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Diplomová práce Michala Karbana „Analýza percepce strachu žen z trestné činnosti na 
vybraném území Malešic“ si klade za cíl odhalit a porovnat faktory strachu z trestné činnosti, 
které autor identifikoval v rámci vlastního výzkumu na základě odborné literatury,    a ty, 
které uváděly jeho respondentky na základě jejich zkušeností v místě výzkumu. Výzkumnou 
otázkou práce také je, zda jsou místa strachu z trestné činnosti tvořeny faktory strachu 
pocházejícími z fyzického či spíše ze sociálního prostředí. 
 
Autor vypracoval velmi přehledné a informativní teoretické zarámování práce v druhé 
kapitole, kde představuje oblast geografie zločinu a strachu z trestné činnosti a zdařile 
diskutuje definice použitých konceptů. Ve třetí kapitole autor na základě především 
zahraniční literatury definuje faktory strachu z trestné činnosti a představuje i vlastní model 
vlivu jednotlivých faktorů na strach z trestné činnosti. Faktorům strachu se věnuje jak na 
národní, tak na lokální úrovni, kde je rozděluje na faktory fyzického a sociálního prostředí. 
 
Vzhledem ke zcela novátorskému přístupu k prostorové analýze a hodnocení jednotlivých 
faktorů, které autor navrhl sám, představuje metodologická kapitola klíčovou kapitolu práce. 
Autor pečlivě popisuje postup dotazníkového šetření a výběr vzorku, ale i zobrazování a 
výpočet subjektivních míst strachu a jejich kvantifikaci, což považuji za velmi důležité pro 
případné pokračovatele a zájemce o replikaci výzkumu v jiných modelových územích.  
 
Předložená diplomová práce Michala Karbana je kvalitní a inovativní studií v oblasti 
geografie strachu z trestné činnosti, přičemž je nutno upozornit na fakt, že právě geografie je 
disciplínou, která v počtu studentských i odborných prací s obdobnou problematikou zaostává 
za ostatními sociálními vědami. 
 
Autor projevuje nejen dobrou znalost literatury a především schopnost vytvořit si vlastní 
metodiku, která by vyhovovala cílům práce a charakteru zkoumané problematiky. Práce je 
zpracována dobře i po formální stránce a splňuje všechny náležitosti a požadavky kladené na 
tento typ prací. Velmi vhodně je práce doplněna i fotodokumentací v přílohách. Součástí 
příloh jsou také jednotlivé archy se zakreslenými místy strachu a autor tak dává čtenářům 
k dispozici téměř veškerý materiál nasbíraný v průběhu výzkumu včetně podrobného návodu, 
jak provádět obdobná šetření. 

 

Autorovi lze vytknout snad jen skutečnost, že místy je popisu jednotlivých faktorů či postupu 
výpočtů věnováno příliš mnoho prostoru a čtenář se v některých pasážích může „ztrácet“. 
Také používání příliš dlouhých souvětí a složitějších větných konstrukcí je místy spíše na 
škodu odbornému textu. Tato skutečnost však pramení z autorova zájmu a nadšení pro 
vybranou problematiku a nikterak nesnižuje kvalitu předložené diplomové práce. 

 

Tuto diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 1-2. 
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