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Abstrakt 

Tato diplomová práce rekapituluje současný teoretický přehled poznatků z oblasti 

prevence kriminality. Zaměřuje se přitom na vymezení prevence kriminality jakožto jedné ze 

dvou složek kontroly kriminality, vůči složce druhé, a sice složce represivní, dále přináší 

nejrůznější pohledy na vymezení pojmu prevence kriminality, s nimiž se lze setkat v odborné 

literatuře a následně pojednává o teoretickém členění prevence kriminality, přičemž blíže 

rozebírá členění z hlediska obsahového a z hlediska úrovní prevence kriminality.  

Dále se práce zaměřuje pouze na užší spektrum této problematiky, a sice na faktory, 

s nimiž se prevence kriminality potýká v praxi a jež jí limitují, kdy práce přináší obecné shrnutí 

jednotlivých kategorií tak, jak jsou formulovány v české a slovenské odborné literatuře, přičemž 

v krátkosti též zmiňuje poznatky literatury zahraniční.  

Prevence kriminality jakožto oblast značně rozsáhlá má mnoho podob a podílí se na ní 

řada subjektů, ať již státních či nestátních. K tomu, aby prevence kriminality mohla být 

v demokratickém právním státě plně funkční, je zapotřebí, aby byla činěna v souladu s právním 

řádem, což je ostatně také jedním z teoretických požadavků tohoto kriminologického podoboru, 

který vyjadřuje princip komplexnosti prevence kriminality. Pouze činnost v souladu s právním 

řádem však není sama o sobě dostačující. V právním státě je totiž nezbytné, aby každá činnost, 

zejména pak činnost vyvíjená státními institucemi, měla též náležitou oporu v právních normách. 

Zvláštní pozornost proto tato práce blíže věnuje pouze konkrétní kategorii limitů prevence 

kriminality, a sice tzv. legislativním limitům prevence kriminality. Práce pojednává o právním 

základu, který má prevence kriminality v českém právním řádu, a to jak o základu 

ústavněprávního charakteru, tak o právní úpravě prevence kriminality v zákonných normách. Na 

základě tohoto stavu se pak práce pokouší formulovat obecné teoretické kategorie legislativních 

limitů, které prevenci kriminality v praxi nastavují meze.  

V závěru práce je uveden krátký exkurz do slovenské právní úpravy prevence kriminality, 

kde již od roku 2008 existuje samostatný zákon, jež prevenci kriminality upravuje.  
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