závěru práce autor ověřuje předem stanovené hypotézy.
Studie přináší

řadu

zajímavých zjištění, ale nepochybně otevírá i mnohé otázky.

Tak už v prvním prediktoru, který se týká sociálního začlenění
termín "spodní třída" pro nádeníky, ale i pro

důchodce. Patří např.

delikventů je

použit

do této třídy i

penzionovaný vysokoškolský profesor? Naproti tomu účetní je z nepochopitelných důvodů
zařazen

do vyšší

střední třídy.

Vzhledem k tomu, že autor používá podobné

rozdělení

i

k predikci delikvence, stálo by za úvahu přesněj ší třídění.
V další
začleňoval

části

autor konstatuje, že do skupiny anamnestických dat o rodině

i hereditární malformace.Zajímavé by bylo zjištění,

proč

původně

od tohoto pojetí ustoupil.

Bylo to proto, jak uvádí, že Speckova teorie a Klinefelterův syndrom nebyly dostatečně
prokázány?
zjištění,

Významné je autorovo

že sociální determinace není jednoznačně

určujícím

faktorem predikce delikvence, což konstatuje na příkladu brutálního kanibala, který byl
vychováván v rodičovské lásce a přesto se stal

zločincem.

Bylo by zajímavé rozebrat

specifiku výchovy v onom "láskyplném prostředí".Možná by se tam našly elementy, které
mohly

podpořit pozdější

negativní vývoj daného jedince.

Zajímavý i z pedagogického hlediska je i detailnější rozbor vývoje vztahu pozdějších
delikventů

k jednotlivým rodičům.Nesporný je vliv některých specifik rodin a vztahů v nich

na pozdější vývoj jedince, Autor se touto problematikou velmi
Významné je i zjištění, že u velké části

pozdějších delikventů

podrobně

a fundovaně zabývá.

byla zjištěna i hostilita vůči

zvířatům.
Odborně

na vysoké úrovni jsou autorem zpracovány viktimologické aspekty, ale i obranné

mechanismy, které hrají
zjištění,že

při

sexuálních vraždách důležitou roli. Není bez zajímavosti

velká část budoucích sexuálních vrahů se ve

dětství

sama stala obětí sexuálního

zneužívání. Pro pedagogy je důležitá skutečnost, že velká část budoucích sériových vrahů
byla v dětství agresorem v
mohou patřit mezi

šikaně spolužáků. Podrobně

predikátory,včetně

autor rozebírá i další faktory, které

sexuální orientace a možné deformace v této oblasti.

Pro pedagogy je zajímavé zjištění, že pro většinu sériových vrahů je typická dětská
patologická lhavost, kompulzivní potulky,drogy a alkohol.
Z ostatních zjištění autora považuji za velmi významné konstatování, že na rozdíl od
běžného

pojetí dané problematiky veřejností i systémem se autor nedomnívá, že každý

delikvent je resocializovatelný. Ukazuje se, že mezi pachateli násilné trestné

činnosti

je velmi

významný počet osob, které se vrátily z resocializačních zařízenÍ..
Hodnotíme-li
studii

celkově

výrazně přesahující

posuzovanou rigorózní práci A.Drbohlava, lze konstatovat, že jde o
požadavky na tento typ atestu.

Jde o velmi fundovanou práci, založenou na rozsáhlé bibliografii, shrnující

světové

poznatky v této oblasti a vnášející nové pohledy autora zejména metodologického charakteru.
Přestože

práce přesahuje svým pojetím pouze čistě pedagogickou problematiku, je právě

pro tento obor přínosem vzhledem k poskytnutí možností zlepšení predikce výskytu
případných,

v budoucnosti delikventních jedinců. Prevence v této oblasti zatím dosti

pokulhává.
Myslím si, že by po obhájení, pro něž studii
publikací ale

doporučuji

opravit

překlepy

doporučuji, měla

být i publikována.

a drobné pravopisné chyby, které se do textu

vloudily.

Plně doporučuji předloženou

práci k obhajobě
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