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Analýza percepce strachu žen z trestné činnosti  

na vybraném území Malešic 

 
Abstrakt 
Cílem této práce je na vybraném území Malešic definovat všechny fyzické a sociální faktory 
strachu z trestné činnosti a jejich podíl na tvorbě subjektivní percepce strachu žen z trestné 
činnosti. Jako hlavní metody výzkumu jsou použity terénní výzkum, k identifikaci faktorů 
strachu v prostoru a prostorová analýza faktorů strachu spolu s analýzou rozhovorů s vybranou 
skupinou žen, za účelem zjištění struktury těchto faktorů strachu v jednotlivých kategoriích, 
stejně jako v konkrétních místech, kde ženy pociťují strach z trestné činnosti. Teoretický rámec 

této práce je založen na tvorbě rozčlenění a charakteristice významu jednotlivých faktorů 
ve vztahu ke vnímání strachu ženami. 
 

Klíčová slova: Faktor strachu z trestné činnosti, percepce strachu žen, místo strachu 

 
 

Analysis of perception of women's fear of crime on the selected area 

of Malešice 

 
Abstract 
The objective of this thesis is to define all the physical and social fear factors of crime and its 
share on the subjective perception of women's fear of crime on the selected area of Malešice. 
As the main research methods the field research was used to identify the factors of fear in space, 
spatial analysis of the factors of fear and analysis of interviews with the research group of 
women, aimed to determine the structure of these factors of fear in the individual categories as 
well as in specific places, where women feel the fear of crime. The theoretical framework of this 
work is based on the formation and the classification characteristics of the significance 
of individual fear factors in relation to the perception of the fear of women. 
 

Keywords: The fear factor of crime, the perception of women’s fear, the place of fear 
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Kapitola 1 
 

Úvod 

 
Cílem této diplomové práce bylo ověření možnosti využití geografických vědeckých přístupů 
pro výzkum, postavený na měkkých a silně subjektivně zabarvených datech, mezi které 
bezpochyby percepce strachu žen z trestné činnosti patří. S pomocí prostorové analýzy 
a analýzy rozhovorů se pokusím dosáhnout přehledné charakteristiky všech prvků a jevů, které 
v ženách v určitých místech vyvolávají subjektivní pocit strachu. Pro úspěch práce je také 
důležité definovat všechny parametry výzkumu, bez kterých nelze dosáhnout ověřitelných 
a hmatatelných výsledků. Zejména důležité je definovat charakter, význam a rozložení všech 
faktorů strachu z trestné činnosti a jejich kategorií jak objektivních, tak subjektivních. 

Jako inspirace pro teoretický rámec této práce sloužily práce zejména anglosaských 
a skandinávských autorek a autorů, kde má podobný výzkum více jak třicetiletou tradici. 
Výsledkem této práce by pak mělo být zjištění, co ženy vnímají jako ukazatel potenciálního 
ohrožení. To vytváří základ pro možnou změnu některých zavádějících stereotypů, na kterých 
ženy následně staví své chování v rámci osobních obranných strategií při pohybu městem. 

 
1.1 Cíle práce a výzkumné otázky  
 
V této podkapitole definuji základní výzkumné cíle a výzkumné otázky, které budou v této 
diplomové práci zodpovězeny. Výzkumné cíle lze rozdělit do dvou základních skupin. 

Prvním cílem této práce je porovnat mezi sebou faktory strachu z trestné činnosti, které 
uváděly respondentky při rozhovorech a faktory strachu, jenž byly identifikovány v rámci 
teoretického zarámování práce, zejména prostřednictvím literatury a vlastního výzkumu. 
Výsledkem této analýzy pak bude konstrukce charakteristického obrazu subjektivního strachu 
žen z trestné činnosti na vybraném území Malešic. Druhým stěžejním cílem této diplomové 
práce je prostorová analýza míst strachu a reálného rozložení faktorů strachu. Místa strachu byla 
definována na základě rozhovorů s respondentkami, resp. na základě jejich zobrazení vlastní 
percepce strachu na mapě vybraného území Malešic. Reálné rozložení faktorů strachu z trestné 
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činnosti pak vzešlo z terénního výzkumu, při kterém byly tyto faktory strachu identifikovány 
v prostředí Malešic. Po rozdělení zjištěných faktorů strachu na dvě základní kategorie 
dle definice na sociální a fyzické faktory strachu bude následně použita metoda porovnání 
spádových oblastí faktorů a kvantifikovaných míst strachu vymezených na vybraném území 
Malešic. Výsledkem této analýzy by pak mělo být zjištění, které faktory strachu a jejich 
kategorie s největší pravděpodobností tvoří u respondentek subjektivní pocit strachu. Využitím 
prostorové analýzy zjištěných výsledků doplněné přímým zjišťováním, které prvky a jevy se 
dle vlastní interpretace ženy v konkrétním místě obávají, jsem použil zejména kvůli samotné 
podstatě percepce strachu z trestné činnosti. Podstata percepce strachu z trestné činnosti totiž 
není tvořena jen jasně interpretovatelnými a vědomými fakty, ale je také tvořena podvědomým 
vnímáním charakteru prostředí, které při rozhovorech nemusí ženy uvést, ale přesto se podílí 
na určení, zdali se mají místa opravdu bát, resp. zdali se ho opravdu bojí. Proto je důležité 
přistupovat k problematice jak z pohledu kvantitavního, tak i kvalitativního. 

V souvislosti s prvním byla definována první výzkumná otázka. „Jaké faktory strachu 

z trestné činnosti vzbuzují nejčastěji pocit strachu v respondentkách, které se zúčastnily 
rozhovorů?“ Výsledná odpověď vzejde ze samotné analýzy informací, získaných 
prostřednictvím rozhovorů s respondentkami. Ve spojení s druhým cílem této práce byly 
definovány další dvě výzkumné otázky. „Tvoří místa strachu z trestné činnosti spíše faktory 
strachu, pocházející z fyzického nebo sociálního prostředí?“. Odpovědi na tuto otázku bude 
docíleno jak grafickým, tak i početním porovnáním v prostoru identifikovaných faktorů strachu 
a subjektivních míst strachu. Druhá otázka je definována konkrétní potřebou zjištění, které 
jednotlivé faktory strachu ženy vnímají jako ukazatel ohrožení. „Které faktory strachu 
nejčastěji tvoří označená místa strachu?“ Na základě propojení struktur faktorů strachu, 

získaných v rámci prostorové analýzy i analýzy rozhovorů s respondentkami, bude vytvořen 
výsledný obraz, čeho se ženy na vybraném území Malešic obávají. 

 
1.2 Struktura práce 
 
Svou práci jsem rozčlenil do šesti základních kapitol. Úvodní kapitola byla věnována nastínění 
tématu diplomové práce a stanovení základních cílů a z nich vycházejících výzkumných otázek. 
Druhá kapitola, nazvaná Strach a geografie strachu z trestné činnosti, je převážně tvořena 
diskuzí s literaturou s cílem definovat charakter, vývoj a významné osobnosti geografie strachu 
z trestné činnosti a vědních oborů, jejž jí předcházely nebo s ní paralelně koexistují. Třetí 
kapitola, nazvaná Faktory strachu, je pak věnována definici strachu z trestné činnosti jak 
kategorií faktorů strachu z trestné činnosti tak i jednotlivých samotných faktorů strachu. Čtvrtou 
kapitolu představuje popis metodiky práce, ve které jsem charakterizoval základní nastavení 
parametrů práce jako je výběr respondentek a území, lokalizace a zobrazení faktorů strachu 
z trestné činnosti na mapě či způsob analýzy výsledků z rozhovorů a terénního šetření. Pátá 
kapitola, nazvaná Analýza faktorů strachu, obsahuje samotné výsledky výzkumu, jež jsou 
potřebné ke splnění cílů práce a zodpovězení všech výzkumných otázek. Poslední kapitolu tvoří 
závěrečné shrnutí, které bude věnováno hodnocení zjištěným výsledků a zodpovězení 
výzkumných otázek a aplikace výzkumu, provedeného v rámci této práce. 
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Kapitola 2 
 

Strach a geografie strachu z trestné činnosti  

 
Na úvod této kapitoly bych se pokusil představit obecný teoretický koncept geografie zločinu 
a geografii strachu, stručnému vývoji předmětů studia těchto oborů a jejich zařazení do systému 
geografických věd. V druhé části této kapitoly v rámci odborné geografické, sociologické 
a kriminologické literatury budu vést diskuzi na téma „strach“ s podrobnějším zaměřením 

na strach žen z  trestné činnosti v urbánním prostoru. Pokusím se nastínit definici strachu 

z trestné činnosti, jeho teoretické členění a základní charakteristiky.  

 
2.1 Geografie zločinu a strachu z trestné činnosti a jejich vývoj 
 
Tato podkapitola bude věnována charakteristice předmětu geografie zločinu i geografie strachu 
z trestné činnosti. V druhé části krátce nastíním vývoj geografie zločinu, vedoucí k vzniku 
geografie strachu z trestné činnosti. V závěru bych rád uvedl důležité osobnosti, které měly 
významný vliv na vznik geografie strachu z trestné činnosti. 

 
2.1.1 Předmět a objekt geografie zločinu a strachu z trestné činnosti 
 

Úkolem geografie zločinu je analýza trestné činnosti, trestných činů a pachatelů trestné činnosti 
a její prostorové a sociální důsledky. Hlavním cílem je porozumět interakcím mezi trestnou 
činností, společností a prostorem. Za objekt studia geografie zločinu lze pak považovat souhrn 
prostorových objektů, jevů a osob, které se mohou stát účastníky trestné činnosti. 
Nejvyužívanějšími přístupy studia kriminality jsou prostorové analýzy rozložení vybrané trestné 
činnosti, zejména v urbánních regionech s cílem identifikovat důvod koncentrace trestné 
činnosti do těchto oblastí v duchu sociálně-geografické diferenciace. 

V případě geografie strachu ze zločinu je jejím úkolem analýza vnímání a chování 
viktimizovaných nebo potenciálních obětí. Geografové se snaží nalézt vztah mezi fyzickým 
a sociální prostředím a jejich percepcí a samotným strachem z trestné činnosti. Za objekt studia 
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můžeme považovat jednotlivé faktory jak objekty, tak i procesy v prostoru, které mohou 
u jednotlivců vzbuzovat pocit ohrožení a jejich projevy na osobách, které mají strach. Hlavní 
metody studia se používají kvalitativní percepční a behaviorální analýzy, které mají za cíl 
vysvětlit, proč se právě tito lidé, právě zde, právě teď bojí.  
 

2.1.2 Přechod od geografie zločinu ke geografii strachu z trestné činnosti 
 

Počátky vědecké disciplíny geografie zločinu můžeme datovat na začátek 19. století. V tomto 
období spadala geografie zločinu pod disciplínu tzv. kartografické kriminologie. Jako základní 
přínos kartografické kriminologie bylo poznání, že rozložení kriminality je ve městech 
a regionech značně nerovnoměrné. Další vývojové etapy geografie zločinu se odvíjely v rámci 
sociální ekologie Chicagské školy v meziválečném období ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se 
v rámci sociální ekologie podařilo uvnitř měst identifikovat tzv. „crime and deliquency areas“, 
jenž lze považovat za trvalý sociální efekt v obrazu měst (Herbert 1982, str. 2). 
 Na tuto etapu navázala v 60. letech měně úspěšná generace vícerozměrných prostorových 
analýz městského zločinu. V roce 1976 se objevily průkopnické práce J. Baldwina  
a A. E. Bottomse „The urban criminal“ a R. I. Mawbyho “Policing the city“, zaměřené zejména 
na teoretické informační analýzy městské kriminality v Sheffieldu a Jižním Walesu. 
V 80. letech pak dominovaly výzkumy zaměřené spíše na prostorové vzory trestných činů 
domovních krádeží (resp. krádeží vloupáním do bytů) jednotlivých pachatelů v pracích Evanse 
z roku 1980 a Herberta z roku 1977, vnímání prostorových vzorů v práci Cartera a Hilla z roku 
1980, chování pachatelů tohoto druhu kriminality ve studiích Rengerta (1975), Caponeho 
a Nichollse (1975 a 1976), či na ohrožené prostředí, v nichž jsou trestné činy páchané či 
spáchané od autorů Harriese (1981), Herberta (1982), Philipse (1973) (Smith 1984, str. 427 

a Herbert 1982 str. 2-3). Každá tato etapa vývoje geografie zločinu se více méně rozvíjí 
do dnešní doby, ale staly se samostatnými vědeckými přístupy. Původní kartografickou 
kriminologii dnes nahradily geografické informační systémy se svými „crime mappings“. 
Návrat k sociální ekologii využil M. Davis v práci z roku 1992 „Beyond Blade Runner: urban 
control – the ecology of fear“, kde se snažil autor mapovat modely rozvoje měst zvýrazněním 
únikových zón, systémů časově omezených návštěv oblastí a ozbrojených jednotek, 
připravených okamžitě reagovat na narušení chráněných předměstí. A nakonec koncept analýzy 
prostorovosti vybrané trestné činnosti stále patří k oblíbeným tématům vědeckých prací, 
zaměřených na regionální diferenciaci kriminality. 
 Na přelomu 80. a 90. let 20. století se začínají objevovat nové směry studia kriminality 
v rámci sociální geografie, kdy se hlavní pozornost zaměřuje na roli skutečných nebo 
potenciálních obětí trestné činnosti jejich percepci a jejich diferenciace. 
 Lze také předpokládat že, tento tehdy nový trend, vyčleňující se od standardního předmětu 
geografie zločinu, byl zřejmě z velké části způsoben rozvojem nových vědních disciplín 
psychologie či sociologie (o něco dříve kriminologie), zkoumající dopad trestné činnosti 
na oběti. V případě geografických oborů je zde patrný vliv zejména feministické geografie, kde 
byl kladen velmi silný důraz na změnu přístupu k percepci oběti – ženy a změnu samotného 
vnímání prostoru jen prostřednictvím mužského pohledu. Druhým důvodem byla nutnost 
zaměřit se i na důsledky a dopady kriminality na společnost a jejich vliv na chování, 
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resp. následné přizpůsobení se životu v prostoru, kde se vyskytuje trestná činnost, a ne pouze 
na příčiny a důvody kriminality. Není ani tak důležité odpovědět na otázku, kde se ženy bojí, ale 
spíše, proč se právě tam bojí (Pain 1997b, str. 233). Analýza strachu z trestné činnosti se 
nemůže zjednodušit pouze na lokalizací místa strachu tzv. „fear spots“, ale je také nutné se 
zaměřit i na vlastnosti a charakter takových prostorů, a nejen fyzických vlastností, ale 
i sociálních (Pain 2000, str. 366), a také jak tyto strach evokující prostory jsou potencionálními 
oběťmi převáděny do podoby prostorových symbolů strachu (Koskela 1999, str. 112). 
 Můžeme také určit i druhý důvod zaměření vědních oborů a v našem případě zaměření 
geografie spíše na strach ze zločinu než na zločin samotný. Podle K. Sessara (2001) odkazující 
se na práci K. Boerse (1991) byl prohrán boj proti zločinu, jenž byl považován za deviantní 
chování v rámci společnosti, ve které bylo takovéto chování bráno společností i odborníky jako 
něco nepřirozeného. Analýzou trestné činnosti chtěli odborníci dosáhnout snížení nebo 
naprostého vymýcení kriminality, což je samozřejmě neuskutečnitelné. Proto došlo k zaměření 
výzkumu na boj se strachem ze zločinu, který prof. Sessar považoval na přelomu tisíciletí 
za nedostatečný a uvádí tezi, že udržování určité míry strachu je pro státní orgány výhodné 
a tento stav je podporován či produkován za účelem legitimizace preventivních zásahů státních 
orgánů na ochranu občanů (Sessar 2001, str. 7). Důležité podle N. Christie (2000) by také 
mohlo být zamyšlení nad tím, zdali by místo boje se zločinem, se v případě amerických měst 
nemělo sáhnout k drastickým sociálním reformám (Buriánek 2004, str. 95).  
 Mezi nejvýznamnější autory, resp. autorky, geografie strachu z trestné činnosti lze 
především jmenovat sociální geografku Gill Valentine a její práce „The geography of women’s 
fear“ (1989), „Women's fear and the design of public space“ (1991) a „Images of danger: 
women's sources of information about the spatial distribution of male violence“ (1992), kde se 

přímo věnovala podle ní opomíjenému tématu geografii ženského strachu. Hlavním cílem těchto 
prací bylo objevit určitý vztah mezi strachem žen z mužského násilí a jeho percepcí a užívání 
veřejných prostranství (Valentine 1989, str. 385). Další významnou osobností geografie strachu 
z trestné činnosti je Rachel H. Pain. Ta se snaží přidat k výzkumu geografie strachu z trestné 
činnosti dimenzi strachu společensky znevýhodněných skupin, jako jsou např. staří lidé, nebo 
zjistit, jak je strach ovlivněn charakteristikami obětí jako je společenská třída, rasa, sexualita 
nebo samotná rovnost, resp. nerovnost pohlaví. Propaguje myšlenku, že strach z trestné činnosti 
je důsledkem a projevem sociálního a prostorového vyloučení (Pain 2000, str. 366). Tyto 
myšlenky, zejména publikovala v těchto odborných článcích „Old Age’ and Ageism in Urban 
Research: The Case of Fear of Crime“ (1997), „Fear of crime and local contexts: elderly people 
in north east England“ (1995) a „The social geography of women’s fear of crime“ (1997) nebo 
„Place, social relations and the fear of crime: a review“ (2000). Z neanglosaských autorek 
můžeme také jmenovat např. H. Koskela, T. H. Auren nebo C. Listerborn. 
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2.2 Strach z trestné činnosti 
 
Termín strach, resp. v našem případě strach z trestné činnosti, je jen obtížně definovatelný 
pojem, neboť svou subjektivní povahou může nabývat mnoho podob, je ovlivňován mnoha 
faktory a i ty mohou být vnímány odlišně každým jedincem, což velmi rozmazává hranici 
samotného termínu strach z trestné činnosti. V této části kapitoly se pokusím shrnout získané 
poznatky o strachu z trestné činnosti, který ovlivňuje řadu oblastí našeho života, aniž bychom si 
to vůbec sami uvědomovali. 

 
2.2.1 Definice strachu z trestné činnosti 
 

Napříč obory a odbornou literaturou je možné identifikovat několik variací termínu strach 
z trestné činnosti. V této podkapitole se pokusím uvést zejména sociální rámec této definice, 
tedy ze sociologického, geografického a kriminologického hlediska nikoli z medicínského,  
resp. psychologického. Důvodem je, že definice strachu: „Strach se definuje jako nepříjemný 
prožitek vázaný na určitý objekt nebo na situaci, které v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení“ 
(Kučerová 2005, str. 3) se zabývá spíše konkrétními fobiemi z pohledu jedince nikoli reakci 
na subjektivní pocit ohrožení, který nemusí mít reálné důvody. 

Kromě drobných nuancí v definici strachu z trestné činnosti lze hovořit o dvou hlavních 
přístupech v chápání strachu z trestné činnosti. První, převážně zastoupen kriminology, 
se přiklání k verzi, že strach z trestné činnosti je reakce na projev samotné kriminality 
ve společnosti a jejích následných projevů, jako je např. kriminální zpravodajství. Druhý 
dichotomický přístup, zejména zastoupen sociology a geografy, je, že „strach z kriminality musí 
být chápán jako neoddělitelná část nejen trestné činnosti a disorganizace ve městech, ale také 
součást celé řady dalších sociálních a ekonomických problémů, týkající se bydlení, 
zaměstnanosti, městského plánování a sociálnímu a prostorového vyloučení, týkající se zejména 
oblastí chudoby, rovnosti pohlaví, rasové problematiky“ (Pain 2000, str. 366). Tento přístup je 
zastoupen těmito autory Smith (1984), Valentine (1989), Pain (1997), Kostela (1999), Herbert 
a Davidson (1977) a Liska a kol. (1982). Specifické pro tuto skupinu autorů a zejména 
pro geografy, kteří se této problematice věnují, je následná specializace vlivu na strach z trestné 
činnosti na fyzické nebo sociální prostředí. Nelze striktně tvrdit, že by autoři z obou pohledů 
zavrhovali práce opačného přístupu, pouze si volí určitou míru, do jaké uznávají vliv jednoho či 
druhého přístupu.  

V rámci této práce se také pokusím ustálit používaný termín na strach z trestné 

činnosti, zločinu či kriminality můžeme říci i pro samotnou atraktivnost tohoto hesla. 
Strach z trestné činnosti můžeme definovat takto: „Strach jedince, že se stane obětí 

trestné činnosti“. Např. podle K. Boerse (2003) je zjednodušeně strach ze zločinu spíše 
strach z násilí a sexuálních trestných činů (Boers 2003, s. 2), resp. strach z představy 

násilných a sexuálních trestných činů. 
Další autoři v rámci svým prací hovoří o subjektivní percepci hodnocení bezpečnostních 

rizik. V souvislosti s touto definicí pak J. Buriánek (2004) také potvrzuje obtížnost definování, 
řízení a zvládání bezpečnostních rizik, což navíc ještě umocňuje následná subjektivita vnímání 
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jedinců (Buriánek 2004, str. 98). Tato teze vychází z definice strachu podle K. F. Ferrara 
(1995), který tvrdí, že při diskuzi o bezpečnostních rizicích chápeme tento termín jen v úzkém 
kontextu trestné činnosti, jehož důraz je kladen na subjektivní percepci než na pravděpodobnost 
viktimizace. K. F. Ferraro (1995) je pak jedním z mála autorů, který také strach z trestné 
činnosti považuje za jednu ze dvou kategorií, obava „fear“ a strach, přesnějším termínem 
zneklidnění nebo znepokojení „anxiety“ (Ferraro 1995, str. 27-33). Tyto dva termíny lze odlišit 
dle osobní blízkosti rizik faktorů, které jednotlivec považuje za bezpečnostní riziko. Obavu 
můžeme definovat jako osobní reakci jednotlivce na podněty, se kterými se každodenně osobně 
potkává, nebo jsou mu z jeho blízkého okolí prostřednictvím informačních kanálů předávány. 
To jsou zejména symbolické prvky lokálního fyzického, tak sociálního prostředí (Smith 1984, 
str. 429), reálná zkušenost s kriminalitou, jak v pozici svědka tak i oběti, nebo její vstřebávání 
z interakce mezi sousedy, známými či přáteli. Naopak pokud hovoříme o znepokojení, můžeme 
jej definovat jako emoční reakci na celospolečenské bezpečnostní problémy jako je špatná 
ekonomická či sociální situace, obecná agregátní kriminalita ve vyšších správních celcích (stát, 
spolkové země, kraje apod.) nebo její reprodukce prostřednictvím médií jako je televize, rádio 
a noviny. V rámci zneklidnění se také projevuje obecná víra v určitou osobní nespravedlnost, 
páchanou na vlastní osobě, jež byla nepotrestána (např. uzavření diskriminující smlouvy, špatné 
sociální podmínky ve společnosti). Tato nespokojenost s historicky zaběhnutým, ale v některých 
případech nefungujícím vztahem „zločin a trest“ se také projeví v mínění respondenta, které 
často substituuje za projev a vliv trestné činnosti (Sessar 2001, s. 13). 

Dle rozdělení K. F. Ferrara by pak bylo vhodnější používat slovo obava než strach. Já se 
ovšem domnívám, že tyto dva termíny obava a znepokojení se navzájem ovlivňují a do jisté 
míry i umocňují. Projevy společenského zneklidnění, např. všeobecný růst kriminality, budou 

u žen a nejen u nich zvyšovat obavu z  míst, kde ženy pociťují, že mohou být viktimizovány, 
neboť budou předpokládat, že zhoršení všeobecné kriminality bude zachovávat stejný trend 
i na těchto místech. A naopak pokud se setkají s projevem obavy ze zločinu, budou poté tuto 
situaci částečně přisuzovat špatné bezpečnostní situaci a obecně úpadku společnosti. Proto je 
podle mně důležité brát obavu a zneklidnění jako dvě rovnocenné složky strachu, jak 
je zobrazeno v obrázku č. 1. Nicméně lze slovo „strach“ používat v obou případech 
jako nadřazený termín. 

Strach z trestné činnosti může být také interpretován jako určitý pocit ohrožení kriminalitou. 
„Pocitem ohrožení kriminalitou se rozumí poznávání dokonaného zločinu ve společnosti, kdy 
jsou lidé o této skutečnosti informováni a obávají se, že se sami stanou oběťmi zločinu“ 
(Pechačová 1998, str. 205).  

Někteří autoři přisuzují strachu z trestné činnosti pouze sociální důsledky a tvrdí, že strach 
z kriminality je hlavně sociální problém, který výrazně ovlivňuje chování obyvatel  
(Liska 1982, str. 767), nebo že rostoucí obavy z kriminality v moderních západních 
společnostech neodrážejí jen zvýšenou mírou trestné činnosti, ale tyto obavy také odrážejí 
komplexní procesy, kde se obavy propojují s komplexním způsobem městského životního stylu 
(Smith 1984, str. 429). S. J. Smith (1984) se domnívá, že určité osobní přesvědčení o zločinu 
ve studované oblasti jsou závislé na kvalitě městského životního prostředí a relativně nezávislé 
na stavu místní kriminality (Smith 1984, str. 429). S. J. Smith také definuje strach jako 
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emociální reakci na potencionální hrozbu (Pain 2000, str. 367). Poslední a do jisté míry nejvíce 
radikální definice strachu je definice strachu, pocházející od G. Valentine (1989), která tvrdí, že 
strach ze zločinu je vlastně strach z mužů (Valentine 1989, s. 385). 
 

Obr. 1 – Struktura strachu z trestné činnosti 

 
 

Zdroj dat: Návrh autora 
 

2.2.2 Strach z trestné činnosti: Prostor a čas 
 

Tato část kapitoly bude věnována dvěma základním charakteristikám strachu ze zločinu 
prostoru a času. V mnoha zejména kvantitativních výzkumech se nepodařilo identifikovat 

strach ze zločinu v čase ani v prostoru, neboť je to velmi složitá syntéza vjemů, dojmů a pocitů 
a také je to dynamicky se měnící proměnná, navíc závislá na mnoha dalších faktorech  
(Pain 1997a, str. 120). Pro její zakotvení v prostoru a čase je důležité identifikovat veškeré 
faktory strachu z trestné činnosti a odděleně studovat objektivní a subjektivní faktory strachu 
a pro identifikaci prostorovosti či časovosti strachu využít právě objektivní kvantifikovatelné 
faktory. Zároveň však žádná složka faktorů strachu nesmí být opomenuta, neboť může dotvářet 
celkový obraz strachu. 

Zřejmě není pochyb, že samotný prostor je jedním z faktorů ovlivňující strach z trestné 
činnosti, i když je jeho vliv obtížně kvantitativně prokazatelný. Co je ovšem prokazatelné, je 
jeho důsledek. Strach z trestné činnosti podvědomě vytváří neviditelné překážky, které nám 
brání v přístupu do celého prostoru, ať už je to prostor městský či venkovský, veřejný, semi-
veřejný či soukromý. Stejná omezení vytváří strach z trestné činnosti pro rámec každodenních 
činností jedince, neboť kvůli tmě, či kvůli tomu, co v nás noc evokuje, musíme, nebo jsme 
nuceni určité aktivity, i ty rutinní, provozovat jen za dne (Koskela 1999, s. 115). Také je 
důležité uvědomit si, že na percepci strachu má vliv i roční období. Na příklad ženy si 
uvědomují přítomnost mužů v parcích a tedy i potenciálních pachatelů v létě více než v zimních 
měsících (Pain 2000, s. 373). Důležité je si uvědomit při hledání prostorovosti strachu z trestné 
činnosti, abychom se nezaměřili pouze na sledování prostorových diferenciací strachu, což 
povede k tomu brát prostor jako sociálně inertní povrch. Prostor není pouze povrch, na kterém 
probíhá sociální interakce, ale je sociální interakcí utvářena a zároveň je to sociální kategorie 
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sama sebe tvořící. Proto je nutné zdůrazňovat propojování sociálních a prostorových jevů a brát 
je jako dvě spojité nádoby (Koskela 1999, str. 112). 
 

2.2.3 Strach žen z trestné činnosti 
 

Jelikož se výzkum zaměřuje na strach žen z trestné činnosti, je důležité uvést základní 
genderovou diferenciaci strachu, neboť strach žen vykazuje jisté specifické odlišnosti. Zejména 
pak v souvislosti s feministickou geografií se objevují zajímavé teorie vysvětlující tyto 
odlišnosti samotnou konstitucí moci v rámci společnosti. Ať je tento rozdíl mezi percepcí 
strachu mužů a žen dán určitou rolí ženy ve společnosti nebo odlišností její percepce prostoru 
a společnosti, je důležité analyzovat strach žen z trestné činnosti i odděleně pro ženy, neboť už 
v základu se vnímání prostředí u muže a ženy liší. A u ženy o to více platí, že pokud žena neví, 

kde a proč se má doopravdy bát, vystavuje se kvůli své fyzické zranitelnosti mnohem  

většímu nebezpečí. 
Na úvod je důležité uvést hlavní důvod, proč je pro ženy zejména trestná činnost základní 

příčinou strachu při pohybu prostorem. V případě nejen žen, ale i starých lidí a dalších 
sociálních skupin, které můžou být strachem z trestné činnosti nějak společensky či prostorově 
omezené, se strach spojuje s tzv. paradoxem obav (Sessar 2001, s. 8). Paradox obav je postaven 
na tezi, že se tyto skupiny bojí mnohem více než např. muži, i když ze statistiky vyplývá, že 
obětí trestného činu se stávají mnohem méně (samozřejmě se tento paradox netýká trestného 
činu znásilnění) (Sessar 2001, s. 8). „Existuje jedno univerzální zjištění, že mezi prožitkem 
napadení a strachem mezi muži a ženami existuje fakticky inverzní vztah. Ženy se cítí mnohem 
více ohrožené, že se stanou pravděpodobně obětí násilí dokonce i přesto, že mají méně důvodů 
se bát“ (Sessar 2001, s. 8). Naopak muži často nepociťují žádný strach ze zločinu, i když jsou 
prokazatelně nejčastěji obětí vážných násilných trestných činů. Odborníci tento problém 
vysvětlují tak, že vyšší úroveň obav zřejmě souvisí s jejich vyšší fyzickou i psychickou 
zranitelností. Důležitou roli hrají také důsledky násilných či sexuálně motivovaných činů, kdy si 
žena uvědomuje psychické a fyzické následky nebo následné náročné zotavování z takového 
útoku (Buriánek 2004, s. 6; Pain 1997a, s. 119). Třetím důvodem může být rostoucí počet nebo 
alespoň veřejné povědomí o domácím násilí, znásilnění a sexuálním obtěžování, který je pak 
přenášen (i přes lokalizaci spíše do soukromých prostorů) na obecný pocit strachu z trestné 
činnosti (Pain 1995, s. 585). Tyto výsledky můžeme také interpretovat jiným způsobem. Tyto 
skupiny se nestávají obětí trestné činnosti z důvodů právě toho, že se bojí a že využívají 
preventivních obranných systémů chování (tzv. street savvy tactics). V případě starých lidí lze 
tuto analogii také nalézt. Staří lidé se pohybují převážně přes den a v důsledku své určité 
nedůvěřivosti vůči mladší části společnosti se vyhýbají vzájemné interakci a tak se vyhýbají 
i možnému potencionálnímu pachateli. Otázkou pak zůstává, zdali se staří lidé neobávají pouze 
útoku od neznámého cizího pachatele a nestanou se právě obětí svého známého, příbuzného 
nebo členů rodiny, což je také mimochodem jeden z důvodů latence trestné činnosti, což bývá 
základem dalšího paradoxu obav „velký strach – malé riziko“. V případě skupiny žen, jejíchž 
součástí jsou samozřejmě i starší ženy, je situace složitější. Jak ukázal předcházející výzkum, 
ženy až v polovině případů ve srovnání s rozložením všech znásilnění identifikují místa, kde 

pociťují strach ze znásilnění spíše jinde (Karban 2008, s. 38). V případě jiných informací 
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o možném útoku, jako jsou např. identita pachatele či typ prostoru, se tyto mylné informace 
pohybují okolo desítek procent odpovědí v závislosti na určité osvětě v rámci vybrané 
společnosti žen (Hickman 1997, s. 528). Navíc odhady, že pachateli znásilnění či násilí 
na ženách jsou z výrazné většiny (80 – 90 % u znásilnění) pachatelé, kteří mají k oběti nějaký 
vztah, poukazuje také na vliv latence této trestné činnosti. V souvislosti s těmito výše 
zmíněnými důvody se lze přiklonit u žen spíše k teorii o iracionálnosti strachu způsobeném 
vnímáním vlastní zranitelnosti. Nicméně přítomnost strachu u žen je přirozený projev lidského 
behaviorálního obranného systému, který ženy, i nás všechny, udržuje v pohotovosti a je to 
základní a nutná predispozice k možnosti účinné obrany před útočníkem. Ovšem oprávněný 
strach by měl být také podložený zkušenostmi nebo ověřenými informacemi, neboť pokud je 
obranná strategie postavená na mylných a subjektivně zabarvených informacích, vystavuje se 
pak potencionální oběť mnohem většímu nebezpečí, než kdyby strach vůbec neměla.  

Náznaky snahy o udržení určité míry strachu ze strany mužů, čímž by si měli zajistit 
a udržet dominanci ve veřejném prostoru vyvrací H. Kostela (1999). Souhlasím s tezí 
H. Koskela, že se neustále projevuje maskulinní dominance v prostoru a že ženy mohou kvůli 
potenciální agresivitě a fyzické převaze muže považovat za potenciální nebezpečí (Koskela 
1999, str. 113), ale nelze to považovat za záměr mužů. Spíše bychom mohli říci, že všechny 
aspekty společenského života, které mohou být předmětem strachu žen, stagnují v rámci rozvoje 
rovnosti pohlaví a spíše si udržují punc maskulinity, jakožto i archetypu dominující veřejnému 
prostoru, což musí být logicky způsobeno velkou setrvačností v rámci sociálních jevů, v kterých 
dominovala mužská tvůrčí síla, nikoliv záměr mužů tento stav udržet. 
 

2.2.4 Strach žen z trestné činnosti – majetková versus násilná kriminalita 
 

V rámci celkové kriminality vymezujeme různé typy trestných činů. Tyto typy lze shlukovat 
do kategorií příbuzných trestných činů: násilné, mravnostní, majetkové, ostatní, zbývající 
a hospodářské trestné činy. Ovšem v případě strachu z trestné činnosti dochází k základnímu 
procesu selekce trestných činů. Jedná se o proces, kdy si jedinci vyberou zástupný trestný čin 
vražda = násilné trestné činy, znásilnění = mravnostní případně také násilné trestné činy, 
krádeže = majetkové trestné činy. Následným přidáním významu v rámci celkové kriminality 
a odhadu jejich četnosti si pak utvářejí lidé zkreslený obraz o kriminalitě a možnosti jejich 
viktimizace. Tento proces je pak jednou ze složek, jež utvářejí strach z trestné činnosti a je 
zejména dán nedostatečnou informovaností obyvatel o kriminalitě a její struktuře a četnosti 
a také určitou medializací trestné činnosti, která této selektivitě a substituci přispívá  
velkým dílem.  

V rámci studia percepce strachu z trestné činnosti se určují dva základní motivy trestné 
činnosti, která je původcem strachu. Násilné (vražda i znásilnění 1) a majetkové trestné činy 
(krádež vloupáním do bytu, krádež vozidla nebo kapesní krádež) mají odlišné dopady na strach 
z trestné činnosti. Násilná kriminalita je považována za velmi závažnou kriminalitu a to hlavně 
z důvodu uvědomění možnosti zranění, smrti nebo psychických důsledků, který takový útok 

                                                 
1

Znásilnění se dle statistiky Policejního prezidia ČR řadí do kategorie mravnostní trestné činy, naopak v anglosaských zemích se 
znásilnění řadí mezí násilné trestné činy. 
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sebou přináší, ať z pohledu oběti, svědka či pozůstalého. Její podíl na celkové kriminalitě často 
nedosahuje ani jednotek procent, přesto je považována za hlavní trestné činy, jimiž se lidé cítí 
ohroženi. Ale právě pro svou nízkou četnost, lze zřetelněji vysvětlit mylnou představu 
o kriminalitě, jež tvoří základ strachu z trestné činnosti. Co se týká majetkové kriminality je 
často uváděna až za násilnými trestnými činy a v závislosti na sociální status se liší také dopad 
na strach z trestné činnosti. Často vzniká paradox, že majetková trestná činnost, nevytváří strach 
z toho, že nám někdo něco na ulici ukradne nebo odcizí z domu, ale jde spíše o strach 
z možností setkání s pachatelem a jeho potenciálně agresivní reakcí na přítomnost oběti (Pain 
1997a, s. 122). Z toho vyplývá, že majetková trestná činnost částečně také utváří strach 
z násilné trestné činnosti a to zejména pro svou vícenásobnou četnost oproti násilné trestné 
činnosti a také vysokou pravděpodobností, že se obyčejný člověk s tímto druhem kriminality 
setká. Navíc dopad na krádeže či loupeže není dán pouze možností ztráty cenností, ale také 
uvědoměním, že naše okolí není bezpečné a že kdokoliv může narušit náš osobní prostor s cílem 
nás jakkoliv ohrozit, ať už na ulici nebo ve vlastním bytě. Důležité je udržovat jasný rozdíl mezi 
analýzou majetkové a násilné trestné činnosti (Pain 2000, s. 367), ale je důležité brát zřetel 
i na vliv druhého typu kriminality, neboť se jejich dopady navzájem ovlivňují 
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Kapitola 3 
 

Faktory strachu 

 
Tato kapitola bude zaměřena na definici „faktor strachu“: V dalších částech bych se pak věnoval 
specifikaci jednotlivých „faktorů strachu“ tedy prvkům fyzického a sociálního prostředí 
a kriminality, které u žen zapříčiňují či dokonce umocňují pocit strachu v určitých oblastech. 
Tyto faktory strachu se pokusím rozčlenit do kategorií dle jejich hierarchické úrovně a dle vlivu 
a významu na percepci strachu žen z násilné trestné činnosti. 

 
3.1 Faktor strachu z trestné činnosti 

 
V této části se budu věnovat faktorům strachu, jejich základní kategorizaci určení 
charakteristických vlastností těchto kategorií i samotných faktorů strachu. U každého z faktorů 
strachu z trestné činnosti bude identifikován určitý percepční charakter nebo jeho symbolická 
hodnota, vztažená k dopadu na tvorbu strachu z trestné činnosti. Analýza informací o těchto 
faktorech vychází z kvalitativních výzkumů anglosaských geografek a socioložek, jenž pak byly 
následovány autory z kontinentální Evropy, a dalšími s ohledem na podmínky v České 
republice, doplněné o informace z rozhovorů s odborníky z řad policistů a kriminologů 
 Na úvod tohoto bloku je také důležité specifikovat termín následně užívaný „faktor 
strachu“. Z definice vyplývá, že faktory strachu jsou určité objekty nebo situace, které v nás 
budí pocit strachu. Standardním zaběhnutým způsobem by bylo chápat faktory pouze jako 
samotné prostorové a sociální prvky nebo objekty, např. temné území, stromy nebo nepořádek. 
V této práci je však mezi faktory řazen i např. samotný park, bezdomovci a další. Podle mně 
každý z výše uvedených faktorů svou existencí vytváří určitou specifickou symbolickou 
hodnotu, jež ovlivňuje subjektivní pocit strachu. Park je složen z elementárních prvků temného 
a částečně zalesněného území, tudíž by bylo logické ho chápat v rámci hodnocení míry strachu 
jako sumu těchto prvků, samozřejmě pokud bychom byli schopni strach z trestné činnosti 
kvantifikovat. Proto lze usuzovat, že park a další podobné faktory mají mnohem větší dopad 
na strach ze zločinu zejména kvůli dalším přidruženým sociálním nebo i naopak fyzickým 
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vlastnostem prostorů, které by primárně nemusely být považovány za ohrožující, ale zejména 
díky symbolické interpretaci těchto vlastností ženami a jejich provázanosti mohou způsobovat 
mnohem větší pocit ohrožení než jednotlivé elementární faktory strachu. Proto si myslím, že 
komplexní prvky jako park musíme považovat také za samostatné faktory strachu v prostoru, 
které strach z trestné činnosti ovlivňují, neboť propojují, jak reakci na fyzické, tak na sociální 
prostředí. Navíc každý z těchto faktorů lze z geografického hlediska a v analogii 
s psychologickou definicí považovat za objekty v prostoru. Stejně jako přítomnost skupinek 
mladistvých či bezdomovců v oblasti lze považovat za situaci či jev v prostoru, které v nás 
mohou utvářet pocit strachu z trestné činnosti.  

 
3.2 Faktory strachu a jedinec 
 
Pro samotné hodnocení významu kategorií i jednotlivých faktorů na strach ze zločinu je důležité 
si uvědomit nejen vliv na subjektivitu faktorů u respondentek, který definuje, proč a čeho se 
vlastně v prostoru bojí, resp. co evokuje jejich strach, ale také vliv základních strukturálních 
charakteristik jednotlivců, v našem případě žen. Kategorie jako věk, pohlaví (viz kapitola 3.2.3) 

nebo sociální status vytvářejí určité, někdy drobné i rozsáhlé odlišnosti charakteru ve struktuře 
strachu z trestné činnosti. Mezi základní kategorie jedince, které takto ovlivňují obraz strachu 
žen z trestné činnosti, jsou: věk, vzdělání, sociální status a životní styl, viktimizace a do jisté 
míry s ní a se vzděláním spojená i osvěta v oblasti kriminální a bezpečností problematiky.  

V případě věkové struktury žen je jasné, že se bude lišit strach u mladších nebo naopak 
starších žen. U starších i přes své životní zkušenosti lze předpokládat častý projev nelibosti vůči 
projevům moderní doby a její agresivity. Starší ženy, ale i muži považují za významný zdroj 
kriminality potulující se skupinky mladistvých (Pain 1995, s. 585). Můžeme říci, že jsou často 
pachatelé vandalství, sprejerství či drobných krádeží, ale určitě je nelze považovat za hlavní 
zdroj veškeré kriminality nebo úpadku obce. Starší lidé si myslí, že se právě o ně takovéto 
skupinky zajímají a považují je tyto „mladistvé“ za bohaté, agresivní a neuctivé, poukazující 
na jejich vlastní nadřazenost či nedotknutelnost (Pain 1997a, str. 121). Starší lidé jsou také 
citliví na projev již zmiňovaného vandalství a graffiti ve svém okolí, které je podle nich 
předzvěstí, situace, kdy budou viktimizovány. Důvod, proč se často hovoří o větším strachu 
z trestné činnosti starších lidí, je, že poměrně více je starších žen než mužů. Ve věku 65+ je 
zhruba o 50 % více žen než mužů. Ty jsou sensitivnější a také více sledují informace 
o násilných trestných činech ve svém okolí. Z toho by se dalo usoudit, že strach z trestné 
činnosti starších lidí je do jisté míry sycen strachem žen (Pain 1995, s. 586). U mladých lze 
předpokládat, že tyto prvky za nebezpečné nepovažují, samozřejmě kromě strachu ze znásilnění, 
zejména pokud by to byly skupinky již starších a podnapilých teenagerů. U mladých se 
na strachu z trestné činnosti projevuje také určitá nezkušenost a zejména možné neuvědomění 
své zranitelnosti. 

Vliv vzdělání zachovává charakter přímé úměry tedy, čím má žena vyšší vzdělání tím více 
je otevřenější přijímat kvalifikované informace, týkající se kriminality. Ovšem je otázkou, zdali 
nepřijímá i nekvalifikované informace, anebo zdali dokáže vůbec tyto informace vyhodnotit 
a využít k efektivnějšímu obrannému chování. 
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V případě sociálního statusu a životního stylu nebyl zatím empiricky prokázán velký 
význam těchto socio-kulturních charakteristik, přesto i ony mohou určovat základní odlišnosti 
v rámci strachu z kriminality. Můžeme vyslovit předpoklad, že bohatí lidé budou více lpět 
na svém majetku a budou předpokládat, že jejich finanční postavení je nezavede do míst, kde by 
se mohli setkat s projevem fyzického nebo sexuálního útoku, proto předpokládám, že spíše 
budou mít větší strach z majetkové trestné činnosti než z násilné. Analogicky lze předpokládat, 
že naopak méně bohatí lidé si budou více než dobře uvědomovat bezpečnostní problémy 
v oblastech, kde žijí a jakých sociálně patologických jevů v jejich okolí mohou být svědky. 
Mohou se pak domnívat, že potenciální majetková kriminalita by se mohla z důvodů 
neuspokojení požadavku pachatele trestné činnosti změnit v ublížení na zdraví či smrt. 

Otázka viktimizace je důležitým aspektem v rámci určení strachu a jejich faktorů, ale její 
zjištění i její dopady jsou velmi obtížně identifikovatelné. Oběti domácího násilí, napadení, 
ublížení na zdraví nebo i znásilnění nechtějí tyto trestné činy nahlásit, zejména ze strachu 
z ponížení, podrobného výslechu na policii nebo dokonce kvůli sebeobviňování  
(Karban 2008, s. 16). Druhým problémem je dopad viktimizace na ženu. S. E. Hickman (1997) 
tvrdí, že ženy, které se staly obětí, mají větší strach ze znásilnění, ale předpokládejme 
i z loupeže či napadení, než ženy, které viktimizovány nebyly (Hickman 1997, s. 542). Je ale 
možno u žen, které se staly obětí, ať jich fyzického nebo sexuálního útoku, považovat jejich 
větší míru nedůvěry a kladení velkého důrazu na svou bezpečnost ještě za strach nebo 
za přípravu na potenciální budoucí útok? U žen, které se vypořádaly s následkem takovéhoto 
útoku a které se začaly zajímat o způsoby, jak se efektivně ochránit, lze předpokládat, že se 
jedná o přípravu na možný další útok. Ten je ale primárně způsoben strachem z trestné činnosti, 
který je ale v jejich případě reálný. Co se zbytku žen týká, v jejich případě podle E. Madriz 

(1997) hrozí, že si mohou vytvořit neviditelné vězení ze svého vlastního strachu  
(Wesely 1997, s. 649). 

 
3.3 Faktory strachu a prostředí  

 
Předcházející kapitola byla věnována tématu, jak základní charakteristiky jedince mohou 
ovlivňovat konkrétní výběr faktorů, kterých se jedinec v rámci kriminality obává. V této 
kapitole se pokusím určit základní kategorie a vlastnosti faktorů strachu, které jsou teoreticky 
považovány jako hlavní prvky prostředí, které evokují strach z trestné činnosti. 

Než přistoupíme ke klasifikaci kategorií strachu z trestné činnosti, je nutné určit základní 
dichotomické dělení faktorů. Jako první je nutné si uvědomit, z jaké úrovně jednotlivé faktory 
pochází. Proto jsou v této práci v rámci strachu z kriminality vymezeny dvě základní úrovně, 
lokální a národní. Lokální či mikroregionální úroveň je prostředí, ve kterém se jedinec přímo 
nachází nebo pohybuje. Faktory z lokálního prostředí tvoří přímou vazbu na percepci strachu 
z trestné činnosti. Utváří prostorové, ale i společenské zkušenosti a emoce, kterým pak jedinec 
přiděluje určitou symbolickou hodnotu strachu, ať již adekvátní či nikoliv. Do lokálních faktorů 
můžeme zařadit veškeré prostorové i společenské prvky v bezprostřední blízkosti našeho 
osobního prostoru. Tyto prvky jsou nejčastěji zastoupeny fyzickými i sociálními prvky prostředí 
(park, slepé uličky, neosvětlené oblasti, ale i např. přítomnost bezdomovců) a jsou také hlavními 
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faktory utvářející „obavy“ (viz kapitola 3.2.1). Druhá úroveň je národní resp. vyšší řádovostní 
úroveň. Je zastoupena ekonomickou, politickou, morální či bezpečnostní situací ve společnosti 
nebo její prezentací. I s touto úrovní se každodenně potkáváme a má významný vliv na strach 
z trestné činnosti a i na vnímání samotných faktorů strachu z trestné činnosti, ale její projev je 
spíše nehmatatelný a velmi těžko identifikovatelný a kvantifikovatelný. Národní faktory se 
zejména projevují jako „zneklidnění“ a také často ovlivňují, jak moc hrozivé mohou pro nás být 
prvky lokálního prostoru.  

Mezi dalšími základními děleními faktorů je, zdali faktor je elementární či komplexní. 
Elementární faktor definujeme jako jednoduchý prvek prostředí, např. přítomnost bezdomovců. 
Naopak komplexní faktor je složen z více elementárních faktorů, které jsou často tvořeny jak 
sociálními, tak i fyzickými prvky prostředí, např. již zmiňovaný park.  

Tato práce je zaměřena na důvod proč, a čeho se ženy bojí, z tohoto důvodu nelze 
identifikovat ty faktory, které naopak uklidňují ženy v prostředí (viditelnost policejních 
strážníků), ale i to, že některé prvky ženu naopak uklidňují, lze v prostředí identifikovat 
a následně studovat. 

Posledním dělením jsou faktory sociální nebo fyzické. Ovšem tyto dvě kategorie jsou často 
provázané (zejména u komplexních faktorů), že nelze vždy striktně uvést, že jde o ryze fyzický 
nebo sociální jev, který by nevytvářel s prostorovými či sociálními faktory konsekvence a to 
zejména v otázce trestné činnosti. Jediným použitelným ukazatelem, zdali je či není prvek spíše 
sociální nebo fyzický, lze použít v případě fyzických faktorů strachu pouze porovnání, zdali má 
faktor strachu pevné ukotvení v prostoru a strach je spojen právě s tímto prostorem nebo 
v případě sociálních, zdali se ženy obávají pouze blíže nespecifikovaného pachatele, nebo se 
jejich strach vymezuje vůči konkrétním vlastnostem možného pachatele. 

Nyní přistoupím k základnímu rozčlenění faktorů strachu z trestné činnosti, které jsou dány 
percepcí prostoru, do kategorií. V rámci „lokální“ úrovně jsou vymezeny tři základní kategorie. 
První kategorie je percepce fyzického prostředí, druhá percepce sociálního prostředí a třetí jsou 
percepce a vlastní zkušenost s trestnou činností, přijímanou různými komunikačními kanály, 
ať už přímo nebo prostřednictvím osobní komunikace či médii. Samozřejmě lze zařadit třetí 
kategorii percepce kriminality jako jednu ze součástí sociálního prostředí. Nicméně je nutné si 
uvědomit, že kriminalita je sice společenský jev, ale neustále je považován za sociálně 
patologický jev, což nelze říci o ostatních prvcích sociálního prostředí. Např. přítomnost 
skupiny mladých teenagerů nemusí být primárně kriminalizující prvek na rozdíl od výtržnosti 
či přítomnosti prostitutek. 

Druhá část tedy „národní“ úroveň je tvořena čtyřmi oblastmi společenského života a to 
bezpečnostní, ekonomickou, politickou, kulturní a můžeme říci i morální situace ve společnosti.  

Tedy tyto dvě kategorie prostředí spolu s vlivem základních charakteristik žen, vytvářející 
základní obraz faktorů, které ovlivňují strach z trestné činnosti, byly zjednodušeně zařazeny 
a zobrazeny ve schématu na obrázku č. 2. 

Samozřejmě lze předpokládat, že jejich význam nemá rovnoměrný vliv na strach z trestné 
činnosti a zejména v dnešní době je předpokládán větší význam právě sociálnímu prostředí 
a sociální interakci jako hlavním faktorům ovlivňování vnímání strachu z trestné činnosti. 
O podobný přehled se pokoušeli i další autoři. Mezi známé zobrazení faktorů patří např. 
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Boersův interaktivní model obav ze zločinu (obrázek č. 3), který se také snaží o propojení vlivu 
jedince a společnosti do kategorií osobní postoje, sociální postoje a sociální prostředí. Strach 
z trestné činnosti v tomto modelu je zobrazen jako jedna z kategorií osobních postojů 
ve vzájemné propojení vnímáním své zranitelnosti nebo hrozeb s dalšími kategoriemi. 

Existují i další schémata řadící strach z trestné činnosti do souvislostí s některými sociálními 
procesy jako např. koncepční rámec pro vztah mezi kolektivními charakteristikami společnosti 
a okolí a vandalismu (obrázek č. 4) nebo také v hypotetickém modelu pocitu ohrožení 
kriminalitou v České republice (obrázek č. 5), kde se snaží strach z trestné činnosti začlenit 
do určitých provázaných systémů faktorů. 

 

Obr. 2 – Schéma vlivu faktorů na strach z trestné činnosti 

 
 

 

Zdroj dat: Návrh autora 
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Obr. 3 – Boersův interaktivní model obav ze zločinu 

 
 

Zdroj dat: převzato z: Buriánek 2004 
 

Obr. 4 – Vztah mezi kolektivními charakteristikami společnosti a okolí a vandalizmu 

 
 

Zdroj dat: převzato z: http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/crimedisorder/ 
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Obr. 5 – Hypotetický model pocitu ohrožení kriminalitou v České republice 

 
 

 

Zdroj dat: převzato z: Pechačová 1998 

 
3.3.1 Národní úroveň faktorů prostředí 
 

I když je tato práce spíše zaměřena na konkrétnější lokální úroveň faktorů strachu žen z trestné 
činnosti, je nutné definovat základní charakteristiku a vliv jednotlivých faktorů v rámci 
národní úrovně faktorů, neboť jak bylo zmíněno výše, jejich provázanost a vzájemná 
ovlivnitelnost je důležitá pro hlubší pochopení problematiky percepce strachu žen  
z trestné činnosti. 

Bezpečnostní situaci ve společnosti lze považovat za jeden z nejdůležitějších faktorů 
v rámci národní úrovně faktorů strachu z trestné činnosti. Je tvořena zejména stavem obecné 
kriminality na vyšší řádovostní úrovni než je blízké okolí jedince zejména na státní, krajské 
či celoměstské úrovni. Do této kategorie můžeme zařadit kromě míry obecné kriminality, také 
kvalitu soudnictví a trestní legislativy, vymahatelnost práva a spravedlnosti ve všech oblastech 
společnosti, preventivní opatření a s tím spojené programy policejních složek nebo osvětu 
vedenou např. nevládními neziskovými organizacemi. Všechny tyto společenské jevy, resp. 
jejich percepce vytvářejí v lidech „znepokojení či zneklidnění“, což je základní složkou strachu 
z trestné činnosti. Pokud bude žena z médií, či ze svého blízkého okolí slyšet, nebo bude 
i svědkem rostoucích projevů veškerých druhů kriminality, bude automaticky předpokládat, že 
tato kriminalita bují i v jejím okolí. To bude mít dva stěžejní důsledky. První z možných 
důsledků zvýší pocit jejího strachu z trestné činnosti v místech, které za nebezpečné již dříve 
považovala, což může vést ke změně reakce na pocit strachu a žena se už konkrétním ulicím 

či oblastem nebude jenom vyhýbat, ale bude se ve veřejném prostoru např. už pohybovat jen 

ve společnosti svých známých, viz tabulka č. 1 (Pain 1995, str. 594). Druhý důsledek pak 
zapříčiní tvorbu nových míst strachu na základě fyzických i sociálních vlastností; prostředí, 
které by při lepší bezpečnostní situaci za nebezpečné či ohrožující žena nepovažovala. Díky 
obecnosti bezpečnostní situace ve společnosti a vlastně i celé národní úrovně faktorů strachu je 



Michal Karban: Analýza percepce strachu žen z trestné činnosti na vybraném území Malešic 29 

velmi obtížné identifikovat míru vlivu či význam, jenž dopadá na subjektivní percepci strachu 
žen z trestné činnosti. Nemluvě o velmi obtížné identifikaci prostorových projevů tohoto 
faktoru. I přesto nelze tuto kategorii faktorů podceňovat. Pokud se oprostíme od subjektivního 
vnímání bezpečností situace a sensitivity žen k této problematice, můžeme považovat kategorii 
faktorů bezpečnostní situace za konstantní úroveň, která je pro všechny osoby stejná. 
 

Tab. 1 – Reakce žen na pocit strachu z trestné činnosti 
Reakce žen na pocit strachu

vyhýbá se některým ulicím nebo oblastem
pohybuje se prostorem obezřetně
necítí se bezpečně ve společnosti cizích osob
nechodí ven sama
nechodí ven vůbec  

 

Zdroj dat: Pain 1995 
 

Ekonomická, politická i kulturní situace ve společnosti jsou navzájem propojeny se situací 
bezpečnostní a část projevů problémů v těchto oblastech je zaměňována za problémy 
bezpečnostní. Nárůst strachu lze identifikovat zejména v obdobích ekonomické deprese. 
V těchto obdobích dochází alespoň v některých oblastech k nárůstu trestné činnosti. To je 
z největší pravděpodobností způsobené poklesem životní úrovně a případně i rentability 
některých občanů, kteří pak svou situaci řeší pácháním majetkové trestné činnosti, které 
následně přičítáme špatné bezpečnostní situaci. Tento fakt spolu s úspornými opatřeními 
zejména v řadách bezpečnostních případně soudních složek (snížení investic na nákup a obnovu 
techniky, snížením počtu policistů ve služebním poměru vedoucí k menší viditelnosti policistů 
v ulicích) vede k tomu, že obecně narůstá nespokojenost a míra zneklidnění žen (i všech 
obyvatel) z trestné činnosti. 

Co se týká politické situace, je její vliv na strach z trestné činnosti mnohem méně 
hmatatelný, zejména kvůli tomu, že často zaštiťuje problémy, týkající se ekonomického stresu, 
samozřejmě v některých případech oprávněně. Druhým problémem vlivu politické situace je 
provázanost a vzájemná podmíněnost s ekonomickou i bezpečnostní situací (Pechačová 1998, 
str. 215–216). Pokud bude stát prožívat ekonomický růst a úroveň kriminality se i bez přispění 
politické moci bude zlepšovat, bude růst i důvěra ve vládu a tedy bude i lepší politická situace. 
Pokud dojde ke zhoršení ekonomické nebo bezpečnostní situace (ať již způsobené nebo 
nezpůsobené politickou garniturou) lze předpokládat, že bez aktivního zásahu dojde 

ke kumulaci nespokojenosti s vládou, což povede následně k nárůstu pocitů ohrožení vedoucí 
také k nárůstu pocitu strachu z trestné činnosti. Lze tedy uvést, že bezpečnostní, ekonomická 
a politická situace jsou součástí, alespoň ze svých podstatných částí, stoupajícího či klesajícího 
spirálovitého systému vedoucí k určitému stavu míry strachu, ohrožení či určité bezpečnostní 
nejistoty žen s trestné činnosti. 

V případě kulturní situace lze hovořit o vnitřní soudržnosti, morálnosti a toleranci uvnitř 
společnosti. Způsob behaviorální interakce v rámci sociální komunikace mezi jednotlivými 
lidmi, může ovlivnit, to jak budeme následně vnímat a hodnotit míru subjektivního pocitu 
ohrožení trestnou činností. Za příklad lze uvést určitou nezdvořilost v komunikaci, která je často 
považována za ukazatel možné rostoucí kriminality (Pechačová 1998, str. 207). Konkrétně lze 
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tento ukazatel identifikovat na generačním problému dnešních mladistvých se staršími 
spoluobčany, kdy je určitá nezdvořilost a neúcta mládeže vůči starším považována za prvek, 
který poukazuje na kriminální činnost, i když se třeba žádné takové činnosti nedopouští. 
Druhým příkladem nepřímého vlivu na pocit strachu z trestné činnosti v rámci faktoru kulturní 
situace je důvěra mezi sousedy a okolí. (Pechačová 1998, str. 207). Tento projev je nejvíce 
patrný v kontrastu, města a venkova, kdy na venkově se většina lidí z okolí zná a předpokládají 
určitou vzájemnou pomoc či ochranu těchto známých či sousedů, pokud by se oni nebo jejich 
majetek stal obětí trestné činnosti. Naopak ve městě, kde je vysoká míra anonymity i mezi 
obyvateli domu či samotného podlaží, platí, že lidé nedůvěřují svému okolí  
(Smith 1984, str. 429) a spoléhají se spíše na bezpečnostní zařízení pro svůj majetek a na své 
vlastní obranné strategie. 
 

3.3.2 Lokální úroveň faktorů prostředí 
 

První část kapitoly tvoří charakteristika faktorů strachu z trestné činnosti na tzv. národní úrovni 
prostředí. Druhá část pak obsahuje popis tzv. lokální úrovně faktorů strachu z trestné činnosti 
a jejich konkrétní identifikaci. Jak bylo výše řečeno, tato skupina faktorů strachu je členěna 
na tři základní kategorie faktorů: faktory fyzického prostředí, sociálního prostředí a subjektivní 
projekce obrazu kriminality. U každého z faktorů strachu bude uvedena symbolická hodnota, 
kterou ženy ve spojení s trestnou činností těmto faktorům přidávají. 
 Na úvod je důležité uvést, že toto rozdělení nelze považovat za ryze striktní zejména 
v rozdělení faktorů na sociální a fyzické prostředí, neboť převážná většina těchto faktorů je 
tvořena určitou kombinací fyzického a sociálního prostředí, případně jejich imaginaci, kvůli, 
které se mohou zařadit faktory sociálního prostředí do kategorie prostředí fyzického či naopak. 

Zejména právě některé prvky fyzického prostředí slouží jako ztělesnění obav negativních, 
případně i patologických sociálních jevů. Vytvořená kategorie faktorů fyzického prostředí 
vychází tedy z identifikace určitého prostorového objektu, který nemusí technicky sám o sobě 
strach vzbuzovat, ale je respondentkami považován za objekt v prostoru, který v nich pocit 
ohrožení vzbuzuje. Naopak kategorie sociálního prostředí je identifikována na základě 
přítomnosti určitých sociálních jevů v prostoru.  

V rámci další analýzy faktorů a jejich kategorií je důležité vnímat aspekt rozdílnosti 
územního rozsahu těchto jednotlivých faktorů. I na mikroregionální úrovni vybraného 
urbánního prostoru totiž můžeme identifikovat faktory strachu, které svou velikostí odpovídají 
ploše několika metrů čtverečních (slepá neosvětlená ulička), až po faktory, které dosahují 
řádově velikosti několika hektarů (les). Při následném porovnání jejich významu v závislosti 
na velikosti zabírajícího území, nemůžeme apriorně vyvodit teorii, že faktor, který má větší 
rozsah, bude vzbuzovat větší strach z trestné činnosti. Naopak v rámci své práce pracuji s tezí, 
že tyto faktory i přes své rozdílné velikosti území, mohou mít u respondentek stejnou percepční 
odezvu v rámci strachu z trestné činnosti. 

Další důležitou problémovou charakteristikou lokální úrovně faktorů prostředí je denní 
doba, kdy faktory, resp. místa, která tyto faktory obsahují, strach v ženách vytvářejí. 
Samozřejmě neosvětlená ulička nebo park nebudou ženy ve dne považovat za nebezpečné. 
Naopak některá odlehlá místa s projevy vandalismu nebo s přítomností bezdomovců budou 
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ženami považována za nebezpečná jak v noci, tak i ve dne. V případě percepce subjektivního 
strachu je navíc také nutné uvést možný předpoklad přelévání pocitu ohrožení z určitého místa 
v nočních hodinách na sice méně výrazný, ale přesto nepříjemný pocit ohrožení do stejného 
místa ve světlé části dne. Proto je velmi obtížné striktně oddělit dvě kategorie faktorů nočních, 
denních. Podle mně v rámci analýzy územního rozložení strachu žen z trestné činnosti není až 
tak důležité sledovat složku denní doby, neboť samotnou podstatu faktoru strachu místo splňuje, 
ať už se jedná o přítomný faktor, tvořící subjektivní pocit strachu pouze v noci nebo ve dne.  

 

3.3.2.1 Faktory fyzického prostředí 
 

Kategorie faktorů fyzického prostředí lze dle výše uvedené charakteristiky definovat jako určité 
fyzické objekty v prostředí, které primárně svými vlastnostmi vzbuzují pocit ohrožení nebo 
s postupem času a vývojem společenského mínění tyto objekty získaly díky oprávněnému 
či neoprávněnému spojení s trestnou činností symbolickou hodnotu jako objekty vzbuzující 
strach z trestné činnosti. Tyto objekty mohou být přírodního i umělého původu. Svou 
nelichotivou pověst také mohly získat nepřímo prostřednictvím špatného začlenění 
do urbanistického konceptu. Tyto prvky faktorů fyzického prostředí, stejně jako faktorů 
prostředí sociálního, v městské zástavbě jsou pak subjektivně spojovány s určitou spádovou 
oblastí (pokud si už přirozenými hranicemi už oblast nevytvářejí) a takto dávají základ 
tzv. místům strachu. Ve zjednodušené rovině se v určitých teoriích hovoří o tom, že ženy 
dichotomicky dělí oblasti a místa (a tedy i faktory strachu), kde se pohybují, na dva základní 
typy na bezpečné feminní a na nebezpečné maskulinní oblasti, což ve většině případů 
koresponduje s uvedenou analýzou důvodů, proč se ženy bojí v parku a dalších faktorů strachu 
(Kostela 1999, str. 112). Obecně lze říci, že oblasti, kde se ženy bojí, jsou buď rozsáhlá 
opuštěná území, nebo malá a omezeně přístupná místa (Kostela 1999, str. 113). 

Na úvod prvních dvou faktorů strachu fyzického prostředí „Park“ a „les“ je důležité uvést 
jejich odlišnou charakteristiku jak obecně, tak i v rámci dopadu na pocit strachu žen z trestné 
činnosti zejména kvůli několika odlišnostem od městských či příměstských lesům. V případě 
parku lze tedy hovořit o trvale udržovanou městskou zeleň, kde je zároveň správou parku 
udržována určitá pěší infrastruktura. Zejména v tomto bodě se městský park odlišuje 
od městského lesa, kdy v parku jsou převážně vystavěné chodníky, které určují pohyb 
návštěvníků. Park se na rozdíl od lesa odlišuje počtem návštěvníků a aktivit, které jsou zde 
provozovány. V parku se nejvíce provozují procházky, venčení psů, sport či další herní aktivity. 
Naopak les je maximálně využíván jen k procházkám. Právě kvůli častému využívání pro tyto 
aktivity je park uváděn jako typické místo, kam se ženy bojí chodit samy a cítí se být 
i v blízkém okolí v ohrožení, zejména v pozdních hodinách. Dle monografie L. Kramer z roku 
2001 park zprostředkovaně připomíná ženám místo sportovního vyžití mužské populace. Sport 
je pak často považován za určitý způsob ventilace mužské dominance, síly a potažmo 
i agresivity, což lze považovat za jeden z důvodů, proč tento faktor v ženách vzbuzuje pocit 

nejistoty z potenciálního útoku (Wesely 2004, str. 647). Další důvody pocitu nebezpečí pro ženu 
v parku jsou jinak dalšími elementárními faktory strachu ve veřejných prostorech, které zvyšují 
nepřehlednost a nejasnost prostředí. Mezi tyto vlastnosti patří jasně vytyčené cesty, které jsou 
ale často lemovány hustými, ale průchozími keřovými porosty. Ty mohou být ženami 
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považovány za úkryt potenciálních sexuálních násilníků nebo sloužit jako útočiště bezdomovců 
nebo drogově závislých. Další důvod, který v rámci tohoto faktoru strachu zvyšují strach 
z trestné činnosti, je nesouvislé osvětlení, které osvětluje jen vybrané křižovatky cest. Většina 
žen má park spojený s prostorem plným tmy a pobíhajících mužů. V obou případech parku 
či městského lesa platí, že jsou synonymem lesa, ale v urbánním prostoru. Podle E. Madrid 
(1997) je pak les pro ženy a nejen pro ně metaforou nebezpečného a neznámého místa, jenž je 
předáván po generace jako archetyp. Ve své knize „Nothing bad happens to good girls“ 
z roku 1997 poukazuje na tuto ideu prostřednictvím příběhu o Červené Karkulce  
(Wesely 2001, str. 648). Parky a lesy spolu s rekreačními oblastmi a cestami (které jsou u nás 
nahrazovány právě parky) jsou uváděny dle výzkumu v Helsinkách v 47 % případů jako místa, 
kde ženy mají strach. Ve výzkumu prováděném ve Spojených státech amerických se pak podíl 
na místech strachu pohyboval kolem 20 %2 (Kostela 1999, str. 113).  

Dalším významným příbuzným, ale na rozdíl od parku elementárním faktorem je přítomnost 
různých druhů „zeleně“ v blízkosti chodníků a cest, kde se ženy pohybují. Ta zvyšuje možnou 
nepřehlednost a neosvětlenost oblasti stejně jako v případě parku nebo lesa, ale nedosahují tak 
významného územního rozsahu a tvoří spíše jen konkrétní místa, kterým se ženy raději 
vyhýbají. Tento faktor vzniká zejména z důvodu nekvalitního plánování vysazované zeleně 
a její následná nedostatečná úprava. Primárně měla zlepšit kvalitu života a bydlení v městské 
zástavbě, ale v mnoha případech má tento přidružený negativní význam - tedy, že vzbuzuje 
pocit nejistoty a ohrožení.  

Mezi další faktory strachu žen patří „podchody“, „slepé a úzké ulice“ a „neosvětlená 
místa“. V případě prvních dvou faktorů je jasný důvod pro vznik obav žen. V rámci obranných 
strategií patří možnost se vyhnout či utéci k základním prvkům, které si každá žena hlídá. 

V případě podchodů a slepých uliček dochází ke snížení možných únikových tras a ve spojení 
s nedostatečným osvětlením připadají tato místa ženám jako past, která je na ně připravena. 
Tyto faktory jsou uváděny respondentkami v Helsinkách zhruba v 18 % případů v USA okolo 
39 %2 (Kostela 1999, str. 113). V případě nedostatečnosti osvětlení, resp. neosvětlených míst lze 
hovořit jako o faktoru, který je propojen z většinou těchto faktorů, tudíž by bylo možné ho 
považovat spíše za společnou vlastnost všech faktorů strachu. Pravdou je, že tento faktor není 
součástí všech ostatních faktorů, a zároveň může v některých případech fungovat samostatně, 
kde se žádný ze zmíněných a zmiňovaných faktorů nevyskytuje, proto je ho důležité analyzovat 
jak odděleně, tak i v rámci ostatních faktorů strachu. Ovšem tento faktor je zároveň 
nejproblematičtějším faktorem ve vztahu k percepci žen. Je uváděn často na prvním místě 
a samozřejmě je pochopitelné, že se většina společnosti ve tmě, resp. ve tmavých oblastech 
necítí příliš bezpečně a je pravdou, že pachateli tma poskytuje výhodu, ale při hlubší analýze 
průběhu trestných činů loupeží nebo znásilnění zjistíme, že trestné činy nejsou páchány ve tmě, 
kde se ženy bojí, ale právě v blízkosti osvětlených míst jako jsou lampy či vchodové dveře 
do domů. Pachatel si schovaný pod příkrovem tmy vyhlídne oběť, která se právě drží, co nejvíc 
na světle a ze zálohy jí přepadne, ať už je jeho záměrem cokoliv. Pokud je ulička absolutně 

                                                 
2 V případě těchto údajů je nutné postupovat s určitým odstupem a brát je pouze jako orientační údaje, které mají signifikovat 
možný význam či četnost faktorů. Pro jejich porovnání by bylo nutné vzít v potaz další údaje jako organizaci městské prostoru nebo 
stav a struktury kriminality v takových městech. 
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neosvětlená, nejspíš zde žádný pachatel vyhlížet nebude, protože i přes adaptaci na nedostatek 
světla by útok ve tmě nemusel být dostatečně efektivní. Nejvíce obav by tedy měly ženy mít 
v místech, kde dochází k přerušení kontinuity osvětlených a neosvětlených míst.  

Dalšími faktory strachu z trestné činnosti jsou „zchátralé a opuštěné budovy“ zejména 
v oblastech, kde je stará bytová zástavba, nejčastěji bývalé dělnické oblasti a oblasti sociálního 
bydlení. Tyto neudržované domy často vytváří dojem nepředvídatelnosti, neboť si ženy 
představují, že je obývají bezdomovci, drogově závislí či jiné osoby, které mohou ženu 
potenciálně přepadnout. Tato neatraktivní a zanedbaná místa spolu s upadajícím prostředím 
a s projevy vandalismu vytváří ikonu nebezpečí, která je velmi často vidět z velké vzdálenosti 
a proto se místům, kde se tyto faktory strachu, tyto domy nacházejí, ženy často vyhýbají. I tento 
faktor stejně jako faktor strachu zeleň jsou do jisté míry způsobené selháním městských 
či obecních úřadů, které nechají tyto případy bez povšimnutí.  

Specifickým případem faktoru strachu spojenému se zástavbou jsou „vícepodlažní 
a pozemní parkoviště“. I když v České republice tento způsob parkování v rámci bytové 
zástavby ještě není příliš častý, je tento faktor strachu uváděn v severských a i pravděpodobně 
v anglosaských zemích jako jeden z významnějších (Kostela 1999, str. 113). Vícepodlažní 
parkoviště jsou jedním z mála faktorů, které v ženách vyvolávají pocit ohrožení i ve dne 
a zároveň s tím není tento faktor strachu ve veřejném prostoru, ale spíše v semi-veřejném. 
Hlavním důvodem, proč ženy považují parkoviště za nebezpečná, jsou zejména slabé osvětlení, 
mnoho nepřehledných míst dané jak konstrukcí samotného parkoviště, tak i přítomností aut, 
které nepřehlednost jen umocňují (samozřejmě ale také záleží na organizaci takového 
parkoviště). Špatný pocit navíc umocňuje velká pravděpodobnost určité přítomnosti cizích 
a neznámých osob, uzavřenost prostoru a nedostatek únikových cest. Tento pocit ohrožení 

výrazně kontrastuje při rozhodování o umístění vozidla do takto, do jisté míry chráněných míst 
za účelem ochrany svého majetku. Jako ekvivalent ne příliš častému výskytu vícepodlažních 
parkovišť lze jako faktor strachu definovat i obyčejná pozemní parkoviště. 
 Jedním z posledních faktorů strachu z trestné činnosti týkající se fyzického prostředí jsou 
prvky veřejného prostoru spojené s veřejnou dopravou, jako jsou „zastávky a nádraží“ městské 
hromadné dopravy, případně vlaková či autobusová nádraží vnitrostátních linek a přístupové 
cesty k nim. I zde se propojuje několik elementárních faktorů jako je neosvětlenost okolí 
a poměrně velká hustota osob pohybujících se v těchto místech i v nočních hodinách, které 
může žena považovat za potenciální pachatele trestné činnosti. Tento faktor v prostoru lze 
považovat za jeden z ryze oprávněných, neboť stanice, resp. dopravní prostředek často bývá 
právě místem, kde si sexuální násilník nebo lupič vybírá svou potenciální oběť,  
kterou po opuštění dopravního prostředku nebo místa zastávky sleduje  
(Loukaitou Sideris 2001, str. 255). V případě nádraží nebo konečných zastávek je pocit strachu 
umocněn přítomností bezdomovců nebo skupinek podnapilých osob, vracejících se 
z restauračních zařízení.  
 

3.3.2.2 Faktory sociálního prostředí 
 

Dle základní specifikace jsou faktory sociálního prostředí důsledkem převážně sociálně 
patologické interakce člověka se svým okolím. I když některé z nich jsou zakotveny pevně 
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v prostoru, ovšem to důležité, co je identifikuje jako faktory sociálního prostředí, je právě 
přítomnost určitého sociálního jevu, který tvoří pocit ohrožení. Většina faktorů strachu z této 
kategorie jsou spíše elementární. Z velké části je lze identifikovat také, jako doplňují faktory 
v rámci komplexních faktorů fyzického prostředí jako tomu je např. u faktoru park. 

Za první faktor sociálního prostředí jsem identifikoval přítomnost „bezdomovců“ jako zdroj 
pocitu ohrožení žen trestnou činností. Tento faktor je už sám o sobě symbolem, neboť 
přítomností bezdomovců v oblasti nám zosobňuje všechny špatné lidské vlastnosti. 
Nezaměstnanost, nepořádek, nečistota, nepředvídavost krádeže, opilství či násilí patří 
k základním vlastnostem, které jsou těmto lidem přisuzovány a jak bylo výše řečeno, ty 
vzbuzují v ženách nedůvěru a strach. Oprávněně můžeme říci, že svou přítomností s největší 
pravděpodobností zvyšují trestnou činnost v oblasti, ale nelze striktně tvrdit, že jsou původcem 
veškeré kriminality v této oblasti. Čeho jsou však opravdu původci, je počáteční impuls faktorů, 
které roztočí pomyslnou spirálu sociálního úpadku oblasti. Veškerý nepořádek a vandalismus 
může být dáván za vinu bezdomovcům, což zapříčiní u některých jedinců impuls k tvorbě 
dalšího nepořádku, protože budou považovat dodržování pravidel a pořádku za zcela zbytečné, 
neboť jsou zde přítomni bezdomovci – původci nepořádku atd. To povede k poklesu pocitu 
bezpečnosti a nárůstu strachu žen z trestné činnosti v oblasti.  

Za druhou kategorií faktorů sociálního prostředí považuji přítomnost „etnických případně 
národnostních menšin“. Tento faktor strachu může být často většinou společností žen 
interpretován jako přítomnost Romů, shlukovaných v ghettech, výjimečně i jako výskyt 
problémových jedinců či rodin žijících v oblasti, nebo také jako přítomnost státních příslušníků 
z např. z Východní Evropy, kteří jsou zejména na ubytovnách. I v tomto případě je určení 
tohoto faktoru jako ohrožující prvek v místech do jisté míry oprávněné, neboť tyto skupiny jsou 

často nositeli trestné činnosti, ale často je jejich podíl i s pomocí masových médií 
nadhodnocován. A již z etického hlediska nelze striktně tvrdit, že příslušnici rasy, odlišné 
od majoritní, jsou původci veškeré trestné činnosti. Ale při podrobné analýze některé trestné 
činnosti je patrné, že kromě projevů vandalismu, nepořádku a drobných potyček, nejsou 
menšiny v rámci území, kde se nacházejí původcem nejfrekventovanějších trestných činů. 
Z logického hlediska bude např. trestný čin loupeže nejvíce páchán právě mimo území ghetta 
a to kvůli tomu, že většina lidí žijících v této oblasti nebude mít u sebe takové obnosy, aby se 
potenciálních pachatelů, pocházejících ze stejné oblasti vyplatilo zde trestnou činnost vykonávat 
a proto raději vyhledávají bohatší čtvrtě, kde se riziko spojené s trestnou činností vyplatí více 
(Liska 1982, str. 762). Na druhou stranu je také pravda, že se v ghettu nestávají obětí trestné 
činnosti lidé potažmo ženy z majoritní společnosti zejména kvůli tomu, že tam prostě nechodí.  

K těmto faktorům strachu lze také zařadit přítomnost „prostitutek“ či „uživatelů drog“. 
Tento faktor by měl být zařazen spíše do kategorie faktorů kriminalita a její percepce, ale kvůli 
své specifičnosti byla zařazena do kategorie faktorů sociálního prostředí. U této trestné činnosti, 
která je v určité míře tolerována státní mocí a bezpečnostními složkami, lze předpokládat určitý 
dopad na percepci strachu žen. Přítomnost těchto faktorů vzbuzuje u většiny žen spíše pohoršení 
a opovržení spíše než strach. Nicméně ženy si mohou uvědomovat určitou návaznost na další 
trestnou činnosti, která z prostitucí souvisí, jako je šíření omamných látek. Zároveň si také 
mohou uvědomovat, že přítomnost prostitutek přivádí do této oblasti zákazníky, které pak 
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mohou považovat za potenciální sexuální násilníky. Tyto dva související jevy jsou pak příčinou, 
že přítomnost prostitutek může být považována za ohrožující faktor. Typickým příkladem je: 
Na oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování Praha I přichází neustálé stížnosti na bující 
vážnou kriminalitu či žádosti o posílení policejních hlídek na Václavském náměstí. Realita je 
však odlišná. Jediné trestné činy, které zde Policie České republiky vyšetřuje je v průměru 
maximálně několik kapesních krádeží či několik dalších méně závažných trestných činů. Důvod 
pro tato oznámení je jednoduchý. V této oblasti je mnoho hotelů a nočních barů, kde jsou velmi 
často zaměstnávání portýři černé barvy pleti a také je zde zvýšená koncentrace prostitutek. Tyto 
faktory pak v několika místních obyvatelích, zejména staršího věku, vzbuzují pocit ohrožení 
a neuvědomují si, že to je pouze důsledek vývoje společnosti. 

Dalším a také specifickým faktorem této skupiny faktorů je přítomnost „skupinek 
mladistvých“ pohybujících se napříč prostorem. Je pravda, že tyto skupinky tvoří strach spíše 
u starších lidí. Ti považují skupinky dětí a mladých lidí a prostor uzpůsobený pro ně jako jeden 
ze zdrojů kriminality. Starší lidé si myslí, že je pozorují a vybírají je jako potenciální oběť jejich 
mladistvé agresivity a neuctivosti (Pain 1997a, str. 120). Velmi často poukazují na to, že mladí 
lidé vůči nim projevují nadřazenost, opovržení nebo svojí nedotknutelnost. Ale těchto skupinek 
mladistvých se nebojí pouze starší ženy, ale i ženy středního věku, zejména z důvodů růstu 
případů užívání omamných látek a alkoholismu mezi těmito dětmi či mladistvými. Ovšem 
ve většině takových případů lze předpokládat, že jde spíše o mezigenerační problém než, že by 
opravdu mladiství páchali v oblasti závažnou trestnou činnost.  

Dalším faktorem sociálního prostředí je „vandalismus“ který se může ale řadit také mezi 
projevy fyzického prostředí a někteří autoři vandalismus mezi ně také řadí  
(Smith 1984, str. 429). Já si ovšem myslím, že vandalismus i „grafitti“ nebo přítomnost 

„nepořádku“ jsou spíše projevem nevynuceného morálního úpadku společnosti nebo některých 

jedinců, který se promítá na fyzických objektech či na určitých místech. Ovšem nezáleží 

na podstatě objektu. Na rozdíl ve srovnání s faktorem starých neudržovaných a opuštěných 
domů jsou tyto projevy důsledkem sociální činnosti, jsou ryze plánované a mají za cíl objekt či 
místo označit či znehodnotit.  

Všechny tyto faktory jsou přijímány jako projev úpadku oblasti, takže nevytvářejí pouze 
strach z jednoho místa, ale často při větší koncentraci těchto jevů roste i obecná míra 
znepokojení z celé oblasti. Hlavní ukázkou vandalismu jsou např. rozbitá okna zastávek, 
zničené odpadkové koše nebo lavičky, rozbitá okénka či poškrábaná okna u automobilů. 
Všechny tyto prvky ženám můžou připomínat, že v okolí se pohyboval pachatel trestné činnosti, 
i když to byla z kriminálního hlediska jen drobná trestná činnost. V případě graffiti si je důležité 
uvědomit, že záleží na jejich četnosti i významu, aby měly vliv na konstrukci strachu z trestné 
činnosti, přesto se dají považovat za jeden z možných ukazatelů, které žena bude vnímat 
při rozhodování, zdali se má určitému místu vyhnout nebo je pro ni bezpečné tudy projít  

Jako poslední faktory strachu v rámci sociálního prostředí jsou faktory přítomnost „opilých 
osob“, „gamblerů“, či „sexuálních násilníků“, které na rozdíl od předcházejících lze 
identifikovat v prostředí zejména kolem specifickým míst, kde se nachází sociální zařízení, 
které tyto skupiny lidí navštěvují. V případě opilých osob platí, že se často vyskytují okolo 

nočních barů a restauračních zařízení nižší kategorie. Gambleři se pak zejména vyskytují 
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v hernách a sázkových kancelářích, ale jelikož se výherní automaty nacházejí právě i v barech 
a restauracích, proto jejich přítomnost lze očekávat i tam. Sexuální útoky mohou být pak časté 
zejména v okolí diskoték (Karban 2008, str. 26). Ve všech případech hraje svou roli prodej 
alkoholu v těchto zařízeních, který umocňuje potenciální agresivitu mužů a jak známo také 
odstraňuje společenské zábrany, což při možném setkání se ženou může vyústit v ohrožení 
ženy. Naopak u heren a nočních barů je často uváděna představa, že přítomnost hracích 
automatů může souviset se stavem loupežných přepadení v okolí. Ženy předpokládají, že hráči 
na automatech jsou gambleři, kteří mohou jít shánět další peníze v okolí prostřednictvím trestné 
činnosti. Primárně tato místa však nemusejí vytvářet ani jeden z elementárních faktorů, které by 
v ženách vzbuzovaly pocit strachu, ale svou pověstí, úrovní kvality služeb a klientelou se z nich 
stávají místa strachu z trestné činnosti. Tyto faktory patří k těm několika, které lze oprávněně 
považovat za nebezpečné a jejich percepcí a následnému ignorování může žena v rámci pohybu 
prostorem předcházet možnému ohrožení. Otázkou pak však zůstává, zdali dokáže z tolika 
faktorů identifikovat ty správné. 
 

3.3.2.3 Kriminalita a její percepce 
 

Kriminalita a její percepce, resp. rozložení trestné činnosti ženami by měla za normálních 
okolností být považována za základní datový soubor analýzy strachu žen z trestné činnosti. 
Tedy bylo by logické, že trestná činnost primárně formuje strach z trestné činnosti. Ženy se 
samozřejmě obávají trestné činnosti, ale zejména kvůli dvěma základním charakteristikám 
trestné činnosti nedochází k plné, ale pouze částečné transformaci reálných údajů o trestné 
činnosti do formy, která v ženách strach utváří. Tyto charakteristiky jsou nedostatečná 
informovanost a informační kanály, jimiž ženy informace o trestné činnosti přijímají. 

První ze zmiňovaných charakteristik se zejména týká nedostatečné informovanosti 
o rozložení trestných činů, výskytu možných pachatelů či obětí, informovanost o vlastnostech 
jednotlivých pachatelů i obětí, které jsou specifické pro každý jeden druh trestné činnosti nebo 
i samotné trestné činy. Tato určitá „neznalost“ charakteristik jednotlivých trestných činů je 
způsobena absencí ucelenějšího a společensky rozšířeného programu informovanosti a prevence 
trestné činnosti. Samozřejmě existuje několik kampaní, např. ochrana před kapsáři v dopravních 
prostředcích městské hromadné dopravy, nebo programy, které zaštiťuje Ministerstvo vnitra 
České republiky např. Senioři sobě apod., ale většina obyvatel se primárně o tyto relevantní data 
nezajímá, dokud jim nehrozí nebezpečí nebo se nestanou obětí trestné činnosti.  

Tímto se dostáváme k dalšímu aspektu, který má negativní efekt na informovanost o trestné 
činnosti. Z jedné strany je zde velké množství specifických druhů trestné činnosti a do jisté míry 
i velký absolutní počet trestných činů (i když je z velké většiny tvořen pouze drobnou 
kriminalitou), což výrazně stěžuje orientaci pro ženu – laika v bezpečnostní problematice. 
Z druhé strany, i když se každý asi stal ve větší či menší míře obětí nějaké trestné činnosti, 
pořád je nízká pravděpodobnost stát se obětí závažné trestné činnosti, což často vede ženy, ale 

i muže k mylné představě, že se obětí trestné činnosti stát nemůžou, proto se příliš o reálný 
obraz kriminality a z toho jednoduše vyvoditelné obranné strategie nikdo nezajímá.  

Druhým problémem při zpracování faktorů strachu kriminalita je způsob, jakým ženy 
přijímají informace o stavu a významu trestné činnosti, neboť ty právě deformují reálný obraz 
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kriminality. Existují čtyři informační kanály o trestné činnosti a každý z nich deformuje jinou 
měrou reálný obraz kriminality. Patří mezi ně studie a výzkumy o bezpečnostní situaci, vlastní 
zkušenost, zprostředkované informace od sousedů a známých a kriminální zpravodajství 
tzv. „Crimenews“. V případě prvních dvou informačních kanálů se využívání těchto zdrojů 
pohybuje v řádech jednotek procent. Informace o spáchaných trestných činech zprostředkované 
sousedy a známými využívá za zdroj informací o trestné činnosti zhruba 35 % žen a kriminální 
zpravodajství dokonce okolo 50 % žen (Smith 1984, s. 432). 

Získávání informací z bezpečnostních studií pravděpodobně nepatří k hlavním zdrojům 
získávání informací o rozložení trestné činnosti. Zejména proto, že jsou velmi často zpracovány 
pro výrazně větší celky a tudíž je jejich praktické využití na lokální úrovni v blízkém okolí ženy 
nevyužitelné. Konkrétní informace o bezpečnosti bývají často součástí socio-ekonomických 
analýz mikroregionů nebo případových studií, kde jim je věnována jen část a ty už nejsou 
na tolik časté ani natolik dostupné pro širší skupinu lidí, aby byly využívány. Data získaná 
z těchto údajů lze považovat za nedeformovaný zdroj informací o trestné činnosti. 

Vlastní zkušenost s trestnou činností je, i když nedobrovolně využívána častěji, ať už je tato 
zkušenost z pozice oběti nebo svědka. Tento zdroj informací je ale zkreslen, pokud se žena řídí 
pouze vlastní zkušeností, setkává se pouze s jedním trestným činem z mnoha, které se v blízkém 
okolí a v krátkém časovém horizontu udály či udají. Tudíž tato zkušenost nemůže plně 
vypovídat o případném ohrožení v této oblasti. Výhodou při osobní zkušenosti s trestnou 
činností je že žena zná veškeré konsekvence, které tomuto činu předcházely, a může se jim 
v budoucnu účinně vyhnout, pokud je to samozřejmě možné. 

Třetím informačním kanálem jsou informace, které si předáváte prostřednictvím 
komunikace se sousedy či známými z vašeho okolí i mimo něj. Tento informační kanál podává 

nejvíce zkreslené informace ze všech čtyř kanálů. Nejenže jako vlastní zkušenost nemá v rámci 
celkového stavu kriminality v oblasti vypovídací hodnotu, ale navíc nelze získat konkrétní 
souvislosti ohledně spáchaného trestného činu. O určitém kladném přínosu informačních kanálů 
vlastní zkušenost a zprostředkované informace lze hovořit jen v rámci vymezení velkých oblastí 
při vysoké četnosti takových trestných činů, o kterých jste informováni (např. kde dochází 
ke krádežím aut apod.). Příkladem deformace vnímání trestné činnosti prostřednictvím vlastní 
zkušenosti či informací o trestné činnosti z doslechu je událost, která se stala v srpnu roku 2010, 
kdy na Bratislavském sídlišti Devínska Nová Ves bylo zastřeleno šest lidí. Tato dříve známá 
čtvrť pro svou nízkou kriminalitu ztratila za jediný den tuto pověst. Místní občané oprávněně 
vyděšení z takového činu uváděli, že zde bylo vždy bezpečno a že po této události už nebudou 
pouštět děti samy na ulici. Z psychologického hlediska oprávněná obranná reakce, která je 
ovšem z bezpečnostního hlediska absolutně lichá. Tento výjimečný, ojedinělý a sociálně 
deviantní trestný čin určitě nepřitáhne všechny ostatní masové vrahy, případně pachatele jiné 
trestné činnosti z širokého okolí a v této oblasti se tedy od této události bude páchat mnohem víc 
vražd a dalších trestných činů. Primárně zatím nebyl odhalen kumulativní vliv jednoho 
trestného činu na následnou trestnou činnost.  

Oblasti, které jsou vyhlášené přítomností určitého typu trestné činnosti, jsou pachateli 
upřednostňovány zejména kvůli těmto třem důvodů. Tyto důvody jsou: za prvé pro přítomnost 
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potenciálních obětí či objektů, jejímž cílem tato trestná činnost je, za druhé pro nízkou 
viditelnost policejních složek a za třetí pro jednodušší příležitosti z oblasti utéct. 

Posledním informačním kanálem je kriminální zpravodajství, resp. informace o trestné 
činnosti získávané z lokálních i národních periodik a televizního zpravodajství. Tento 
informační kanál asi nejvíce ovlivňuje přijímanou realitu stavu kriminality a tím také nejvíce 
ovlivňuje pocit strachu žen z trestné činnosti. Na rozdíl od předchozích informačních kanálů má 
tento kanál několik pozitivních přínosů. Za prvé svým informováním přispívají lokální deníky 
k tomu, že se společnost už nebojí nejasné kriminality, jež se nachází ve vzdálených koutech 
České republiky, ale dokáže popsat konkrétní bezpečnostní problémy, které v oblasti hrozí. 
Druhým přínosem je, že kriminální zpravodajství vychází z relevantních údajů, tudíž jsou 
informace ověřené má rozdíl od informací získaných prostřednictvím svých známých a přátel. 
Bohužel redakce takovýchto zpravodajství často nejsou vázány vydávat zprávy o trestné 
činnosti přesně a jasně zasazené do kontextu jednotlivých druhů kriminalit jako v následující 
ukázce: “Televizní stanice „Bonn Direkt“ v roce 1997 odvysílala ve svém zpravodajství 
informaci, že podle oficiálních statistik z října 1997 je v Německu denně spácháno deset vražd. 
Přepočtem na roční úhrn bychom se pak dostali na hodnotu 3500 vražd. Při podrobnější analýze 
zprávy však zjistíme, že dle policejní definice vraždy došlo pouze k 605 vraždám. Redakce totiž 
ke statistice vraždy přidala i delikty zabití včetně euthanasie a usmrcení dětí, což zvýšilo počet 
vražd o 1343 případů. I toto však netvořilo zmíněných 10 vražd denně. K vraždě a zabití totiž 
redakce ještě cíleně připočítala i pokusy o zabití, čímž se na tuto hodnotu dostali. Ve srovnání 
s předcházející statistikou je pak informováno o rapidním nárůstu vražd, což výrazně zvýší 
dramatičnost a hodnotu, než prosté sdělení informaci o počtu vražd“ (Sessar 2001, str. 18). 
Primárně totiž sledují obchodní hodnotu takových sdělení a to jako prvek zábavy. Vysokou 

informační hodnotu pak mají právě trestné činy pro svou dramatičnost, jako jsou vraždy nebo 
znásilnění, o kterých neustále zpravodajství informuje, i když jejich četnost ve srovnání 
i s jinými závažnými trestnými činy je minimální (Smith 1984, str. 433). Nepřesnost takového 
zpravodajství a nedoplněním o statistické analýzy trestné činnosti media deformují významným 
způsobem povědomí společnosti o struktuře a četnosti kriminality, jak ukázaly některé dřívější 
výzkumy, viz tabulka č. 2, která zobrazuje i ve své zjednodušené výzkumné verzi mínění 
respondentů o struktuře trestné činnosti (Vinopal 2003, str. 2). Nepřímo pak také ovlivňují 
i subjektivní konstrukci strachu nejen žen z trestné činnosti.  
 

Tab. 2 – Podíl vybraných trestných činů na celkové kriminalitě na území České republiky 

podle Policejního prezidia ČR (%) podle respondentů (%)
vraždy 0,06 9
znásilnění 0,20 8
kapesní krádeže 3,20 18
vloupání do bytů/domů 3,20 25
krádeže věcí z auta 18,00 22
ostatní trestné činy 75,30 18
celkem 100,00 100

podíl trestných činů na celkové kriminalitě
Vybrané tresné činy

 

Zdroj dat: převzato z: Vinopal 2003 str. 2 
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Závěrem této kapitoly je důležité poznamenat, že veškeré faktory strachu vycházejí z analýzy 
či předpokladů subjektivního vnímání reality, nelze tedy při výběru míst, kde se tyto faktory 
strachu nacházejí a kde by se tedy měly ženy bát, obecně generalizovat tyto výsledky na pouhou 
přítomnost bez provázanosti na prostor, ve kterém se nacházejí. Veškeré identifikované faktory 
jsou přehledně rozděleny do jednotlivých dělících kategorií v tabulce č. 3. 
 

Tab. 3 – Základní charakteristiky faktorů strachu 

 
 

Zdroj dat: Návrh autora 
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Kapitola 4 
 

Metodika výzkumu 

 
Tato kapitola obsahuje metodický rámec a informace o nastavení základních parametrů 
výzkumu percepce strachu žen z trestné činnosti, zejména pak charakteristiku vybrané oblasti, 
tvorbu základního datového souboru pro konstrukci map jednotlivých identifikovaných faktorů 
strachu a míst strachu, tvorbu otázek pro rozhovory, výběr a charakteristiku respondentek. 

 
4.1 Výběr výzkumné oblasti 
 
Tato podkapitola je tvořena popisem důvodů pro výběr území Malešic jako konkrétní oblasti, 
kde budou lokalizovány identifikované faktory strachu z trestné činnosti a zároveň odkud budou 
vybírány respondentky pro identifikaci míst strachu a faktorů strachu.  

Vybrané území se nachází na severu městské části Praha 10 a z velké části je tvořeno 
obydlenou oblastí katastrálního území Malešice bez urbanistických obvodů U teplárny A, B, C 
a Zborov – východ A, kde se z valné většiny nachází neobydlená průmyslová čtvrť, která 
samozřejmě k území Malešic patří, ale lze předpokládat, že nebude často obyvateli Malešic 
navštěvována. Lze tedy předpokládat, že takovou oblast respondentky nebudou příliš znát. 
Konkrétně je vybrané území tvořeno dvěma urbanistickými obvody Staré Malešice a částí Nové 
Malešice B, patřící do katastrálního území Malešic, jak je zobrazeno na obrázku č. 6.  

Tato oblast byla vybrána jako hlavní výzkumná oblast, protože plní tři základní 
charakteristiky. V oblasti se nacházejí tři druhy zástavby sídlištní, vilová a původní 
jednopodlažní zástavba, které na sebe kontinuálně navazují. To umožňuje očistit výzkum 
od vlivu charakteru zástavby, resp. to umožňuje aplikaci a případné srovnání výzkumu i v rámci 
jiných oblastí nejen v Praze, ale i v dalších větších městech po celé České republice. Druhým 
důvodem výběru této oblasti bylo, že oblast není identifikována ženami jako potenciálně 
nebezpečná oblast (Karban 2008, str. 32), ale zároveň je to oblast, kde úroveň celkové i obecné 
kriminality může být považována za průměrnou, i když jen v rámci většího policejního okrsku 
(Karban 2009, str. 80). Tento aspekt je důležitý pro tvorbu klasifikace subjektivních faktorů 
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strachu z trestné činnosti, které by byly právě deformovány zvýšenou úrovní kriminality. 
Posledním důvodem pro výběr této oblasti byla určitá znalost území a konkrétních sociálních 
procesů jako je výskyt mladistvých či bezdomovců či charakter podniků, zařazených jako 
ukazatel některých faktorů strachu, jež se na území vyskytují či probíhají, což umožňovalo lepší 
identifikaci faktorů strachu z trestné činnosti v prostředí, stejně jako identifikace potenciálních 
účastnic výzkumu. 

 

Obr. 6 – Vymezení oblasti výzkumu 

 
 

Zdroj dat: převzato z: Sčítání lidu domů a bytů 2001 – Praha 10 

 
4.2 Lokalizace a zobrazení identifikovaných faktorů strachu 

na území Malešic 
 
Pro analýzu, zda jsou místa strachu tvořena spíše fyzickými nebo naopak sociálními faktory 
strachu, je důležité takovéto faktory strachu lokalizovat konkrétně v prostoru, resp. na vybraném 
území a následně zobrazit. Tato část kapitoly popisuje výběr a lokalizaci a zobrazení 
charakteristických prvků v prostoru, které budou sloužit jako potenciální ukazatele přítomnosti 
identifikovaných faktorů strachu. Některé projevy faktorů strachu, zejména patřící do fyzického 
prostředí, lze v prostoru identifikovat prostřednictvím prostého zobrazení odpovídajících prvků 
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na mapě. Problém vzniká zejména u faktorů strachu sociálního prostředí. Některé případy 
sociálních faktorů strachu nelze na vybraném území konkrétně lokalizovat, jiné zase mohou být 
zobrazeny pouze skrze jiné prostorové prvky.  

U fyzických faktorů strachu pak vzniká problém při prolínání a kumulaci některých faktorů, 
jako např. neosvětlená místa a přítomnost zeleně, kdy neosvětlené místo může být tvořeno právě 
stíněním světla přítomností zeleně. V takových případech je obtížné říci, který faktor dominuje 
v tomto určitém místě, proto je důležité určité subjektivní posouzení výzkumníka, zdali je určitý 
faktor tvořen spíše jedním nebo druhým faktorem strachu nebo i oběma zároveň. V případě 
takové kumulace a prolínání faktorů strachu lze hovořit o vzniku místa strachu, který vytváří 
specifický lokálně komplexní faktor strachu. 

Faktory strachu, které budou figurovat v rámci prostorové analýzy a zároveň je lze 
lokalizovat v prostoru, byly identifikovány ze tří základních zdrojů. První a nejdůležitější zdroj 
informací o umístění faktorů strachu byl terénní výzkum ve vybraném území. Druhým 
a doplňujícím zdrojem byly satelitní snímky dostupné v rámci služby Google maps, zejména 
užívané k zpřesnění oblasti plošných faktorů strachu, které nelze při pozemním výzkumu přesně 
lokalizovat. Třetím a doplňujícím zdrojem informací jsou specifické informace získané 
z různých zdrojů, jako jsou např. informace od místního oddělení Městské policie či oddělení 
městské zeleně a čistoty na Úřadu městské části Praha 10. Terénní výzkum, jehož náplní bylo 
lokalizovat faktory strachu z trestné činnosti na vybraném území Malešic, probíhal v květnu 
a v červnu 2011 a trval zhruba 12 hodin čistého času následované tříhodinovým nočním 
výzkumem a v případě některých sociálních faktorů i opakovaným pozorováním. Lokalizace 
faktorů strachu probíhala v rámci veřejných prostorů, pokud do takových míst byla alespoň 
minimální přístupnost ať už z pohledu přístupnosti terénu, tak i z pohledu omezení zákazem 

vstupu na území.  
Základním mapovým podkladem použitým pro identifikaci obou kategorií faktorů či míst 

strachu z trestné činnosti, stejně jak základní slepá mapa, jež byla použita pro zakreslování míst 
strachu respondentkami, byla mapa, pocházející z výřezu z mapy druhé revize územního plánu 
Hlavního města Prahy (Územní plán Prahy 2010, str. 1). Tento zdroj byl vybrán, z důvodů, že 
zobrazoval i neoficiální cesty i chodníky a umožňoval respondentkám přesněji identifikovat 
a zakreslit místa strachu.  

Prvky fyzického prostředí lze ve většině případů jasně zobrazit na mapě a plně budou 
odpovídat místům, kde se nacházejí faktory strachu z trestné činnosti. Určitá obtížnost 
ve vymezení fyzických faktorů strachu z trestné činnosti je již dříve zmiňovaná prostorová 
provázanost těchto faktorů. 

„Park“ a „les“ jsou definovány ohraničením, kde se jako městský prvek v prostoru 
vyskytují. „Zchátralé a opuštěné domy“ jsem definoval jako budovy, na kterých je na první 
pohled vidět nepřítomnost obyvatel domu (platí i pro nedostavěné zakonzervované stavby) nebo 
výrazné poškození vzniklé dlouhodobým neudržováním stavby. Faktory strachu nadzemní, 
podzemní či vícepodlažní „parkoviště“, jsem v prostředí definoval jako přítomnost oficiálních 
parkovacích ploch či plochy při místních střediscích služeb. Samozřejmě lze namítnout, že auta 
jsou zaparkována i na ulici, ale jsou převážně na silnici a i když částečně brání ve výhledu, 
nezpůsobují tak masivní nepřehlednost, jako když se koncentrují na parkovištích. Faktory 
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strachu „stanice a nádraží“, zastoupené zastávkami či nádražími městské hromadné dopravy 
a železniční a autobusová nádraží pak samy o sobě vytvářejí v prostoru faktor strachu  z trestné 
činnosti. Na rozdíl od předcházejících faktorů strachu nelze faktor „slepé a úzké uličky“ již 
však určit tak striktně. V tomto případě může pro jednu ženu pojem úzká ulička znamenat něco 
jiného, než pro ženu jinou. Pro základní srovnatelnost, potřebnou pro analýzu míst strachu je 
důležité nalézt objektivní parametry takových faktorů. Slepé a úzké ulice byly definovány jako 
slepá či průchozí ulice, která má šířku maximálně jednoho pruhu s minimální šířkou chodníku, 
nebo po případě s širším chodníkem, zmenšující šířku dopravní komunikace. Další definice 
úzké ulice je úzká cesta pro chodce, často ohraničená plotem nebo jiným omezením, které 
zabraňuje opustit takovou cestu. Určení objektivních parametrů je také obtížné vybrat pro faktor 
„neosvětlená místa“. Nelze říci, že všechna neosvětlená místa musíme považovat za faktor 
strachu z trestné činnosti. Neosvětlená oblast může být identifikována v místech, kde je alespoň 
minimální frekvence pohybu obyvatel a při procházení způsobuje významnou nepřehlednost 
terénu. Pro analýzu jsem také oddělil, zdali je či není neosvětlená oblast způsobena přítomností 
zeleně. Pokud tomu tak bylo, tak již nebyla zařazena do temných míst, neboť taková místa 
nejsou primárně temná, ale zatemnění takových vytváří spíše stínění stromů, které jsou 
v blízkosti sloupů veřejného osvětlení nebo husté porosty tvoří neprostupnou bariéru 
i pro světlo. Tyto oblasti jsou, ale podchyceny již v rámci lokalizace faktorů zeleň. Temná místa 
jsem definoval jako větší oblasti, kde nejsou dostupné sloupy veřejného osvětlení nebo jiné 
zdroje světla, např. samočinná světla u vchodů. V případě přítomnosti „zeleně“ je nutné určit 
parametr, který definuje, zdali přítomná zeleň může být považována za faktor strachu. Zeleň 
musí vzrůstem omezovat přehlednost při pohybu prostorem a musí se nacházet v blízkosti cest 
a chodníků nebo v blízkosti, kde se ženy pravidelně pohybují. Přítomná zeleň také musí mít 

určitou hustotu, která ovšem musí umožňovat alespoň minimální průchodnost, jež může 
vytvářet případnou možnost nečekaného útoku. Jelikož se tento faktor ve vybrané oblasti 
vyskytuje často, je také důležité vážit velikost, význam a konkrétní umístění. Poslední z faktorů 
strachu, spadající do kategorie fyzického prostředí, je faktor „podchod“. Do této kategorie lze 
také zařadit jakékoliv další průchody, jež se kromě horizontálního omezení přidává i vertikální 
omezení., které ještě více umocňuje pocit stísněnosti a nebezpečí. Podchody jsou také často 
spojeny s přítomností nepořádku a graffiti. Všechny fyzické faktory strachu z trestné činnosti 
pak vytvářejí plochu ve vybrané oblasti, jež je zobrazena na mapě č. 1.  

Faktory strachu z trestné činnosti, jenž patří do kategorie sociálního prostředí, jsou, zejména 
kvůli absenci prostorového ukotvení, jen obtížně kvantifikovatelné. Je proto důležité nalézt 
a identifikovat případně přidružené ukazatele v prostoru, které umožní zachytit alespoň 
potenciální přítomnost těchto jevů.  
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Mapa 1 – Fyzické faktory strachu z trestné činnosti 

 
 

Zdroj dat: terénní šetření, vlastní výzkum, územní plán Prahy 
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Faktor „bezdomovci“ byl lokalizován na základě dvou zdrojů. První zdroj pocházel 
ze spolupráce s místním oddělením městské policie. Druhým zdrojem pak byla identifikace 
výskytu bezdomovců na základě vlastní zkušenosti či informací od obyvatel území, potvrzené 
pozorováním v rámci mapování faktorů strachu. Jedním z ukazatelů byla např. viditelná 
provizorní lůžka bezdomovců. Další faktor přítomnost „skupinek mladistvých“ jsem opět 
identifikoval v rámci spolupráce s místním oddělením Městské policie na základě hlášení 
obyvatel. Dále byla jejich přítomnost identifikována v okolí škol a v místech pozorování 
při terénním výzkumu zejména v okolí dětských hřišť a sportovišť na území sídliště, kde se 
často tyto skupinky scházejí. Přítomnost „etnických a národnostních menšin“ je faktor strachu, 
který lze jen obtížně kvantifikovat a lokalizovat v prostoru. I kdyby byla možnost lokalizovat 
všechny bydliště obyvatel těchto etnických a národnostních menšin, nelze tento ukazatel 
považovat za objektivní, neboť při nízké četnosti a spíše ojedinělém výskytu, který na vybraném 
území dosahuje, lze říci, že tento ukazatel nebude mít významnější vliv na tvorbu konkrétního 
místa strachu ve spojení s tímto faktorem. Jako sekundární, ale lépe vypovídající ukazatel 
tohoto faktoru strachu, by byla identifikace konkrétního území, kde se výrazně projevují 
segregační procesy, zejména jako projev ghetta, významné sdružování na konkrétním místě, 
nebo přítomnost ubytoven pro cizí státní příslušníky, jejichž okolí v místních obyvatelích 
vzbuzuje nepříjemné pocity. Faktor přítomnost „prostitutek“ a „uživatelů drog“, je opět obtížně 
identifikovatelný v prostoru. Identifikovat je lze pouze vlastním pozorováním a v případě 
uživatelů drog jen obtížným způsobem a také spoluprací s místními bezpečnostními složkami, 
které o těchto aktivitách přijímají hlášení. V případě prostitutek a uživatelů drog nebyly 
identifikovány na vybraném území Malešice, což však plně nevylučuje, že se zde alespoň 
v minimální formě nevyskytují. Další faktory „vandalismus“, přítomnost „graffiti“ nebo 

„nepořádku“ byly lokalizovány také na základě pozorování v rámci terénního výzkumu 
a na základě rozhovoru o výskytu černých skládek s úředníkem oddělení městské zeleně 
a čistoty městského úřadu Prahy 10. Místa, obsahující tyto faktory strachu, byla definována 
na základě zvýšené četnosti těchto projevů, např. viditelného poškození veřejného vybavení 
v oblastech, přítomnost většího množství graffiti na stěnách, či neupravované a neuklízené 
oblasti s množstvím odpadků a výrazným projevem znečištění. Poslední faktory jsou přítomnost 
„opilých osob“, „sexuálních útočníků“ a „gamblerů“. Tyto faktory jsou zastoupeny hernami, 
nočními bary, restauračními zařízeními nižší kategorie a diskotékami. V případě přítomností 
gamblerů slouží jako ukazatel herny, ale i případně některé noční bary, kde se nacházejí výherní 
automaty či jiné druhy hazardu. V případě přítomnosti opilých osob nelze použít jako ukazatel 
všechny restaurační zařízení. Jako ukazatel byly vybrány restaurace a bary, jejichž otevírací 
doba nekončí před půlnocí. Zároveň je jasné, že okolí restauračních zařízení vyšší cenové 
kategorie nevylučuje možnost, že se zde nebude pohybovat podnapilá osoba, ale 
pravděpodobnost je významně menší než v případě nočních barů a podobných podniků, které 
mají delší provozní dobu. Tyto faktory strachu jsou jako potenciální zdroje strachu snadno 
identifikovatelné v místech, kde se provozovny těchto podniků nacházejí, resp. identifikovatelné 
v jejich okolí. Všechny sociální faktory strachu z trestné činnosti také vytvářejí území 
ve vybrané oblasti, viz mapa č. 2. 
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Mapa 2 – Sociální faktory strachu z trestné činnosti 

 
 

Zdroj dat: terénní šetření, vlastní výzkum, územní plán Prahy 
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Předcházející odstavce byly věnovány výběru prvků v prostředí, jež budou sloužit jako 
ukazatele, potřebné k analýze faktorů strachu z trestné činnosti. K této analýze je však důležité, 
aby lokalizované faktory v prostředí vytvářely určité spádové oblasti, na jejímž základě se bude 
hodnotit, zdali místa strachu z trestné činnosti, která respondentky uvedly při rozhovoru, jsou 
spíše tvořeny sociálními nebo fyzickými faktory strachu. Většinu faktorů bude tvořit 
jednoduchá kruhová oblast, jejíž poloměr bude odpovídající 30 vteřin průměrné chůze tedy 
zhruba 35 m. Takto vymezená oblast plní dvě základní funkce. Za prvé vymezuje oblast 
potenciální působnosti sociálně patologických jevů, které přirozeně nevytvářejí území, 
a zároveň vymezuje oblast pohybu osob, které tyto jevy mohou páchat, které si ženy představují 
v rámci přítomnosti jednotlivých faktorů strachu z trestné činnosti. Druhý důvod je dán 
způsobem zakreslení míst a oblastí strachu. Respondentky zakreslovaly místa a oblasti strachu 
třemi způsoby bodově, liniově a plošně podle svých osobních preferencí. Vytvořením 
spádového území v okolí místa přítomnosti faktoru strachu umožní určit, zdali toto místo spadá 
do faktoru strachu sociálního nebo fyzického prostředí. Takto zobrazená území jsou použita 
u všech sociálních faktorů strachu a u zchátralých a opuštěných domů a stanic. Druhým typem 
odlišného zobrazení spádového území je zobrazení zejména drobné zeleně, úzkých a slepých 
uliček, neosvětlených míst a podchodů. Tyto faktory jsou primárně založeny pouze na určitých 
vlastnostech prostředí a pocit strachu mohou vzbuzovat jen v malém konkrétním místě 
při přítomnosti těchto faktorů strachu. Patří mezi ně např. graffiti, neudržovaná či zanedbaná 
místa, zchátralé a opuštěné domy či podchody, proto nelze v jejich případě použít výše 
definovanou spádovou oblast. Pro tyto faktory strachu byla tedy zvolena odlišná výrazně menší 
spádová oblast, jež bude dosahovat pouze vzdušné vzdálenosti 17 m od místa, kde se konkrétní 
faktor nachází. Hlavním rozdílem mezi použitím větší a menší spádové oblasti je předpoklad, že 

u faktorů, u kterých vzniká potenciální iniciace pronásledování, je použit větší kruh. Naopak 
pokud je faktor tvořen jako místo, kde na ženy může číhat pachatel je území menší. Posledním 
typem zobrazení faktorů je specifické zobrazení pro každý jednotlivý faktor strachu v každém 
konkrétním místě, pokud je jejich lokalizace konkrétně definována a tedy i omezena v prostoru, 
anebo pokud lze kvůli jejich výrazně většímu územnímu rozsahu, nelze zakreslit 
předcházejícími způsoby. To platí zejména pro všechny faktory strachu, které vytvářejí větší 
plochu. V takových případech je spádové území definováno právě územím samotného faktoru. 
U faktorů strachu, které se vyskytují v těchto specifických oblastech, se vytvoří spádová oblast, 
odpovídající přilehlým chodníkům či cest, kde se ženy pohybují, neboť jejich územní rozsah 
zaručuje vlastní dostatečné spádové území. K těmto faktorům strachu patří např. všechny plošné 
faktory, jako jsou park, les, některé případy zeleně, parkoviště, velká nádraží, některá 
neudržovaná a zanedbaná místa a slepé či úzké cesty. Ukázky některých faktorů strachu, 
vyskytujících se na území Malešic, jsou zobrazeny v přílohách č. 8 – 22. 
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4.3 Výběr respondentek 
 
V této podkapitole bude definováno základnímu nastavení charakteristiky výběru respondentek 
pro rozhovory. Pro analýzu faktorů strachu a ověření těchto faktorů identifikovaných v rámci 
teoretického zarámování byl vybrán vzorek přibližně 35 žen z populace vybraného území, se 
kterými výzkumník absolvoval rozhovory v závislosti na ochotě a množství informací 
sdělených při rozhovoru. Takto vzniklá výzkumná skupina žen byla složena dle stratifikovaného 
kvótního výběru. Věková struktura výzkumné skupiny, zobrazená v tabulce č. 4, byla 
konstruována dle podílů jednotlivých skupin věkové struktury městské části (správního obvodu) 
Praha 10 z roku 2001 (Sociálně demografická analýza městské části Praha 10 2005, str. 11). 

Jednotlivé podíly věkových skupin byly zaokrouhleny a upraveny ve prospěch kategorií 45 – 64 
a 65+ na základě porovnání věkové struktury vybraných urbanistických obvodů Staré Malešice 
a Nové Malešice B, které odpovídají vymezenému území (Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - 
Praha 10 2003, str. 95). Věkové kategorie u těchto urbanistických obvodů však byly rozděleny 
do kategorií pouze pro celkový počet obyvatel a pouze podle věkových kategorií 0 – 14, 15 – 59 
a 60+, tedy podle věkové produktivity. S celkovým počtem obyvatel v těchto kategoriích 
a celkovým počtem žen v těchto obvodech bylo nutné pomocí nepřímé standardizace přepočítat 
na jednotlivé věkové kategorie žen podle věkové produktivity (tabulka č. 4). Nejprve byl získán 
poměr mezi muži a ženami v jednotlivých věkových kategoriích na základě hodnot Městské 
části Praha 10. Výslednými poměry pro jednotlivé kategorie 0 – 14, 15 – 59 a 60+ byl 
vynásoben podíly obyvatel v jednotlivých kategoriích na vybraném území, čímž byl získán 
podíl žen v jednotlivých kategoriích. Protože po součtu získaných podílů byl výsledný poměr 
mezi muži a ženami 101,6:98,3, bylo nutné pro získání počtu žen v jednotlivých kategoriích 
vynásobit celkový počet žen cílové populace vybraného území podílem podílů v jednotlivých 
kategoriích a jejich sumou. Jak je vidět v tabulce č. 4 jsou podíly odlišné. Po přepočítání 
do pětiletých kategorií a odebrání či přičtení rozdílů dle velikosti jednotlivé pětileté kategorie 
byla vytvořena struktura standardizované populace, kterou byla rozdělena na čtyři kategorie,  
0 – 24 kategorii mladistvých a studentek, 25 – 44 jako kategorii mladších dospělých žen,  
45 – 64 jako kategorii starších žen, které jsou ale stále v produktivním věku a poslední věková 
kategorie 65+, jako ženy v důchodovém věku (tabulka č. 5). Při srovnání přepočítané 
standardizované a výsledné věkové struktury výběrového vzorku žen, lze identifikovat odlišnou 
hodnotu u posledních dvou kategorií, kdy kategorie 65 + má u výsledné věkové struktury ve 
srovnání s kategorií 45 – 64 menší hodnotu. Zároveň také obě věkové kategorie 25 – 44  
a 45 – 64 dosahují větších podílů než je tomu tak u standardizované věkové struktury. Tato 
odchylka je tvořena dvěma aspekty. První aspekt tkví v určité obtížnosti oslovit ženy 
v důchodovém věku, neboť velmi často považují výzkumníka za potenciální ohrožení a tudíž 
nejsou příliš často ochotny rozhovory bez doporučení vůbec uskutečnit. Druhý aspekt je dán, 
určitou neschopností odpovědět na stěžejní otázky výzkumníka, což vedlo následně u dvou 
starších žen k předčasnému ukončení rozhovoru, z důvodů nedostatečného naplnění informační 
hodnoty rozhovoru. 
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Tab. 4 – Tvorba modelové věkové struktury žen 

počet obyvatel  (%) počet žen (%)
0 - 14 12023 11,1 5865 10,0

15 - 59 64609 59,5 33050 56,5
60+ 31959 29,4 19539 33,4

celkem 108591 100,0 58454 100,0

počet obyvatel  (%) počet žen  (%)
0 - 14 880 9,3 433 8,3

15 - 59 4974 52,7 2568 49,3
60+ 3581 38,0 2210 42,4

celkem 9435 100,0 5211 100,0

celkem ženy
Městská část Praha 10

vybrané území
celkem ženy

 
Poznámky: 123 – reálné údaje, 123 – přepočítané údaje 
 

Zdroj dat: Sociálně demografická analýza městské části Praha 10, Sčítání lidu domů a bytů 2001 – Praha 10, vlastní 
výpočty 

 

Tab. 5 – Nadřazená, standardizovaná a výsledná věková struktura žen a respondentek 

počet  (%) počet (%) počet (%)
0 – 24 12180 20,8 6 17,7 6 17,6

25 – 44 13933 23,8 7 20,8 8 23,5
45 – 64 16507 28,2 9 27,1 13 38,2

65 + 15834 27,1 12 34,4 7 20,6
celkem 58454 * 100,0 34 100,0 34 100,0

Věk
Městská část Praha 10 standartizovaná věk. struktura výsledná věk. struktura 

 
Poznámky: * Celkem bez kategorie nezjištěno 
 

Zdroj dat: Sociálně demografická analýza městské části Praha 10, vlastní výpočty 
 

Respondentky byly vybírány a rozhovory s nimi uskutečňovány při terénním výzkumu 
na území Malešic dvěma způsoby. V prvním případě byl rozhovor s  respondentkami prováděn 
na veřejném prostranství, kdy potenciální respondentky na takovém místě vykonávaly zejména 
volno-časové aktivity. Tento způsob průběhu rozhovoru nebyl využíván příliš často, neboť se 
respondentky nedokázaly dostatečně soustředit a jejich rozhovor byl poměrně krátký 
a neucelený. Respondentkám byl nabídnut jiný termín provedení rozhovoru v jiném  

semi-veřejném nebo soukromém prostoru dle vlastního uvážení a výběru, ovšem na tuto 
nabídku respondentky příliš nereflektovaly. Druhý způsob výběru respondentek a provádění 
rozhovorů probíhal při návštěvě u respondentek ve vlastním domě či bytě nebo na přilehlé 
zahradě domu. Respondentky, s nimiž byl prováděn rozhovor ve vlastním soukromém prostoru 
či domluveném místě, se etablovaly na základě ochoty provedení rozhovoru při návštěvě 
výzkumníka nebo na základě doporučení předcházejících respondentek či jiných kontaktů 
z území Malešic. Tento způsob byl využíván při většině rozhovorů. 

V případě geografického rozložení bydliště, resp. místa kontaktování či provedení 
rozhovoru u dotyčných respondentek, který samozřejmě hraje důležitou roli při lokalizaci 
konkrétních míst strachu, byly použity dva přístupy relevance k vybranému vzorku 
respondentek. První přístup spočíval v  identifikaci několika menších, zhruba stejně velkých 
území v rámci vybraného prostoru, ze kterých by byl vybrán stejný počet respondentek. 
Problém s tímto přístupem by však byl, že by bylo nutné dodržet v těchto “mikroúzemních“ 
jednotkách stejný kvótní výběr respondetek dle věkové struktury, což by výrazně stěžovalo 
nalezení respondentek a také by to způsobilo, že v takovýchto věkových kategoriích by bylo 
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v některých případech jen dvě i méně respondentek. Zároveň vyvstává problém s následnou 
analýzou a identifikací míst strachu, neboť takto identifikovaná místa strachu, zjištěná tímto 
způsobem od vybraných respondentek by vedla pouze k zobrazení velkého množství 
nepřekrývajících míst a oblastí strachu, což by v krajní situaci patrně vedlo až k zakrytí celého 
území místy strachu. Ovšem pro alespoň částečné očištění výsledků od krajní subjektivity 
zjištěných geografických výsledků je nutné, aby vznikly průniky geografického zobrazení 
subjektivních míst strachu. Druhým způsobem geografického výběru respondentek 
pro rozhovor byl výběr respondentek z jedné menší mikrooblasti v Malešicích. To by zaručilo 
potřebu potenciálního překrytu zakreslených míst strachu. Ovšem problém by vznikl, že by 
došlo k určitému deformování reprezentativnosti vybraného vzorku tím, že by respondentky 
v rámci vybraného území pocházely pouze z jedné oblasti a tedy i z jedné skupiny, které jsou 
charakterizovány, např. způsobem bydlení (sídliště, vilová zástavba nebo rodinný dům rurálního 
typu). Největší zkreslení by se pak projevilo u starších lidí, kteří mají mnohem menší rádius 
pohybu a tedy i znalosti subjektivních faktorů strachu. V tomto případě bych tedy pak nemohl 
hovořit o místech strachu identifikovaných obyvateli Malešic. Navíc nebyla v rámci rozhovoru 
zjišťována konkrétní adresa bydliště, což při rozhovorech mimo dům ztěžuje případné zařazení 
do konkrétní mikrooblasti. Rozhodl jsem se tedy aplikovat částečně oba způsoby. Primárně se 
zaměřím na jednu větší, ale přesto konkrétní oblast tvořenou půlkruhovou oblastí s poloměrem 
přibližně 400 metrů a s centrem na spojnici, tvořenou zastávkami autobusů městské hromadné 
dopravy Sídliště Malešice a Malešické náměstí, které lze s největší pravděpodobně považovat 
za určitý nezávislý prostorový průnik, kde se prolínají trasy pohybu žen z této oblasti.  

 
4.4 Konstrukce otázek pro rozhovor 

 
Záznamový arch rozhovorů jako základní výzkumný nástroj této práce byl rozdělen na úvodní 
část a tři základní bloky, obsahující vždy základní baterii otázek specifickou pro každou část 
výzkumu. Rozhovor je kromě prvních dvou částí veden jako polostandardizovaný, kdy jsou 
na začátku bloku definovány otázky, na které respondentka odpovídá dle svých preferencí. 
Při rozhovoru byly používány otevřené doplňující či rozvádějící otázky a zobrazení názorů 
respondentky prostřednictvím zakreslování do mapy. Záznamový formulář je přiložen  
jako příloha č. 1 – 3. 

V úvodní části se respondentce představil výzkumník (autor práce), který také zároveň 
charakterizoval téma výzkumu a následného rozhovoru. Tato část byla ukončena prohlášením 
o užívání dat v rámci výzkumu a případný prostor pro podpis sloužící jako verifikaci 
záznamového archu, resp. provedeného rozhovoru. Tato část byla stěžejním bodem při navázání 
kontaktu s respondentkou, neboť představení výzkumu a důvěryhodnosti výzkumníka umožnilo 
průběh další a důležitější části rozhovoru. 

Úvodní část rozhovoru byla koncipována jako představení projektu. Výzkumník kladl 
respondentce jednoduché uzavřené otázky, týkající se základních osobních charakteristik 
respondentky. První otázky, kdy žena byla vyzvána k uvedení přesného časového období, byly 
zaměřeny na zjištění přesného věku a doby jak dlouho žije na vybraném území Malešic. Další 
otázky výzkumník kladl jako jednoduché uzavřené otázky se širší škálou odpovědí pro určení 
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vzdělanostní úrovně a rodinného stavu a názoru na srovnání kriminality na státní a místní 
úrovni. Třetím typem otázek byly otázky dichotomické, které měly jednoduše charakterizovat 
subjektivní znalost území a charakterizovat obecný pocit bezpečnosti v okolí. Tyto otázky 
kromě své informační hodnoty měly respondentky připravit na stěžejní otázky rozhovoru 
a rozvést případnou diskuzi. Po těchto dvou částech rozhovoru mohl výzkumník rozhodnout 
o ukončení rozhovoru kvůli nesplnění základních atributů, jejž musí respondentka splňovat.  

V souvislosti s využíváním dvou přístupů v rámci výběru prostoru, kde byly rozhovory 
prováděny a srovnatelnosti údajů zjištěných, se při rozhovoru nezjišťovalo místo bydliště 
respondentek. Hlavním důvodem kromě určité indiskrétnosti otázky při tomto tématu 
rozhovoru, byla alespoň parciální srovnatelnost kvantitativních dat získaných z rozhovoru, která 
by nebyla zaručena u respondentek, u kterých nebyl rozhovor prováděn v jejich domě či bytě. 

Blok B byl koncipován jako grafická část výzkumu, kdy byla respondentka vyzvána 
k zakreslení míst, kde v zobrazeném území subjektivně pociťuje ohrožení či strach z trestné 
činnosti. Před zakreslováním byla respondentka vyzvána k prostudování území prostřednictvím 
mapy a uvědomění si vlastních časoprostorových aktivit na zobrazeném území. Podkladová 
mapa, užívaná v rámci tohoto bloku, byla koncipována jako černobílá mapa se zobrazením ulic 
(pouze hlavní ulice označeny názvem), chodníků, domů i pozemků (Územní plán Prahy 2010) 
potřebných ke konkrétnímu zakreslení míst strachu. 

Poslední část rozhovoru, blok C, by se dala charakterizovat jako stěžejní část pro ověření 
identifikovaných faktorů strachu v rámci teoretického zarámování. Respondentka byla vyzvána, 
aby jakýmkoliv způsobem komentovala prvky sociálního a fyzického prostředí (faktory 
strachu), které v  ní vzbuzují pocit ohrožení nebo strachu z trestné činnosti. Výzkumník 
případně může rozvádět doplňujícími otázkami, týkající se uvedených faktorů strachu, jenž 

upřesní získané informace, ale zároveň neovlivňují možné identifikované faktory strachu. 

 
4.5 Prostorová analýza subjektivních míst strachu 
 
V souvislostech s empirickým výzkumem bude v této podkapitole definován způsob analýzy 
zjištěných grafických výsledků zakreslovaných respondentkami v průběhu rozhovorů. Jako 
první část analýzy bude porovnání mapy subjektivního strachu z trestné činnosti s mapou 
lokalizovaných faktorů strachu na vybraném území Malešic. Mapa subjektivního strachu 
z trestné činnosti bude konstruována na základě shluků respondentkami identifikovaných míst 
strachu. Porovnáním těchto dvou map ale nelze plně a hlavně přesně odpovědět na otázku, zdali 
místa strachu jsou tvořena spíše faktory strachu z trestné činnosti, pocházejících z fyzického 
nebo sociálního prostředí. Pro tuto analýzu byla použita metoda prostorového překrývání 
subjektivních míst strachu jednotlivě pro každou jednu respondentku. Každé respondentkou 
zakreslené místo strachu bude definováno jako jeden bod strachu pro jednotlivé kategorie 
faktorů do výsledné analýzy. V případě zakreslení místa strachu prostřednictvím linie či plochy 
je nutné takto zobrazená místa strachu kvantifikovat. Toho docílím prostřednictvím převedení 
zakreslené linie či plochy do nespojité řady bodů či sítě bodů, jež od sebe budou vzdálené 
25 metrů (v případě linie body za sebou, v případě plochy šestiúhelníková síť). Všechny tyto 
body linií či ploch pak budou také ohodnoceny pouze jedním bodem strachu. Důvodem je, že 
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nelze kvantifikovat přesnou velikost významu, který ženy jednotlivým faktorům strachu 
přisuzují, a tedy nelze stanovit jasné pravidlo, že zakreslená plocha nebo linie, jakožto 
rozsáhlejší oblast, musí nutně v ženách vzbuzovat větší strach, a tedy by jí mělo být přiřazeno 
větší počet bodů strachu. Takto kvantifikovaná místa strachu pak byla porovnána jednotlivě 
s rozložením fyzických a sociálních faktorů strachu. Podle podílu, kolik bodů vytyčená plocha 
faktoru strachu obsahovala, jsem pak přiřadil část bodu strachu k jednotlivému faktoru strachu. 
Pokud se zakreslené místo nebo část linie či plochy, nachází v místě překrytí více jednotlivých 
faktorů strachu, se bodový zisk snižuje úměrně počtu přítomných faktorů strachu.  

Na obrázku č. 7 je nastíněn proces výpočtu podílu na jednom bodu strachu, kdy 
respondentkou zakreslená cesta byla transformována na 6 průchozích bodů. Tyto body se 
nacházejí ve spádové oblasti jednotlivých faktorů fyzického prostředí. Pod samotný  
faktor 1 spadají 3 body, proto se této kategorii přidělí 3/6 bodu strachu své kategorii. V oblasti 
překrývání faktorů 1 a 2 se nacházejí 2 body. Každý bod bude rovným dílem přidělen pod faktor 
1 a 2. Výsledkem je, že oba faktory přidají po 1/6 bodu strachu pro svou kategorii. Součet 
těchto bodů strachu pro každou respondentku u jednotlivých faktorů strachu zaokrouhlený na tři 
desetinná místa, nám ukáže, jaký podíl tvoří jednotlivé faktory v rámci skupin sociálních nebo 
fyzických faktorů strachu. Následným součtem těchto hodnot pro obě skupiny faktorů strachu 
zjistíme, zdali jsou místa strachu tvořena spíše faktory strachu, pocházejících ze sociálního 
či fyzického prostředí. 
 

Obr. 7 – Modelový příklad výpočtu podílu na jednom bodu strachu 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Kapitola 5 
 

Analýza faktorů strachu  

 
První část této kapitoly bude zaměřena na charakteristiku rozložení faktorů strachu, 
identifikovaných při terénním šetření a míst strachu, které uvedly respondentky, jako místa, kde 
ženy pociťují ohrožení nebo strach z trestné činnosti. Druhá část je tvořena samotnou 
prostorovou analýzou faktorů strachu z trestné činnosti. Závěr této kapitoly bude obsahovat 
analýzu faktorů strachu z trestné činnosti z pohledu výběrové skupiny a zároveň bude obsahovat 
zpracování základní charakteristiky výběrového vzorku respondentek, zjišťované v úvodní části 
rozhovoru. 

 
5.1 Prostorová charakteristika faktorů a míst strachu 
 
Tato kapitola je věnována základnímu popisu, charakteristice a hodnocení aktuálního rozložení 
faktorů a míst strachu na vybraném území Malešic, které budou tvořit základní srovnávané 
mapové vrstvy. 

 
5.1.1 Rozložení faktorů strachu na vybraném území Malešic 
 

Jak bylo v předcházející kapitole uvedeno, při terénním výzkumu byly identifikovány prvky 
a jevy, spadající do dvou kategorií, do sociálních a fyzických faktorů strachu, a podle jasně 
stanovených pravidel zakresleny do mapy.  

 V této podkapitole bude definována charakteristika rozložení všech faktorů strachu z trestné 
činnosti na území, zejména těch faktorů, které nejsou přímo zakotveny v prostoru. Na úvod je 
také důležité uvést, že některé identifikované faktory strachu z trestné činnosti, zejména 
pocházející z kategorie sociálního prostředí jsou časově proměnlivé a některé i časově omezené. 
Doba výskytu některých faktorů strachu se může pohybovat od několika dnů až po několik let, 
proto níže uvedená charakteristika rozložení faktorů strachu se týká pouze období, kdy 
probíhalo terénní šetření a výzkum.  
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5.1.1.1 Reálné rozložení fyzických faktorů strachu  
 

V případě kategorie fyzických faktorů lze hovořit o rovnoměrném rozložení na celém území 
až na centrální části jednopodlažní a vilové zástavby. V těchto oblastech se až na drobné 
výjimky tyto faktory nenacházejí. 

V Malešicích se nacházejí dva „parky“. V severní části sídliště je Malešický park. Se svými 
9 ha tvoří významnou část území Malešic. Naopak druhý park je umístěn na jihu vybraného 
území. Územně sice spadá již do oblasti Starých Strašnic, ale přesto byl do sledované oblasti 
zařazen, neboť tento park je na jihu ohraničen ulicí V Úžlabině, která z 50 % tvoří reálnou 
hranici katastrálního území Malešice. Tento park je o poznání menší, neboť dosahuje pouze 
plochy dva hektary. V Malešickém parku na rozdíl od Starostrašnického parku je významně 

více keřů a obecně zeleně, i přes to, že v centrální části se nachází několik zatravněných ploch. 
Starostrašnický park je tvořen převážně zatravněnou plochou, pouze západní část je tvořena 
keřovitým porostem. Co se týká oblasti „lesa“, ten tvoří velkou část severních hranic 
katastrálního území Malešice, zhruba v polovině přechází v zahrádkářskou oblast. Na vybraném 
území se vyskytuje ještě jedna menší zalesněná oblast, pozůstatek původní rozlohy lesa mezi 
vilovou čtvrtí a nízkopodlažní zástavbou. Obě zalesněné oblasti jsou protkány lesní cestou. 
V případě Malešického lesa hned několika. Výskyt „zeleně“, která byla označena v rámci 
výzkumu jako možný faktor strachu, lze na území rozdělit na tři kategorie. První je tvořena 
rozsáhlou oblastí, tvořící přechod mezi zástavbou v severní části Malešic a „Malešickým lesem“ 
a přechod mezi vilovou čtvrtí a nízkopodlažní zástavbou. Druhou kategorii tvoří několik 
středních a menších oblastí, tvořené převážně několika desítkami stromů či keřů. Ty se 
nacházejí převážně v jižní části vybraného území a v oblasti kolem Malešického náměstí. 
Poslední kategorie je jednotlivá zeleň, splňující podmínky jako faktor strachu z trestné činnosti, 
se zejména koncentruje do vnitřních částí jednotlivých bloků sídliště a do oblasti kolem domova 
seniorů, který se rozkládá v severní části vybraného území. V těchto oblastech vytváří více 
méně rovnoměrné rozložení. Dalším faktorem strachu, který se nachází na vybraném území 
Malešic, jsou „podchody“. Nejsou tvořeny klasickými podchody, umožňující pohyb 
pod dopravně vytíženými komunikacemi, ale tvoří je viadukt, který tvoří severovýchodní 
hranici vybraného území. Zde ve dvou místech vytvářejí prostor, který plně odpovídá klasifikaci 
podchodu. Faktor „slepé a úzké ulice“ jsem identifikoval přibližně ve dvaceti ulicích 
a průchodech rovnoměrně po celém území Malešic. „Neosvětlená místa“ se zejména nacházejí 
na dvou místech. První jsou vnitřní zatravněné plochy mezi domy v jednotlivých sídlištích, kde 
je vždy alespoň jedna větší část této plochy ponechána absolutně bez osvětlení. Další místa jsou 
tvořena jen několika, nefrekventovanými místy, jako jsou garáže, sousedící s ulicí Limuzská 
a oblast za poliklinikou Plaňanská a několik dalších cest a míst na okraji území Malešic, které 
ale v blízkém okolí můžou vytvářet v ženách, které se zde pohybují, nepříjemné pocity.  
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Dalším faktorem jsou „zchátralé či opuštěné budovy“. Všechny čtyři zchátralé budovy se 
nacházejí ve východní části vilové zástavby. Faktor pozemní „parkoviště“ se vyskytuje zejména 
při sociálních zařízeních, jako je Poliklinika Plaňanská, Domov seniorů, nacházející se v severní 
části Malešic a při místních střediscích služeb. Podzemní parkoviště, jako speciální druh 
parkovací plochy, je situováno pod novým domem v ulici Limuzská. Poslední fyzickým 
faktorem strachu z trestné činnosti jsou „zastávky a nádraží“ městské hromadné dopravy. 
Těchto patnáct zastávek obsluhuje šest autobusových linek v obou směrech. Zejména v ulici 
Počernická, Malešická, V Úžlabině a v ulici Na univerzitním statku. V ulici Počernická se 
zastávky koncentrují zejména v blízkosti tří „Malešických věžáků“, které vytvářejí  
určité spádové okolí.  

V případě fyzických faktorů dochází často k překřížení jednotlivých faktorů jako 
neosvětlených oblastí a zeleně, či zeleně a slepých a úzkých ulic. Jen v několika místech či 
oblastech dochází k překrývání třech fyzických faktorů. V těchto osmi případech označených 
na mapě č. 3 lze hovořit jako komplexním místu strachu, kde se významně koncentruje několik 
fyzických faktorů strachu, jako v případě komplexního faktoru park či les. Lze tedy 
předpokládat, že pokud by ženy označovaly spíše prvky fyzického prostředí, měla by tato místa 
být označována častěji než ostatní. Tato místa se však nacházejí na okraji obydlené zóny, 
zejména v odlehlých částech vybraného území Malešic a převážně mimo pravidelné trasy 
pohybu žen, takže nebude tento předpoklad zřejmě naplněn. 
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Mapa 3 – Fyzické faktory strachu a oblasti jejich koncentrace 

 
 

Zdroj dat: terénní šetření, vlastní výzkum, územní plán Prahy 
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5.1.1.2 Reálné rozložení sociálních faktorů strachu  
 

V rámci sociálních faktorů strachu lze říci, že jejich rozložení nedosahuje takové četnosti, jako 
u fyzických faktorů strachu a jejich koncentrace se pochopitelně nachází v oblastech větší 
hustoty obyvatel a jejich pohybu, což je zejména oblast sídliště. 

Přítomnost resp. četnější výskyt „bezdomovců“ byl identifikován v rozličných oblastech 
Malešic. Zejména v jihozápadní části, přesněji v okolí administrativního střediska 
Klimacentrum a přilehlých ulic a také v oblasti kolem potrubí teplovodu a přilehlých kanálů, 
kde se zejména v zimě bezdomovci často schovávají. Je zřejmé, že se také bezdomovci 
z největší pravděpodobností často vyskytují a přespávají v Malešickém lese i parku. V těchto 
oblastech je velmi obtížné je identifikovat přes den, kdy v těchto místech nejsou, natož v noci, 

kdy v těchto místech chybí osvětlení. „Etnické a národnostní menšiny“, zastoupené 
přítomností romské menšiny, se nacházejí v blízkosti střediska služeb Oáza. Jelikož se Malešice 
nacházejí na pomezí vnitřního a vnějšího města Hlavního města Prahy a nevyskytuje se zde 
významné množství hotelů či památek a služeb, vázající se na ně, je pochopitelné, že zde 
nebude příliš míst, kde se vyskytují pouliční „prostitutky“. Co se týká „uživatelů drog“, i tento 
faktor strachu nelze na území bezpečně lokalizovat. Je zřejmé, že se vyskytují na více místech 
napříč celým územím, ale jelikož nechtějí přitahovat pozornost, budou se snažit být spíše 
nenápadní nebo se budou vyskytovat v místech, kde budou skrytí, jako je např. v parku či v lese. 
Výskyt „skupinek mladistvých“ jako jednoho z nejdůležitějších faktorů strachu pro starší 
občany byl lokalizován do oblastí v okolí čtyř místních škol a do sedmi oblastí dětských hřišť, 
nacházejících se uvnitř každého sídlištního bloku, kde se nejčastěji v podvečerních hodinách 
scházejí. Dále jsem pak tento faktor identifikoval v okolí dvou sportovišť. Projev „vandalismu“ 
se jen obtížně identifikuje, neboť je často v krátké době odklizen a k poškození veřejného 
majetku nemusí už delší dobu znovu dojít. V oblasti jsem identifikoval dvě aktuální místa. První 
projev se týkal zastávky městské hromadné dopravy Sídliště Malešice. Druhý projev se týkal 
zapáleného kontejneru na odpadky na konci ulice Tuchorazské. Přítomnost „graffiti“ se 
koncentruje pouze do sídlištní zástavby a její rozložení tvoří, až na několik odlehlých míst 
mimo sídliště, západo-východní gradient, kdy se masivní koncentrace nachází v části sídliště 
kolem ulice Hostýnská a mírně zvýšený počet graffiti je také na panelových domech na sever 
od zastávky Plaňanská. Faktor „nepořádek“ se díky fungujícímu úklidu ulic víceméně 
nevyskytuje. Přesto i v urbánní oblasti se takové místo najde, a to severně od Malešického 
náměstí v oblasti mezi vilovou a nízkopodlažní zástavbou. „Opilé osoby“ byly lokalizovány 
v oblastech kolem nočních barů a hospod, jejichž provozní doba nekončí před půlnocí. 
Takových podniků je zde umístěno přibližně deset.  
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Více než polovina z nich je v budovách již zmiňovaných sídlištních středisek služeb 
v sousedství všech tří „Malešických věžáků“. Po jednom se pak vyskytují ve vilové 
i nízkopodlažní čtvrti v ulici Pobořská a U tvrze a v budově hotelu Rhea v jižní části vybraného 
území Malešic. Faktor „gambleři“ a samozřejmě i případně opilých osob v okolí heren se 
nachází na dvou místech na východním konci ulice Počernická. Diskotéka, jako vybraný 
ukazatel možné přítomnosti „sexuálního násilníka“, se na tomto území nevyskytuje. V případě 
výskytu více faktorů na menším prostoru je situace odlišná od fyzických faktorů, neboť tyto 
sociální faktory strachu jsou emitovány výskytem určitých objektů, ve kterých jsou poskytované 
určité služby, které souvisí s těmito faktory. A tyto služby jsou zejména v případě sídliště 
koncentrovány do několika budov, a to středisek služeb.  

Stejně jako v případě fyzických faktorů strachu dochází i v případě sociálních k překrývání 
spádových území jednotlivých faktorů strachu. Ovšem zejména kvůli významně menší četnosti 
sociálních faktorů strachu k tomu dochází na méně místech, ale o to víc se překrývá faktorů. 
V tomto případě lze říci, že rozložení faktorů strachu se spíše koncentruje do menších oblastí 
v blízkosti center sociálních aktivit obyvatel. Na mapě č. 4 je jasně vidět, že nejvýznamnější 
koncentrace a tedy oblasti, kde se faktory strachu překrývají, jsou pouze dvě. Významná 
koncentrace v okolí střediska služeb Oáza a v oblasti hřiště ve vnitřním bloku panelového 
sídliště. Ostatní místa jsou tvořena pouze překrytím dvou faktorů. Z těchto míst stojí za zmínku 
oblast v okolí střediska služeb Hostýnská a hotelu Rhea, kde je významný výskyt barů, heren 
a graffiti a v ulici před supermarketem Billa, kde se vyskytuje herna a často i bezdomovci. 
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Mapa 4 – Sociální faktory strachu a oblasti jejich koncentrace 

 
 

Zdroj dat: terénní šetření, vlastní výzkum, územní plán Prahy 
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5.1.2 Rozložení míst strachu na vybraném území Malešic 
 

Tuto podkapitolu tvoří popis rozložení zakreslených míst strachu z trestné činnosti, která vzešla 
z grafické části rozhovoru s respondentkami. Jako první je důležité uvést způsob zakreslování 
respondentek, neboť i ten tvoří určitou vypovídací hodnotu. Všech 34 respondentek označilo 
na mapě vybraného území Malešic 153 míst strachu, což činí v průměru 4,5 místa strachu 
na respondentku. Směrodatná odchylka dosahuje přibližné hodnoty 2,062. Konkrétně 
respondentky zakreslily počet míst strachu při jednom rozhovoru od 1 až po 8 míst strachu. 
Při zakreslování označily respondentky místo strachu 78 body, 34 čárami a 41 plochami. Plošně 
zakreslovaly převážně místa, resp. oblasti strachu spadající do oblastí lesa, parku či větší plochy 
zeleně. Jen v šesti případech označily jiné oblasti. V takových případech lze předpokládat, že se 
neobávají konkrétních faktorů strachu, ale spíše jim takové oblasti připadají nebezpečné pouze 
obecně. Zakreslení míst strachu prostřednictvím čar či linií respondentky využívaly k zobrazení 
především u koridorů, kterými se pohybují při cestách napříč vymezenou oblastí směrem 
k zastávkám městské hromadné dopravy, za účelem cesty do práce či školy, nebo 
k zobrazení cest které využívají k procházkám. Při takovémto zobrazení lze předpokládat, že 
respondentka se obává několika málo faktorů strachu, týkající se jednotlivých úseků takové 
cesty nebo pouze jednoho, který je ale natolik významný, že zastíní ostatní faktory strachu 
a stane se symbolem celé cesty. 

Jelikož se všechna místa strachu nedají zakreslit do jedné mapy, protože by byla chaotická 
a nepřehledná, bylo nutné vytvořit jako základní přehled grafické zobrazení shluků těchto míst 
strachu (mapa č. 5). Reálné zobrazení míst strachu, které respondentky zakreslily do mapy při 
rozhovoru, jsou zobrazeny vždy po deseti respondentech na čtyřech mapách v příloze č. 4 – 7. 
Místa strachu, které uvedly alespoň dvě respondentky, vytvořila 16 shluků. Největší 
koncentrace míst strachu se nachází v centrální části Malešic v okolí střediska služeb Oáza 
a v severní části území nad veškerou zástavbou v oblasti Malešického lesa a přilehlé louky. 
První oblast byla označena určitým způsobem u 24 respondentek, druhá oblast pak byla 
označena 20 respondentkami. Třetí nevýznamná koncentrace míst strachu byla dosažena 
v oblasti Malešického parku. Zbylých třináct oblastí bylo označeno a bylo zařazeno 

do kategorie 5 – 9 respondentek (5 shluků) a 4 – 2 respondentek (8 shluků). Ostatní zakreslená 
místa strachu netvořila shluky a lze o nich hovořit jako o reziduu subjektivní představy nebo 
odlišnosti pohybu respondentek tímto prostorem, což je samozřejmě nevylučuje z prostorové 
analýzy faktorů. Při hrubém srovnání mapy shluků zakreslených míst strachu je patrné, že 
shluky příliš nekorespondují s vymezenými oblastmi koncentrace faktorů strachu z trestné 
činnosti. U faktorů strachu fyzického prostředí dominují zřejmě kvůli svému plošnému rozsahu 
parky, lesy a větší plochy zeleně. Jediná shoda s významnější koncentrací fyzických faktorů 
strachu se nachází v částech parku a v ulici Limuzská. V případě sociálních faktorů došlo 
k jedné přesné shodě a to u střediska služeb Oáza (tedy největší koncentrace sociálních faktorů 
označené na mapě č. 4 pod číslem 1). 
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Mapa 5 – Mapa shluků zakreslených míst strachu 

 
 

Zdroj dat: terénní šetření, vlastní výzkum 
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5.2 Prostorová analýza míst a faktorů strachu z trestné činnosti 
 
Stěžejní částí diplomové práce je tato podkapitola, nazvaná prostorová analýza míst a faktorů 
strachu z trestné činnosti. Zde se zaměřím na jednotlivé srovnání subjektivních míst strachu 
s reálně identifikovaným rozložením sociálních a fyzických faktorů strachu, za účelem 
odpovědi na jednu z hlavních otázek výzkumu. Jaké faktory považují respondentky 
za nebezpečné a mají z nich strach a zdali tyto faktory spadají spíše do kategorie sociálních 
nebo fyzických faktorů strachu? Tato analýza je výsledkem procesů zjišťování míst, kde ženy 
subjektivně vnímají pocit strachu z trestné činnosti, včetně jejich kvantifikace a identifikace 
faktorů strachu na vybraném území Malešic s vymezením spádových území těchto faktorů.  

 
5.2.1 Výsledky prostorové analýzy míst a faktorů strachu  
 

Analýza rozložení míst strachu a faktorů strachu byla prováděna separátně u sociálních 
a fyzických faktorů strachu, neboť při ručním zpracování výsledků by bylo obtížné porovnat 
subjektivní místa strachu s mapou všech sociálních i fyzických faktorů, zejména pro jejich 
četnost a umístění. Tento přístup neovlivňuje žádným způsobem výsledky analýzy. V případě, 
že místo strachu bude zároveň tvořeno faktorem strachu sociálním i fyzickým, nebude bod 
strachu dělen, ale při porovnání součtu obou skupin faktorů strachu bude jejich podíl na bodu 
strachu stejný. V rámci určení podílů jednotlivých faktorů strachu na celé skupině, toto 
oddělené porovnávání nemá žádný vliv. Obě srovnání byla také doplněna dodatečným 
zjištěním, kolik bodů strachu bylo plně mimo spádové oblasti jednotlivých faktorů strachu. 
Jediným negativem tohoto přístupu je, že nelze zjistit, kdy je označené místo tvořeno oběma 

kategoriemi faktorů strachu, které však nijak nenarušuje původní výzkumný záměr.  
Následně přistoupím k hodnocení samotných výsledků výzkumu. Jak je zobrazeno 

v tabulkách č. 6 a 7, souhrn bodů strachu je odlišný u obou kategorií. U kategorie faktorů 
fyzického prostředí bylo označeno přibližně 60 % ze všech 153 označených míst a oblastí. 
Kategorie faktorů sociálního prostředí dosáhla necelých 40 %. Pokud budeme hovořit o součtu 
bodů, které při jednotlivých porovnáních nebyly přiřazeny do spádového území faktoru strachu 
z jedné či druhé kategorie, tak u fyzických faktorů strachu tvořil podíl zhruba 40 %, u sociálních 
faktorů pak 60 %. Od těchto hodnot je důležité však odečíst body strachu, které nebyly 
respondentkami přiřazeny k žádnému z faktorů strachu. Tedy přibližně 26 bodů strachu 
respondentky uvedly v místech, v jejichž okolí nebyly identifikovány žádné faktory strachu. 
Pokud všechny hodnoty přidělených bodů u jednotlivých kategorií faktorů strachu dáme 
do poměru, získáme hodnotu 1,519:1 což, znamená, že o více jak 31 bodů strachu bylo 
přiděleno fyzickým faktorům. Je tedy jasné, že v ženách častěji vzbuzují pocit strachu z trestné 
činnosti na vybraném území Malešic, oproti potenciálním předpokladům, fyzické faktory 
strachu. Tento výsledek je však důležité, postavit v kontextu charakteru faktorů jednotlivých 
kategorií. V případě některých fyzických faktorů strachu hraje zřejmě důležitou roli rovnoměrné 
rozložení, větší územní rozsah a také vyšší četnost, které v respondentkách zjednodušuje 
označení místa, kde se tyto faktory nacházejí. Avšak to plně spadá mezi vlastnosti těchto skupin 
faktorů, takže není nutné očišťovat zjištěné výsledky od těchto parametrů. 
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Tab. 6 – Souhrn bodů strachu v kategorii fyzických faktorů strachu 
Kategorie faktorů strachu přidělený počet bodů strachu (%)

fyzické faktory strachu 91,906 60,1
mimo fyzické faktory strachu 35,236 23,0
mimo faktory strachu 25,858 16,9
celkem 153,000 100,0

 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Tab. 7 – Souhrn bodů strachu v kategorii sociálních faktorů strachu 
Kategorie faktorů strachu přidělený počet bodů strachu (%)

sociální faktory strachu 60,501 39,5

mimo sociální faktory strachu 66,641 43,6

mimo faktory strachu 25,858 16,9
celkem 153,000 100,0

 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

5.2.2 Struktura jednotlivých kategorií faktorů strachu  
 

Samozřejmou součástí prostorové analýzy je určení přidělených bodů strachu u samotných 
faktorů strachu, které jednotlivé kategorie sytí a jejichž součtem přispívají k výsledné hodnotě. 
Výsledné bodové zisky faktorů strachu pak budou vypovídat o tom, jestli všechny tyto faktory 
strachu ženy opravdu vnímají a zejména jestli si je vůbec uvědomují ve svém okolí. Na úvod je 
také důležité poznamenat, že tato metoda umožňuje náhled na faktory strachu v rámci 
omezeného geografického prostoru a omezeného časového období. Ovšem respondentky se 
nepohybují pouze ve vymezeném prostoru a jejich postoje jsou v čase nestabilní, proto se 
výsledky musí hodnotit opatrně a zejména v následném propojení s kvalitativní analýzou 
faktorů, zejména s ohledem na subjektivitu zjištěných údajů ve srovnání s objektivním 
rozložením faktorů strachu. 

Fyzické faktory strachu, jak byly definovány v teoretickém rámci práce, tvoří 9 faktorů 
strachu. Ovšem některé z nich dosáhly jen mizivého zisku bodů strachu a nebyly přítomny často 
v místech, kde respondentky označovaly, že vnímají pocit strachu z trestné činnosti, jak je 
patrné v tabulce č. 8. Mezi tyto faktory patří zejména „zchátralé a opuštěné budovy“, 
„podchody“ a „neosvětlená místa“. V prvních dvou případech vznikl nízký bodový zisk, 
zejména menší četností těchto faktorů a v případě podchodu i výskytem mimo pravidelný 
koridor pohybu respondentek, resp. že respondentky o umístění neví, protože se na takovém 
území nepohybují. Neosvětlená místa a jejich bodový zisk je dán zejména nastavením 
parametru pro identifikaci faktoru strachu v prostředí, kdy mezi neosvětlená místa byla zařazena 
pouze místa, kde je reálná absence zdrojů světla a nedochází pouze ke stínění zelení. Takže část 
možných přidělených bodů strachu tohoto faktoru byla přiřazena pod kategorii zeleň. 

Samozřejmě však lze předpokládat, že nízká hodnota byla způsobena tím, že respondentky 
nepovažovaly místa, kde se takové faktory reálně vyskytují, za takovou hrozbu, aby je 
zakreslovaly tak často a v místech, kde se opravdu nacházejí. 
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Tab. 8 – Přidělené body jednotlivým fyzickým faktorům strachu 
Faktor strachu přidělený počet bodů strachu (%)

park 13,909 9,1
les 16,956 11,1
zeleň 31,598 20,7
podchody 2,000 1,3

slepé a úzké ulice 9,956 6,5
neosvětlená místa 3,503 2,3
zchátralé a opuštěné domy 0,494 0,3
parkoviště 3,729 2,4
zastávky a nádraží 9,761 6,4

mimo fyzické faktory 35,236 23,0

mimo faktory 25,858 16,9
celkem 153,000 100,0

 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Naopak nejvýznamnějšího zisku bodů strachu získaly faktory „zeleň“, „park“ a „les“, které 
dosáhly dohromady přibližně 40 % všech bodů a 67 % které spadají pouze mezi faktory strachu 
(bez položky mimo faktory a mimo fyzické faktory). „Park“ a „les“ splnily základní premisu, 
že zde ženy budou pociťovat ohrožení, zejména kvůli kumulaci několika faktorů a kvůli své 

komplexitě jako faktoru. Největší počet bodů strachu 31,598 získal však faktor „zeleň“. V jeho 
případě zřejmě rozhodovala větší četnost, kdy se mohou respondentky s tímto faktorem setkat 
a kdy ovlivňuje jejich vnímání pocitu strachu v území. Pro zjištění struktury je nutné očistit 
výsledky od bodů, které spadly do kategorie mimo fyzické faktory a mimo faktory. Přehlednější 
bodové podíly jednotlivých faktorů strachu na bodech, které patří pouze do kategorie fyzické 
faktory strachu (graf č. 1 a tabulka č. 9). 

 

Graf 1 – Struktura fyzických faktorů strachu dle zakreslených míst strachu 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Tab. 9 – Struktura fyzických faktorů strachu dle zakreslených míst strachu 
Faktor strachu přidělený počet bodů strachu (%)

park 13,909 15,1
les 16,956 18,4
zeleň 31,598 34,4
podchody 2,000 2,2
slepé a úzké ulice 9,956 10,8
neosvětlená místa 3,503 3,8
zchátralé a opuštěné domy 0,494 0,5
parkoviště 3,729 4,1
zastávky a nádraží 9,761 10,6
celkem 91,906 100,0

 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Struktura sociálních faktorů strachu je tvořena 11 faktory strachu, ale na rozdíl od fyzických 
faktorů dosáhly některé z těchto faktorů nulové hodnoty. Jak ukazuje tabulka č. 10, týká se to 
faktorů strachu „uživatelé drog“, „prostitutky“ a „sexuální násilníci“. U těchto případů však 
nemusí být tato hodnota způsobena nezakreslením míst, které by patřily do spádových území 
těchto faktorů strachu, ale nemožností identifikovat tyto faktory v prostoru, resp. nemožnost 
identifikovat definovaný ukazatel jako v případě „prostitutek“ či významnější koncentraci 
takového jevu u „uživatelů drog“. Samozřejmě výsledné hodnoty pro jednotlivé faktory strachu 
ovlivní samotná nepřítomnost faktoru, jako tomu je u faktoru strachu „sexuální násilníci“. 
Určitá časová nestabilita jevu a nízká četnost měla také vliv na malý bodový zisk faktorů 
„vandalismus“ a „nepořádek“. I přes nízký bodový zisk je vidět, že i tyto faktory strachu 
některé respondentky vnímají do jisté míry jako ohrožující prvek. 

 

Tab. 10 – Přidělené body jednotlivým sociálním faktorům strachu 
Faktor strachu přidělený počet bodů strachu (%)

bezdomovci 9,875 6,5

etnické a národnostní menšiny 3,229 2,1
prostitutky 0,000 0,0
uživatelé drog 0,000 0,0
skupinky mladistvých 17,544 11,5
vandalismus 0,344 0,2
graffiti 3,912 2,6
nepořádek 0,878 0,6
opilé osoby 22,428 14,7
gambleři 2,291 1,5
sexuální násilníci 0,000 0,0
mimo sociální faktory 66,641 43,6
mimo faktory 25,858 16,9
celkem 153,000 100,0

 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Největšího počtu bodů strachu u sociálních faktorů dosáhly zejména dva faktory „skupinky 
mladistvých“ a „opilé osoby“. Třetí největší bodové ohodnocení pak dosáhl faktor strachu 
„bezdomovci“, který ovšem ve srovnání s předchozími faktory nedosáhl tak velkého počtu 
bodů. Tyto tři faktory pak dohromady získaly přibližně 33 % všech bodů strachu a 83 % všech 
bodů, které spadají pouze mezi sociální faktory strachu. Pro zjištění struktury je nutné očistit 
výsledky od bodů, které spadly do kategorie mimo sociální faktory a mimo faktory. Výsledná 
struktura sociálních faktorů (bez kategorie mimo faktory a mimo sociální faktory) 
(graf č. 2 a tabulka č. 11).  

 

Graf 2 – Struktura sociálních faktorů strachu dle zakreslených míst strachu 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Tab. 11 – Struktura fyzických faktorů strachu dle zakreslených míst strachu 

Faktor strachu přidělený počet bodů strachu (%)
bezdomovci 9,875 16,3
etnické a národnostní menšiny 3,229 5,3
prostitutky 0,000 0,0
uživatelé drog 0,000 0,0
skupinky mladistvých 17,544 29,0
vandalismus 0,344 0,6
graffiti 3,912 6,5
nepořádek 0,878 1,5
opilé osoby 22,428 37,1
gambleři 2,291 3,8
sexuální násilníci 0,000 0,0
celkem 60,501 100,0

  

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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5.3 Kvalitativní analýza subjektivních faktorů strachu 
 
Druhá část výzkumu je tvořena analýzou rozhovorů s respondentkami, jejímž cílem bylo 
identifikovat faktory strachu z trestné činnosti, které respondentky vnímají jako prvky ohrožení. 
Součástí této podkapitoly kromě samotné analýzy subjektivních faktorů strachu bude zároveň 
charakteristika vybrané skupiny respondentek dle základních a vytvořených standardizovaných 
ukazatelů jako jsou doba života v oblasti, pocit bezpečí a další ukazatele. 

 
5.3.1 Charakteristika vybraného vzorku žen  
 

Vybraný vzorek žen je tvořen 34 ženami a přibližně odpovídá věkové struktuře standardizované 
populace žen v Malešicích (viz kapitola 4.3). Základní kategorie, jako jsou věk, vzdělání 
a rodinný stav jsou, uvedené v tabulce č. 12, vypovídají o základní konstrukci výzkumného 
vzorku žen. Struktura vzorku žen dle vzdělání je částečně deformovaná ve srovnání 
s vzdělanostní strukturou městské části Praha 10 v roce 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - 
Praha 10 2003, str. 28) nižším počtem žen se základním vzděláním o 6 procentních bodů a SŠ 
bez maturity o 10 procentních bodů na úkor ostatních kategorií, ale jelikož jsou údaje staré deset 
let a dosažené vzdělání populace se neustále zvyšuje, je tento rozdíl zanedbatelný. I v rámci 
rodinného stavu je struktura odlišná, neboť je větší podíl svobodných a naopak menší podíl 
ovdovělých. V případě svobodných tento rozdíl odpovídá vývoji demografického chování. 
Nedostatek vdov byl způsoben nižším zastoupením žen ve věku 65 a zejména starších. Podíly 
jednotlivých kategorií těchto tří demografických ukazatelů jsou zobrazeny v grafu č. 3 
 

Tab. 12 – Věk, vzdělání a rodinný stav vzorku žen 
Věk počet vzdělání počet rodinný stav počet 

0 – 24 6 ZŠ 3 svobodná 11
25 – 44 8 SŠ bez maturity 7 vdaná 13
45 – 64 13 SŠ s maturitou 15 rozvedená 8

65 + 7 VŠ 9 ovdovělá 2
celkem 34 celkem 34 celkem 34

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 



Michal Karban: Analýza percepce strachu žen z trestné činnosti na vybraném území Malešic 68 

Graf 3 – Podíly jednotlivých skupin žen podle věku, vzdělání a rodinného stavu 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Mezi další sledované ukazatele, sloužící k charakterizaci respondentky a možnému zařazení 
do výzkumu, patří doba života v oblasti, znalost okolí vybraného území Malešic, pocit bezpečí, 
hodnocení bezpečnosti v Malešicích ve srovnání s obecnou úrovní kriminality v České 
republice a poslední doba trvání rozhovoru. Průměrná doba, kterou respondentky bydlely 
na území Malešic, byla kromě věku základním parametrem pro zařazení do výběru, neboť 
vypovídá o tom, jak ženy mohou znát okolí a dokážou si vybavit místa, která považují 
za potenciálně nebezpečná. Průměrná doba u zúčastněných žen dosáhla hodnoty necelých 
25 let. V souvislosti s tím, že část obyvatel, zejména těch žijících na sídlišti, zde žije od vzniku 
sídliště v roce 1964, je tato průměrná doba postačující, pro předpoklad znalosti území. 
Směrodatná odchylka dosáhla přibližně 16,4 let. Nejnižší doba byla limitní 5 let a nejvyšší 

55 let. Samozřejmě samotná doba nevypovídá o tom, zdali respondentka zná své okolí i přes 
značnou dobu života v Malešicích. K tomuto ukazateli bylo přidáno subjektivní hodnocení žen, 
zdali své okolí znají. Pouze čtyři respondentky uvedly, že se nepovažují za ty, co znají okolí 
svého bydliště. Týká se to především těch žen, které v Malešicích žijí kratší dobu. Z těchto 
poznatků, lze usoudit, že vzorek žen je způsobilý identifikovat ve svém okolí faktory strachu. 
Pocit bezpečí a hodnocení bezpečnosti v Malešicích ve srovnání s obecnou úrovní kriminality 
v České republice, již neslouží k charakterizaci vzorku, neboť jsou tato data plně subjektivně 
zabarvená. Přesto nám poskytují určitou vypovídající hodnotu o vzorku žen, které se zúčastnily 
výzkumu. Více jak 60 % žen (22) uvedlo, že se v oblasti svého bydliště, tedy Malešic cítí 
bezpečně, přesto každá z nich uvedla minimálně jedno místo, kde pociťuje strach. Ženy, které se 
v Malešicích necítí bezpečně, bylo přibližně 20 % žen (7). Ostatní ženy (5) na otázku 
odpověděly ve dne, ano, v noci ne. V případě jednoduchého hodnocení stavu kriminality 
ve srovnání s obecnou úrovní kriminality v České republice uvedlo 55 % žen (19), že 
kriminalitu v Malešicích lze považovat za lepší než obecně v jiných místech České republiky. 
Přibližně 30 % žen (10) uvedlo, že kriminalita je stejná a 9 % žen (3) uvedlo, že je horší. 
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Zbylé ženy (2) uvedly, že nelze striktně hodnotit kriminalitu, ale že záleží na tom, s čím se 
kriminalita srovnává. Z toho vyplývá, že mírnou převahu dostává u žen názor, že Malešice 
nepatří k nebezpečným oblastem a nemají zde takový strach a rozdíl od některých jiných 
oblastí. Posledním nepřímým ukazatelem byla doba samotného rozhovoru, která vypovídá 
o určitém parciálním zájmu o poskytnutí údajů a informací, týkající se této problematiky. 
Přibližný odhad čistého času je šestnáct a půl hodiny, což v průměru dělá necelých 30 minut 
na rozhovor. Směrodatná odchylka je pak přibližně 12,6 minut.  

Z výše uvedených ukazatelů, lze tedy předpokládat, že vybraný vzorek žen se výrazně 
neodlišuje od struktur standardní populace a samotné rozdíly nemají zásadní vliv na deformaci 
výsledků výzkumu.  

 

5.3.2 Výsledky kvalitativní analýzy subjektivních faktorů strachu  
 

Analýzu výsledků, získanou při rozhovorech s respondentkami, jsem rozdělil podle základních 
poznatků, z kterého vzešly, do tří základních částí. První, spíše kvantitativní, poznatek se týká 
poměru a struktury kategorií sociálních a fyzických faktorů strachu, jak je označovaly jednotlivé 
respondentky v rámci vybraného vzorku žen. Ten bude sloužit k porovnání a doplnění 
prostorové analýzy faktorů strachu. Druhý je tvořen shrnutím subjektivní percepce jednotlivých 
faktorů strachu respondentkami. Poslední část pak náleží jedinečným a odlišným faktorům, 
které byly v rámci rozhovoru identifikovány. 

Výsledná struktura jednotlivých kategorií faktorů strachu v rámci kvalitativní analýzy, 
a tedy i výsledný počet použitý k získání poměru jednotlivých kategorií faktorů sociálních 
a fyzických, byl zkonstruován na základě přiřazení jednoho bodu za každou ženu, která uvedla 
každý jeden fyzický prvek nebo sociální jev, který spadal do definice jednotlivých faktorů 

strachu z trestné činnosti. Součtem těchto bodů od jednotlivých sociálních a fyzických faktorů 
získáme celkový počet bodů každé kategorie. U fyzických faktorů dosáhl součet hodnoty 
135 bodů a u sociálních 121 bodů, což odpovídá součtu všech faktorů strachu, které všechny 
ženy v rámci výzkumné skupiny při rozhovorech označily. Jelikož tyto hodnoty nejsou vázány 
na reálné rozložení a jde pouze o subjektivní představu, lze tuto hodnotu relativizovat počtem 
faktorů ve skupině (u fyzických faktorů strachu počtem 9 a u sociálních faktorů strachu počtem 
11). Tímto získáme poměr hodnoty 15:11, což odpovídá přibližné hodnotě 1,364. Lze tedy říci, 
že i při rozhovoru respondentky uvádějí, že více vnímají ohrožení, pokud se v místě strachu 
nachází fyzické faktory spíše než sociální.  
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Největší zastoupení v celkové struktuře fyzických faktorů mají tyto čtyři faktory 
„Neosvětlené oblasti“, „zeleň“, „park“ a „les“. Dohromady dosahují 67 % označených faktorů 
strachu. „Neosvětlené oblasti“ označilo při rozhovoru 28 respondentek (82,4 %). Nejmenší 
zastoupení pak dosáhl faktor „parkoviště“ (tabulka č. 13 a graf č. 4).  
 

Tab. 13 – Struktura fyzických faktorů strachu dle rozhovorů s respondentkami 

Faktor strachu
přiřazené body za 

označení faktoru

podíl žen, které faktor strachu 

označily a všech žen ve skupině
podíl (%)

park 19 55,9 14,1
les 21 61,8 15,6
zeleň 23 67,6 17,0
podchody 11 32,4 8,1
slepé a úzké ulice 8 23,5 5,9
neosvětlená místa 28 82,4 20,7
zchátralé a opuštěné domy 9 26,5 6,7
parkoviště 3 8,8 2,2
zastávky a nádraží 13 38,2 9,6
celkem 135 397,1 100,0

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Graf 4 – Struktura fyzických faktorů strachu dle rozhovorů s respondentkami 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Co se týká sociálních faktorů, zobrazených v tabulce č. 14 a grafu č. 5, nejvyšší hodnoty 
dosáhl faktor strachu „opilé osoby“, který označilo 26 respondentek (76,5 %). Další dvě místa 
obsadily faktory strachu „etnické a národnostní menšiny“ a „skupinky mladistvých“, které 
označilo 19 a 17 respondentek. Na opačné straně nebyl ani jednou označen faktor „prostitutky“. 
Zároveň nízkých hodnot dosáhly také faktory „vandalismus“ a „gambleři“ 
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Tab. 14 – Struktura sociálních faktorů strachu dle rozhovorů s respondentkami  

Faktor strachu
přiřazené body za 

označení faktoru

podíl žen, které faktor strachu 

označily a všech žen ve skupině
podíl (%)

bezdomovci 14 41,2 11,6
etnické a národnostní menšiny 19 55,9 15,7
prostitutky 0 0,0 0,0
uživatelé drog 12 35,3 9,9
skupinky mladistvých 17 50,0 14,0
vandalismus 3 8,8 2,5
graffiti 6 17,6 5,0
nepořádek 13 38,2 10,7
opilé osoby 26 76,5 21,5
gambleři 5 14,7 4,1
sexuální násilníci 6 17,6 5,0
celkem 121 355,9 100,0

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Graf 5 – Struktura sociálních faktorů dle rozhovorů s respondentkami 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Druhým poznatkem, který přinesla analýza rozhovorů s respondentkami, je konkrétní 
charakter jednotlivých faktorů strachu, jak jsou vnímány ženami z výzkumné skupiny. Než však 
přistoupím k popisu jednotlivých faktorů, je nutné uvést několik aspektů, které nebyly zařazeny 
mezi faktory strachu, ale tvoří jejich určitou nadstavbu. Při rozhovorech se často vyskytovaly 
různé variace názvu potenciálního útočníka. Respondentky označovaly možného útočníka, 
kterého předpokládají, že je může přepadnout v místě, kde se mohou nacházet některé faktory 
strachu, zejména jako: „někdo na mne vyskočí“ nebo „přepadne mne nějaký úchylák“. Tato 
neurčitost, vypovídá o určité nejistotě, koho se mají vlastně ženy bát. Je samozřejmé, že se ženy 
obávají více trestných činů, ale u všech lze potenciálního pachatele určitým způsobem 
pojmenovat či charakterizovat. „Zloděj“, „lupič“, „kapsář“, „sexuální násilník“, „deviant“, 
„pedofil“ či „exhibicionista“ tvoří jasný popis možného pachatele, tak proč ženy, pokud se 
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jedná o projev trestné činnosti, často hovoří o pachateli obecně? Mohlo by to být způsobeno 
velkým počtem možných rizik, ale poté by samozřejmě šlo charakterizovat útočníka jako muže 
(tím nevylučuji, že se pachatelem trestné činnosti nemůže stát žena). Bohužel nemohou 
pachatele jasně identifikovat zřejmě právě z důvodu, že je velmi obtížné si vytvořit představu 
o tom, kdo by mohl ženu ohrozit, když neznají konkrétní situace předcházející jakémukoliv 
útoku či pachatelův „modus operandi“.  

Tento neurčitý útočník, kterého si za jednotlivými, zejména fyzickými faktory strachu ženy 
představují, je vnímán dvěma způsoby, jako „číhající pachatel“ nebo jako „pronásledovatel“. 
Oba dva přístupy k možnému útočníkovi se vyskytují v ženských představách, i když výrazně 
dominuje „číhající pachatel“, který je reprezentován právě obavou z náhlého útoku 
v nepřehledném terénu, kde se ženy pohybují. Naopak strach z „pronásledovatele“ se zejména 
projevuje při pohybu od míst, kde se v nočních hodinách srocují či pohybují různé osoby 
a pachatel si může skrytý v davu důkladně vytipovat potenciální oběť, aby jeho útok byl 
efektivní a zisk, ať už je jakýkoliv, byl co největší. 

Dalším aspektem je vnímání možnosti, když se žena obětí stane a tedy, že se dovolá možné 
pomoci a že jí bude včasně poskytnuta. Toho se týká více prvků, ale zejména opuštěnost místa 
a výskyt služeben bezpečnostních složek. Opuštěnost či menší frekvence výskytu osob jako 
vlastnost místa strachu byla poměrně často uváděna respondetkami, právě kvůli tomu, že se 
v takových místech nedovolají pomoci, pokud by jí potřebovaly. Tato lze považovat do jisté 
míry za racionální, ale problém je, že převážná většina pachatelů, kteří budou chtít cíleně 
spáchat nějaký trestný čin, např. za účelem majetkového zisku, budou vyhledávat spíše právě 
nepřehledná místa v koridorech, kde se často pohybují potenciální oběti. Opuštěná místa 
využívají spíše osoby, které se chtějí před něčím nebo někým schovat a ty primárně nemusí 

při setkání s nimi ženu napadnout. 
Při charakteristice subjektivního vnímání jednotlivých faktorům strachu, utvářející profil 

místa strachu, je důležité uvést, že všechny faktory strachu až na jeden byly při rozhovorech 
uvedeny alespoň jednou ženou, resp. alespoň třemi ženami. Jediný faktor, který nebyl ani 
jedinou ženou jmenován, byl sociální faktor přítomnost „prostitutek“. Jelikož tento faktor žádná 
žena z výzkumné skupiny nevybrala, nelze přesně definovat, proč tento faktor strachu ženy 
z Malešic nepovažují za nebezpečný. Lze tedy předpokládat, že si ženy neuvědomují návaznost 
další trestné činnosti či jiných sociálně patologických jevů na tento faktor strachu a proto ho 
nepovažují za ohrožující prvek.  

Faktory strachu „park“ a „les“ uváděly respondentky jako identické prostory, kde se kvůli 
špatné organizaci prostoru, nepřehlednosti, nedostatečnému osvětlení a přítomnosti 
problémových osob, obecně obávají náhlého útoku neznámým útočníkem. Často také 
respondentky uváděly, pouze jeden z těchto faktorů, zřejmě kvůli předpokládané analogii obou 
faktorů strachu. Některé respondentky však také vnímají tyto faktory odděleně a také se obávají 
pouze jednoho z nich. Les je často vnímán, na rozdíl od parku, jako opuštěná oblast. Ženy se 
zde pak obávají kromě výše řečených prvků, toho že kdyby se staly obětí jakéhokoliv útoku, 
nedovolaly by se pomoci. V případě parku se také objevuje i opačný názor na stejnou vlastnost  
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opuštěnosti oblasti, že v lese není velká frekvence osob, a tedy je tam i méně potenciálních 
útočníků. Žádná z respondentek neuvedla, že by se v parku nebo lese obávala mužů, kteří sem 
chodí sportovat. 

Faktory strachu „zeleň“ a „neosvětlená místa“ patří k nejčastěji uváděným fyzickým 
faktorům strachu. Oba faktory strachu jsou shodně uváděny kvůli nepřehlednosti, kterou 
vytvářejí v místě, kde se nacházejí a představě, že za těmito faktory strachu se může schovávat 
útočník. Přítomnost zeleně je pak často charakterizována, jako místo, kde se může  
někdo schovávat. 

„Podchod“ a „úzké a slepé uličky“ uvádějí respondentky zejména kvůli omezenosti 
prostoru a snížení možností únikových cest, kdy se obávají situace, že může jít v protisměru cizí 
člověk a v těchto místech jim přehradit cestu a napadnout je. Obecně je pak podchod často 
spojen s přítomností bezdomovců či uživatelů drog. 

Faktor strachu „parkoviště“ je považován za nebezpečný pouze třemi respondentkami, což 
ho zařazuje spíše mezi faktory specifické. Je také odlišně vnímán, neboť žádná žena, jež se 
zúčastnila výzkumu, neuvedla, že by jí jakékoliv ohrožení hrozilo ve vícepodlažních 
parkovištích. Respondentky uvedly, že na parkovišti se spíše obávají nepřehlednosti, způsobené 
velkým počtem aut. Jedna respondentka se domnívá, že pokud je parkoviště špatně 
organizované, často tam dochází ke krádežím a srocují se zde překupníci s nelegálním 
kontrabandem. 

Poslední fyzický faktor strachu „zastávky a nádraží“ je často uváděn ve spojení s možným 
pronásledováním od zastávek městské hromadné dopravy a ženy se ho tedy oprávněně obávají. 
Zastávky městské hromadné dopravy byly uváděny častěji než nádraží zřejmě kvůli větší 
frekvenci setkávání s nimi.  

U faktorů strachu spadající do kategorie sociální, byl nejčastěji uváděn faktor „opilé osoby“. 
Respondentky uváděly, že přítomnost takových lidí, v nich utváří pocit nejistoty a strachu 
z možné interakce s nimi. Ženami vnímané hrozby od podnapilých osob jsou nepředvídatelné 
a vulgární chování bez jakýchkoliv zábran, pokřikování a hvízdání na ženu a s nimi spojená 
potenciální možnost útoku, jak slovního, tak zejména fyzického až sexuálního charakteru.  

Podobným způsobem je vnímána přítomnost „uživatelů drog“, ovšem zřejmě kvůli menší 
viditelnosti jejich výskytu nebyla uváděna tak často jako faktor „opilé osoby“. Navíc u uživatelů 
drog respondentky vnímají vyšší úroveň neovládání se a možnost nákazy infekční nemocí, ať již 
z fyzického kontaktu nebo z nastražených injekčních stříkaček. 

„Etnické a národnostní menšiny“ jsou nejčastěji zastoupeny strachem z přítomnosti Romů 
a Ukrajinců nebo obecně cizinců. Každý skupina je ale vnímána poněkud odlišně. V případě 
Romů se ženy spíše obávají nevhodného chování, slovních konfliktů nebo maximálně 
majetkové trestné činnosti. Naopak u cizinců z východní Evropy, jejichž název Ukrajinci již 
zevšedněl pro všechny cizince, pocházející z této oblasti, se ženy obávají závažné trestné 
činnosti a nadměrného užívání alkoholu a s ním spojené agresivní chování.  

Mezi další často uváděné sociální faktory strachu patří „bezdomovci“ a „skupinky 
mladistvých“. Bezdomovci jsou vnímáni jako nositelé nepořádku, nečistoty a jako uživatele 
alkoholu a s nimi spojené nepředvídatelné chování a drobné kriminality v okolí. Ovšem velmi 
často se také respondentky vyjadřovaly k jejich přítomnosti s pocitem odporu kvůli jejich 
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vzezření a žebrání nebo lítosti spíše než strachu. Ve srovnání s tím vnímání mladistvých již není 
natolik rozporuplné. I když se spíše starší lidé obávají kontaktu s nimi, potenciální ohrožení 
bývá definováno identicky jako hlasité, vyzývavé a vulgární chování v rámci takové skupiny 
často v relaci s představou užívání alkoholu a drog. Zejména starší ženy předpokládají, že 
při výraznějším slovním konfliktu by mohl jedinec z této skupiny přistoupit i k fyzickému 
násilí. Ale i mladé ženy tyto skupinky považují za ohrožující, ale spíše z pohledu slovního 
obtěžování s možným sexuálním podtextem.  

Hodnocení subjektivní percepce faktorů „nepořádek“, „vandalismus“ a „graffiti“ jako 
faktorů, které by se daly charakterizovat jako fyzický projev sociální patologické činnosti má 
zajímavé výsledky. Předpoklad, že kdyby si ženy představily za každým z těchto faktorů určité 
nebezpečí pro sebe, musely by nejčastěji uvést vandalismus jako projev násilí a agresivity, by 
byl mylný. Nejčastěji z těchto tří faktorů ženy uváděly právě nepořádek, protože z největší 
pravděpodobností v nich vzbuzuje přítomnost neidentifikovaných lidí, kteří tento nepořádek 
vytvářejí, pocit nejistoty z neznámého. Graffiti pak zřejmě v ženách vzbuzuje jen pocit vzteku 
nad poškozením cizího majetku než ukazatel nějakého ohrožení. Považují je spíše za prvek, 
který v přítomnosti jiného faktoru špatný pocit z místa jen umocní, ne iniciuje.  

Poslední dva faktory strachu a jejich nízký podíl na struktuře všech faktorů jsou „gambleři“ 
a „sexuální násilníci“. První z nich plní představu pachatelů, kteří kvůli hazardu nemají 
dostatek financí, tak kradou. Nízký podíl je pravděpodobně způsoben jen potenciálním 
ohrožením majetku, spíše než ohrožením zdraví či života. Naopak velká část žen se obává 
sexuálně motivovaného útoku, proto je divné, že přímo neoznačují konkrétně takového 
pachatele. Z největší pravděpodobností mají tyto útoky spojené s ostatními faktory strachu 
zejména s faktory strachu „opilé osoby“ nebo „skupinek mladistvými“ a určitá nemožnost 

přesné definice sexuálního násilníka je vede k jejich konkrétnímu neuvádění. 
Poslední součástí analýzy rozhovorů je uvedení subjektivních a ryze specifických prvků, 

které ženy také považují za ohrožující, ale jejich význam, koncentrace nebo spornost zamezila 
zařazení mezi faktory strachu. Mezi první takové faktory strachu patří kvůli možnosti fyzického 
útoku výskyt „radikálů“ zejména v podobě přítomnosti neonacistů, anarchistů či jiných 
radikálních skupin. Dalším uvedeným prvkem byla staveniště v okolí staveb a rekonstrukcí 
budov jako zdroj další nepřehlednosti terénu a výskytu cizích osob v okolí. Přítomnost hluku 
z hrajících aut či divoké zábavy také v několika ženách vzbuzuje pocit ohrožení. Posledním 
specifickým prvkem, který by se ale dal zařadit k faktoru „podchod“ je metro jako omezený 
prostor, kde je se obtížné vyhnout setkání s nějakým možným útočníkem. Zvláštní a ojedinělý 
prvek, který ale obsahuje všeobecné shrnutí, byla několika respondentkami uvedena  
přítomnost mužů. 
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Kapitola 6 
 

Závěr 

 
Závěrečnou kapitolu tvoří shrnutí všech základních poznatků, které tato diplomová práce 
přináší. Zároveň se také pokusím odpovědět na základní výzkumné otázky, jež byly definovány 
v úvodu práce a ke kterým směřovala veškerá výzkumná činnost. Na úplný závěr bude uvedeno 
využití zjištěných poznatků a směřovaní dalšího potenciálního výzkumu v této oblasti. 

Hlavním cílem této práce bylo s pomocí prostorové analýzy faktorů strachu a analýzy 
rozhovorů s respondentkami zjistit, zdali ženy při pohybu vnímají spíše prvky sociálního nebo 
fyzického prostředí. Předpokladem bylo, že se ženy budou výrazně obávat konkrétních skupin 
problémových osob a jevů, které jejich přítomnost v určitých oblastech mohou vytvářet, na úkor 
fyzických faktorů strachu. Jak však ukázaly obě výzkumné metody, prostorová analýza míst 
strachu a analýza rozhovorů s respondentkami, použité v práci, se tento předpoklad nepotvrdil. 
V rámci prostorové analýzy faktorů, postavené na porovnání zakreslených míst strachu 
a výskytu všech faktorů strachu, bylo zjištěno, že poměr bodů strachu obou kategorií dosahuje 
hodnot 1,519:1 ve prospěch kategorie fyzických faktorů strachu. Podobného výsledku bylo 
dosaženo i u analýzy rozhovorů s respondentkami, kde byla zkonstruována na základě přiřazení 
bodu každé kategorii faktorů strachu za každou ženu z výzkumné skupiny, která označila každý 
jeden faktor strachu spadající do této kategorie. U této analýzy dosáhl poměr hodnot 1,364 opět 
spíše ve prospěch fyzických faktorů strachu. Z obou analýz tedy vyplývá odpověď 

na výzkumnou otázku „Tvoří místa strachu z trestné činnosti spíše faktory strachu, 
pocházející z fyzického nebo sociálního prostředí?“. Ženy s drobnou převahou více 
identifikují místa strachu podle přítomnosti fyzických faktorů strachu než podle přítomnosti 
faktorů sociálních. Z toho lze usoudit, že ženy jsou si částečně vědomy, kdo je může ohrozit, ale 
stále se s mírnou převahou řídí podle toho, jak místa, kde se pohybují, fyzicky vypadají. 

Další dvě výzkumné otázky „Jaké faktory strachu z trestné činnosti vzbuzují nejčastěji 
pocit strachu v ženách, které se zúčastnily rozhovorů?“ a „Které faktory strachu nejčastěji 
tvoří označená místa strachu?“ lze shrnout v rámci zhodnocení porovnání struktury fyzických 
a sociálních faktorů strachu získaných při obou použitých metodách,  

V případě fyzických faktorů strachu, zobrazených v tabulce č. 15 a grafu č. 6 dosahují obě 
porovnané struktury velmi podobných výsledků, pouze u hodnoty získaných při rozhovorech je 
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patrné určité rozmělnění bodů i mezi menší faktory. Výrazná odlišnost vzniká pouze u kategorie 
„zeleň“ a „neosvětlená místa“. Tuto deformaci způsobila provázanost obou faktorů a jejich 
definice v rámci reálné identifikace na vymezeném území Malešic. Pokud tyto hodnoty sečteme 
a vytvoříme jeden faktor, dojde k potvrzení výsledků prostorové analýzy faktorů strachu 
prostřednictvím výsledků analýzy rozhovorů. Odpověď na obě výzkumné otázky bude v případě 
fyzických faktorů jednotná. Faktory strachu nejčastěji uváděné jsou provázaný faktor 
„neosvětlená místa a zeleň“, „les“ a „park“. 

 

Tab. 15 – Porovnání struktur fyzických faktorů strachu získaných oběma metodami  

Struktura fyzických faktorů strachu prostorová analýza  (%) analýza rozhovorů (%)
park 15,1 14,1
les 18,4 15,6
zeleň 34,4 17,0
podchody 2,2 8,1
slepé a úzké ulice 10,8 5,9
neosvětlená místa 3,8 20,7
zchátralé a opuštěné domy 0,5 6,7
parkoviště 4,1 2,2
zastávky a nádraží 10,6 9,6
celkem 100,0 100,0

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Graf 6 – Porovnání struktur fyzických faktorů strachu získaných oběma metodami 
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Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

U sociálních faktorů strachu jsou výsledky u obou analýz poněkud odlišné, zejména 
ve velikostech jednotlivých podílů. Z tabulky č. 16 a grafu č. 7 je patrné, že podíly jednotlivých 
faktorů, vzešlé z analýzy rozhovorů s respondentkami, dosahují výrazně menších podílů 
a hodnoty jsou rovnoměrněji rozložené mezi většinu faktorů strachu. Lze tedy předpokládat, že 
sice ženy vnímají více sociálních faktorů, jako ukazatel ohrožení, ale pokud uvádějí konkrétní 
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místa, neidentifikují tyto sociální faktory na správných místech nebo některým přidávají 
výrazně větší význam a zakreslí raději místa s jejich výskytem. Pokud pomineme jednotlivé 
hodnoty podílů u obou metod, lze tedy formulovat odpověď na výzkumné otázky následovně. 
Nejčastěji při použití obou metod je uváděn jako prvek, který vytváří v místě pocit strachu 
faktor „opilé osoby“. Na druhém a třetím místě se nachází u struktury, získané při prostorové 
analýze faktorů strachu, faktory „skupinky mladistvých“ a „bezdomovci“. U analýzy rozhovorů 
naopak druhé a třetí místo obsadil faktor strachu „etnické a národnostní menšiny“ a „skupinky 
mladistvých“ a následované „bezdomovci“ Až na deformaci faktorem „etnické a národnostní 
menšiny“, způsobenou v případě prostorové analýzy faktorů strachu obtížností lokalizace 
v prostoru, jsou nejčastěji identifikované faktory také identické.  
 

Tab. 16 – Porovnání struktur sociálních faktorů strachu získaných oběma metodami  

Struktura fyzických faktorů strachu prostorová analýza  (%) analýza rozhovorů (%)
bezdomovci 16,3 11,6
etnické a národnostní menšiny 5,3 15,7
prostitutky 0,0 0,0
uživatelé drog 0,0 9,9
skupinky mladistvých 29,0 14,0
vandalismus 0,6 2,5
graffiti 6,5 5,0
nepořádek 1,5 10,7
opilé osoby 37,1 21,5
gambleři 3,8 4,1
sexuální násilníci 0,0 5,0
celkem 100,0 100,0

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
 

Graf 7 – Porovnání struktur sociálních faktorů strachu získaných oběma metodami 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Všechny výsledky a poznatky, které vzešly z této práce, nemusí sloužit jen pro potřeby 
krimininologických studií, ale dají se využít i v jiných aspektech studia lidského života. Jak 
ukazuje výzkum, organizace prostoru hraje stále významnou roli při vnímání strachu z trestné 
činnosti. Správa a udržování prostupnosti a výšky zeleně, prořez stromů, stínících rozptyl světla 
od pouličního osvětlení, zamezení vzniku nebo alespoň důsledné řešení výskytu zchátralých, 
opuštěných nebo nedostavených domů či úzkých uliček, průchodů a podchodů, to a obecně 
všechny aktivity, které budou zvyšovat přehlednost a čitelnost prostoru pro ženy, jsou prvky, 
které mohou městské úřady a městští plánovači využít ke změně pocitu ohrožení z trestné 
činnosti v okolí s výrazně menšími finančními náklady než jsou investovány např. do zřizování 
nových služeben Městské policie. V případě sociálních faktorů pak mohou tyto subjekty tlačit 
na efektivnější strategii pochůzek Městské policie, jež dokáže většinu problémů odstranit a tlačit 
na větší informování o charakteru různých druhu kriminality s cílem snížení počtu 
neopodstatněných výjezdů. Abychom však věděli, co je nutné odstranit, změnit nebo co je nutné 
ženám vysvětlit, musíme nejdříve vědět, čeho a proč se tyto ženy v městském prostředí obávají. 
Odstranění či vysvětlení původců strachu z trestné činnosti, můžeme dosáhnout změny mnoha 
aspektů života ženy, jež se projevují na kvalitě života v oblasti nebo na komunitním soužití. 

Další směrování výzkumné činnosti, týkající se této problematiky se bude týkat dvou trendů. 
První trend dalšího výzkumu, vynucen samotnou podstatou tohoto tématu, je zpracování 
prostorového rozložení reálné trestné činnosti a porovnání se subjektivně definovanými místy 
strachu. Tato práce se věnovala dvou rozměrům, ovlivňující vnímání strachu žen z trestné 
činnosti, faktorům fyzického a sociálního prostředí. Třetím rozměrem potřebným 
ke komplexnímu posouzení percepce strachu je analýza trestné činnosti, resp. jejího výskytu 
a rozložení. Druhým trendem následného výzkumu, kterému se již některé světové geografky 

a geografové věnují je diferenciace strachu podle určitých strukturálních charakteristik jako je 
věk, příjem či rodinný stav. 
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Příloha 1 – Záznamová arch rozhovorů s respondentkami str. 1 

  
 

Zdroj dat: Návrh autora 
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Příloha 2 – Záznamová arch rozhovorů s respondentkami str. 2 

  
 

Zdroj dat: Návrh autora 
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Příloha 3 – Záznamová arch rozhovorů s respondentkami str. 3 

 
 

Zdroj dat: Návrh autora 
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Příloha 4 – Zakreslená místa a oblasti strachu podle respondentek (1. – 10.) 

  
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Příloha 5 – Zakreslená místa a oblasti strachu podle respondentek (11. – 20.) 

  
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Příloha 6 – Zakreslená místa a oblasti strachu podle respondentek (21. – 30.) 

  
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Příloha 7 – Zakreslená místa a oblasti strachu podle respondentek (31. – 34.) 

 
 

Zdroj dat: vlastní výzkum 
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Příloha 8 – Faktor strachu zeleň 1 

 
 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
 

Příloha 9 – Faktor strachu zeleň 2 

 
 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 10 – Faktor strachu graffiti 1 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
 

Příloha 11 – Faktor strachu graffiti 2 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 12 – Faktor strachu slepé a úzké ulice 1 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 13 – Faktor strachu slepé a úzké ulice 2 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 14 – Faktor strachu zchátralé a opuštěné budovy 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
 

Příloha 15 – Faktor strachu nepořádek 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 16 – Faktor strachu podchod 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
 

Příloha 17 – Faktor strachu parkoviště 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 18 – Faktor strachu bezdomovci 1 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 19 – Faktor strachu bezdomovci 2 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
 

Příloha 20 – Faktor strachu les 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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Příloha 21 – Faktor strachu park 1 

 
 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
 

Příloha 22 – Faktor strachu park 2 

 
 

 

Zdroj dat: Terénní výzkum 
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