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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem násilné kriminality a její prevence. Jedná se 

nesporně o téma aktuální, neboť násilná kriminalita se vyvíjí společně s vývojem společnosti. 

Objevují se nové tendence a motivy k páchání násilné kriminality stejně jako nové způsoby 

jejího páchání. Zároveň jde o druh trestné činnosti, která ve společnosti vzbuzuje jednu 

z nejintenzivnějších obav, o to spíše je pak třeba vyzdvihnout problematiku její prevence, 

která však v žádném případě není snadno dosažitelná.   

 

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

metody 

Zvolené téma je středně náročné na zpracování, od diplomantky byly vyžadovány zejména 

znalosti z oblasti kriminologie, zčásti i znalosti z oboru kriminalistiky. Autorka v práci užila 

zejména metod deskripce a analýzy (zejména, pokud jde o výstupy ze statistických dat). 

V menší míře je užita i metoda komparace (podkapitola 6.5.).  

      

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je kromě úvodu a závěru systematicky vhodně členěna do šesti na sebe logicky 

navazujících kapitol, diplomantka přechází od obecného ke konkrétnímu. V první části 

diplomantka představuje základní pojmy související s tématem práce.  V druhé kapitole se 

zabývá fenomenologií násilní kriminality a uvádí statistické údaje týkající se mj. počtu 

případů násilné kriminality v poměru s ostatními druhy trestné činnosti či počtu případů 

jednotlivých násilných trestných činů. Ve třetí kapitole, charakteristika násilné kriminality, se 



již diplomantka v souladu s úvodem práce věnuje již výhradně loupežím, diplomantka opět 

začíná kapitolu statistickými daty (které by však bylo vhodnější zařadit do předchozí kapitoly) 

a uvádí některé typické případy způsobu spáchání loupeží na příkladech. V kapitole věnující 

se pachatelům a obětem pokračuje diplomantka s uváděním případů, které se dané 

problematiky týkají, a rozebírá pojmy typu viktimnost či viktimizace. Pátá kapitola se 

zaměřuje na důvody páchání násilné trestné činnosti. V poslední, nejrozsáhlejší kapitole, se 

diplomantka věnuje prevenci násilné kriminality.  

 

4. Vyjádření k práci 

Jedná se o relativně zdařilé zpracování zvoleného tématu, zejména jde-li o část týkající se 

prevence násilné kriminality. Je třeba vyzdvihnout nadstandardní počet použitých zdrojů, 

bohužel v něm nejsou příliš zastoupeny prameny zahraniční provenience a především 

v podkapitole věnující se preventivním programům v zahraničí bych uvítal širší poznatky ze 

zahraničí než jejich pouhé stručné představení vycházející z tuzemských pramenů. Co je třeba 

také ocenit, je počet předkládaných případů z praxe. Jedná se povětšinou sice o stručné, nijak 

zajímavé případy získané ze serveru policie.cz a vhodnějším a zajímavějším zdrojem by byly 

nesporně články z Kriminalistického sborníku, ovšem musíme si uvědomit, že s ohledem na 

současnou situaci by bylo pro diplomantku nesmírně obtížné získat přístup k tomuto zdroji. 

Ačkoli se diplomantka v závěru práce věnovala zejména statistickým údajům, nutno 

podotknout, že výsledky, ke kterým došla, nejsou příliš překvapující a jsou patrné na první 

pohled. V tomto kontextu se diplomantka mohla detailněji zabývat důvody poklesu násilné 

kriminality. Každopádně se statistickými daty pracovala diplomantka řádně. Co považuji za 

poněkud nelogické, je označení některých kapitol, v nichž se již autorka věnovala výhradně 

trestnému činu loupeže, způsobem naznačujícím, že bude pojednáváno o násilné kriminalitě 

obecně.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka splnila stanovené cíle. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je samostatným zpracováním 

zvoleného tématu (Turnitin vykázal 71 slov 

v nejdelším úseku podobnosti) 

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická, diplomantka 

přechází od obecného ke konkrétnímu 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma je splněna. Diplomantka 

pracuje s nadstandardním počtem zdrojů, 

uvítal bych však větší zastoupení 

zahraničních zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce představuje standardní zpracování 

zvoleného tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Práce je přehledná, text vykazuje jednotný 

styl grafického zpracování. Součástí práce 

jsou i grafy vztahující se k danému tématu. 



Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň textu je na 

výborné úrovni.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Vliv pandemie koronaviru na počet případů násilné kriminality v ČR.  

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
velmi dobře 
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