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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Ačkoliv ochrana občanů před kriminalitou je trvalým úkolem trestní politiky, v demokratické 

společnosti nesou část odpovědnosti za své bezpečí i sami občané. Viktimologické poznatky 

mohou být přínosem nejen pro potenciální oběť, nýbrž i její okolí, orgány činné v trestním řízení, 

psychology, právníky a další odborníky. Rozmach technologií přináší nové výzvy, s nimiž se 

prevence kriminality bude muset potýkat – dronové útoky na letištích slouží jako dobrý příklad 

faktu, že prevence kriminality je neustále aktuálním tématem. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Náročnost zvoleného tématu spočívá v jejím interdisciplinárním charakteru. Jeho zpracování 

vyžaduje znalosti nejen kriminologie, resp. viktimologie, a trestního práva hmotného a 

procesního, nýbrž i psychologie, sociologie a medicíny. Diplomant pracuje s pestrou škálou 

tuzemských i zahraničních pramenů, tyto konfrontuje s vlastními poznatky a názory, na jejichž 

základě formuluje návrhy de lege ferenda. Použité metody odpovídají předmětu zkoumání. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je vhodně a logicky členěna do 6 kapitol. Úvodní kapitoly jsou věnovány fenoménu 

kriminality, jakož i pojmům, které její zkoumání a určování doprovázejí (struktura a dynamika 

kriminality, registrovaná a latentní kriminalita). Následuje kapitola pojednávající o pozitivech a 



  

negativech teoretických modelů prevence kriminality, zakotvení viktimilogické prevence do 

systému prevence kriminality a možnostech využití viktimolgické prevence v praxi. Třetí 

kapitola obsahuje charakteristiku pojmu a předmětu viktimologie a historické souvislosti jejího 

vzniku a objasňuje význam viktimologických výzkumů pro prevenci kriminality. Čtvrtá kapitola 

je věnována základním viktimologickým pojmům (obeť a její typologie, viktimnost, 

viktimizace), jakož i mýtům, které o obětech trestných činů ve společnosti kolují. V páté kapitole 

jsou rozebírány jednotlivé formy pomoci obětem trestných činů. V šesté kapitole je praktické 

využití viktimolgických poznatků demonstrováno na problematice domácího násilí. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Ačkoliv dané téma svádí 

k popisnosti, diplomant se s tímto faktem dokázal vhodně vypořádat, a to jednak uváděním 

příkladů z praxe na podporu své argumentace, jednak průběžným srovnáním kriminální prevence 

se Slovenskou republikou. Postavení obětí trestných činů se zejména v posledních letech těší 

stále většímu zájmu odborné veřejnosti. Diplomant se nespokojil s kompilací závěrů uvedených 

v literatuře, nýbrž k tématu sám invenčně přistupoval a závěry literatury podrobil kritice, na 

základě které formuluje návrhy de lege ferenda (např. přijetí zákona o prevenci kriminality). 

Nevyhýbá se ani otázkám na které v literatuře není jednotný názor (např. samostatnost 

viktimologie jako vědy). Ocenit je třeba zejména pojetí šesté kapitoly o aplikaci 

viktimologických poznatků v oblasti domácího násilí. Autorovi se podařilo představit specifika 

této trestné činnosti a její prevence včetně vypracování tzv. bezpečnostního plánu oběti a zaměřit 

svou pozornost k často přehlíženým obětem domácího násilí (senioři, homosexuálové). Svým 

rozsahem i obsahem se jedná o nadprůměrně zpracovanou kvalifikační práci. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant cíl práce, tj. praktické využití 

viktimologických poznatků pro prevenci 

kriminality, jakož i představení viktimologie jako 

vědy zabývající se obětí trestného činu a způsoby 

jak oběti pomoci, nepochybně splnil. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce nevykazuje znaky plagiátorství, samostatnost 

při zpracování byla dodržena. 



  

Logická stavba práce Předložená práce má logickou strukturu (viz výše) 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor vychází ze široké palety odborných 

informačních zdrojů, využívá i zahraniční literaturu 

(zejm. anglo-americké provenience). Formátování 

práce je jednotné, autor aplikuje platnou citační 

normu ISO 690. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka analýzy odpovídá požadavkům na 

zpracování diplomové práce a zvolenému tématu.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafické zpracování práce je na vysoké úrovni. 

Diplomant prezentoval materii pomocí tabulek.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce prošla pečlivou technickou redakcí, písařské 

nedostatky v podobě chybějících písmen, teček nebo 

závorek se vyskytují jen minimálně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci ústní obhajoby nechť se diplomant vyjádří k využití viktimologických poznatků pro 

prevenci násilné kriminality.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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