NARATIVNÍ ANALÝZA A JINÉ INTERPRETATIVNÍ METODY
V KRIMINOLOGII – odborný seminář
plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.

Dne 26. června 2015 se uskutečnil na půdě Policejní akademie ČR v Praze odborný seminář na
téma Narativní analýza a jiné interpretativní metody v kriminologii, který pořádala Česká
kriminologická společnost ve spolupráci s katedrou kriminologie Fakulty bezpečnostně právní
Policejní akademie ČR v Praze.
Narativní analýzu v kriminologii můžeme považovat za poměrně novou, nedávno vzniklou,
avšak dynamicky se rozvíjející, stále častěji výzkumníky užívanou metodu kriminologického
výzkumu. Narativní přístup je využíván v kvalitativním výzkumu. Narativní rozhovor, využití
deníků, autobiografií jsou základní techniky tohoto výzkumu vedoucí ke spontánní strukturaci
respondentovy zkušenosti. Cílem je pochopit na základě interpretované zkušenosti vnímání této
ze strany respondenta, vypravěče.
Účastníky semináře přivítal za Policejní akademii ČR děkan Fakulty bezpečnostně právní plk.
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. a seminář následně zahájil předseda České kriminologické
společnosti PhDr. Miroslav Scheinost. Následovalo odborné jednání, které po obsahové stránce
zabezpečil Mgr. Václav Walach. V průběhu odborného semináře vystoupilo pět odborníků,
kteří se již nějaký čas věnují využití narativní analýzy, s cílem poukázat na možnost využití této
metody též v rámci kriminologického bádání.
Václav Walach vystoupil s příspěvkem na téma „Narativní kriminologie: východiska, koncepty,
výzkumy“, následoval příspěvek Martina Hájka: „Tematicky orientované biografické vyprávění a
jeho využití v sociálněvědním výzkumu“. Přednášející seznámili účastníky s podstatou narativního
přístupu a jeho možnostmi využití v kriminologickém výzkumu. Následující tři příspěvky již
prezentovali konkrétní výstupy získané za pomocí narativního přístupu ve výzkumných aktivitách.
Jednalo se o příspěvky Adama Votruby: „Obraz loupežnictví ve středoevropském folklorním
podání“, Ľubomíra Luptáka: „Ťažba čierneho zlata: mediálne naratívy etnorasovej stigmy“ a
Lukáše Dirgy: „Narativní analýza jako metoda výzkumu vězeňského prostředí“.

Semináře se zúčastnilo 45 profesionálů kriminologické teorie a praxe, kteří v rámci následné
odborné diskuse přispěli k zdárnému a erudovanému průběhu odborného setkání.
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