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Abstrakt:
Tématem práce je dopravní kriminalita včetně její prevence. Jedná se o oblast kriminologie, jež
v posledních desetiletích nabývá čím dál více na důležitosti, jelikož dopravní provoz stále houstne
a prakticky denně se ho účastní každý z nás, čímž se stáváme potenciálními oběťmi či pachateli trestné
činnosti páchané v dopravě.
Jedná se o téma velice široké a jednou diplomovou prací nelze obsáhnout vyčerpávajícím způsobem.
Cílem práce bylo podat ucelený výklad o základních poznatcích dopravní kriminality a pak se zaměřit
na jednu úžeji vymezenou problematiku, za kterou jsem zvolil část dopravní kriminality, v níž figurují
cyklisté ať už jako pachatelé nebo oběti. Toto zaměření jsem zvolil, protože je cyklistika mou vášní a
aktivně se jí věnuji závodně na silnici a dráze.
Práce se skládá ze čtyř kapitol. První z nich se věnuje těm nejobecnějším otázkám jako je vymezení
pojmu doprava, druhy a členění dopravy, vymezení pojmu dopravní kriminalita, zvláštnosti dopravní
kriminality jako kriminologického odvětví a vymezení dopravních trestných činů.
Druhá kapitola se věnuje dopravně kriminalistickým statistikám. Rozebírá se zde podíl dopravní
kriminality na celkové kriminalitě, následují statistiky nehodovosti na pozemních komunikacích a
poslední část kapitoly je specializována na statistiky nehodovosti cyklistů. Všechny uváděné údaje
jsou následně analyzovány a doplněny jednoduchými leč přehlednými grafy.
Třetí kapitola uvádí a komentuje důležitá (či zajímavá) soudní rozhodnutí ve věcech, kde cyklisté
nějakým způsobem figurují, a to nejčastěji jako obviněný nebo poškozený.
Čtvrtá kapitola pojednává o prevenci dopravní kriminality. První polovina rozebírá obecné otázky
prevence v silniční dopravě a druhá část je opět směřována na cyklisty.
Přínos práce shledávám především v pasážích soustředěných na cyklistiku, kde jsem přispěl svými
zkušenostmi s tímto druhem dopravy, ale obecně v průběhu celé práce se snažím o kritický přístup a
navrhovat zlepšení současného stavu. Rovněž bylo snahou udržet práci co nejvíce aktuální, především
použitím co nejčerstvějších statistických dat nebo vyjadřováním se k aktuálně probíraným otázkám
jakou je například tolerance alkoholu při řízení jízdního kola.
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