Oponentský posudek na diplomovou práci Evy Stránské
na téma
„ Význam viktimologie pro prevenci kriminality“
Prohlubující se poznatky současné viktimologie, které jsou projevem zájmu
společnosti na ochraně a pomoci obětem trestných činů, mohou být účinně využívány při
tvorbě nejrůznějších preventivních nástrojů. Zkoumání míry uplatnění těchto poznatků při
formování konkrétních preventivních aktivit, které je předmětem posuzované práce, je proto
nepochybně společensky potřebné.
Jde o mezioborové téma, vyžadující znalosti nejen z oblasti kriminologie, resp.
viktimologie, ale také soudní psychologie, sociální práce a trestního práva.
Práce je v souladu s výše uvedenou aktuální potřebou orientována na rozbor
dosavadních viktimologických poznatků, posouzení jejich významu pro tvorbu vhodných
preventivních prostředků a pro koncipování účinné pomoci obětem trestných činů. Autorka
se v ní na podkladě studia odborné literatury zabývá zejména hlavními problémovými okruhy
propracovanými ve viktimologii jako je typologie oběti, viktimnost nebo viktimizace.
Pojednává rovněž o významu a současné úrovni viktimologických výzkumů a o mýtech o
obětech, které přežívají ve společnosti a v mnoha případech ztěžují postavení oběti.
V návaznosti na to čtenáře seznamuje s dosavadní úrovní pomoci obětem trestných činů,
jejími jednotlivými druhy a subjekty, které tuto pomoc poskytují. Další významná část práce
je zaměřena na prevenci kriminality a její typologii se zvláštním zaměřením na prevenci
viktimologickou.. Práci uzavírá kapitola pojednávající o praktickém využití viktimologických
poznatků v oblasti mravnostní kriminality.
Posuzovaná diplomová práce má celkově solidní úroveň. Výklad je přehledně
uspořádán a má logickou stavbu. Závěry, ke kterým diplomantka dospěla, svědčí o tom, že
získala přehled o aktuálním stavu viktimologické prevence. Podařilo se jí v sumarizované
podobě představit dosavadní viktimologické poznatky, zhodnotit jejich význam pro
koncipování prevence a dokumentovat jejich uplatnění na konkrétních preventivních
aktivitách uplatňujících se při prevenci mravnostní kriminality.
Práci předběžně hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
Při obhajobě by diplomantka mohla blíže zhodnotit význam tzv. Istanbulské úmluvy
pro prevenci mravnostní kriminality.
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