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Posudek na magisterskou diplomovou práci Vojtěch Zimy „Camorra jako 

paralelní systém italského státu” 
 

 
Práce Vojtěcha Zimy si klade za cíl odpovědět na otázku, proč je zločin v italském regionu 

Kampánie natolik rozšířen a proč, dle autorových slov, dostává prostor. autor ale také tvrdí, že 

práce má za cíl vysvětlit fenomén organizovaného zločinu a jeho působení na stát (str. 9). Jako 

důvod výběru tématu práce autor uvádí ryze osobní důvody, což není pro účely diplomové práce 

vhodné. Měl by spíše krátce popsat současný stav poznání této problematiky a pokusit se ukázat 

nedostatky ve stavu poznání. Cíl je tak dvojí, v obou případech pro diplomovou práci příliš 

obsáhlý. 

Diplomová práce naprosto postrádá metodologii, která je okomentovaná jednou větou o zkoumání 

dostupných dokumentů a literatury (str. 3). Mizivě je v práci rovněž popsána teorie. Krátce jsou 

zmíněny interpretace organizovaného zločinu (str. 2 a 3), což nelze považovat za teoretický 

základ práce, zvláště, když autor ani nevysvětluje, ke které interpretaci a proč se přiklání. Chybí 

hypotézy, ze kterých autor vychází. 

Použitá literatura je sice odborného, ne žurnalistického charakteru, sám autor však často 

k novinářskému stylu sklouzává. Odborné literatury věnující se fenoménu Camorry je opravdu 

velké množství, je proto překvapivé, že celkový souhrn použité literatury je poměrně krátký. 

V první kapitole autor stručně popisuje současný stav fungování Camorry. Často ovšem 

přeskakuje z tématu na téma a text se jeví dosti nepřehledný. Další kapitola se zabývá 

historickými kořeny uskupení Camorra, které sahají až do 19. století. Tato kapitola je 

pravděpodobně nejvyvedenější z celé práce, působí uceleným a přehledným dojmem, ale tvoří 

dobrou polovinu celé práce. Tato kapitola je ale historicky popisná, analýze problému se pak 

nevěnuje dostatek pozornosti. Třetí kapitola se potom věnuje etablování Camorry ve funkcích 

státu. V závěru následně autor dochází k více než předpokládanému závěru, že Camorra je tak 

hluboce v kampánské společnosti zakořeněná a že v blízké době nemůže dojít ke změně. 

V celém textu se na mnoha místech se objevují zcela konkrétní, často číselné, údaje, na které není 

odkazováno (př. str. 22, 55, 60..). Dále autor operuje s pojmy, které předem nejsou vysvětleny (př. 

pojem mikrokriminalita, str. 39).  

Konečný seznam literatury postrádá jakékoli řazení, ať už abecední či jiné. Způsob odkazování v 

textu je také nešťastný, při opakované citaci je zmiňováno pouze jméno autora, což v případě 

citace více publikací od stejného autora, působí velmi zmatečně. V odkazech se také objevují 

hypertextové odkazy na internetové stránky bez dalšího popisu. 

Přínosem pro práci je znalost prostředí a italského jazyka. Přínosem samotné práce lze pak snad 

vidět v tom, že poskytuje souhrn informací o Camoře v jednom textu. 

Vzhledem k výše zmíněným nedostatkům navrhují práci hodnotit stupněm dobře až nedostatečně, 

dle obhajoby. 

 

V Praze dne 16. 1. 2012       Mgr. Adéla Skopová 

oponentka práce



 

 


