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Předkládaná práce rozšiřuje skupinu diplomových a bakalářských prací, které byly 

v posledních letech na naší katedře na téma kriminality a percepce strachu obhájeny. Ačkoli 

řešené téma považuji za závažné jak z pohledu výzkumu, tak praxe, k předkládané práci mám 

řadu výhrad.  

 

Formální a stylistická stránka 
Hned na úvod musím vznést velkou výtku ke způsobu zacházení se zdroji a citačnímu 

standardu celé práce. Autor v textu používá citace, které nejsou uvedeny v seznamu literatury, 

což vzbuzuje podezření, zda příslušná díla četl (např. na s. 14 Herbert 1982, Baldwin a 

Bottoms 1976, Mawby, Davis 1992, s. 15 autor píše o třech pracích autorky Valentine, avšak 

v seznamu literatury se objevuje jen jedna, s. 16 v seznamu literatury chybí Herbert a 

Davidson 1977, s. 32 Madrid 1997, Wesely 2001, dále Wesely 1997 atd.). Chybný je i způsob 

citací děl více autorů v textu – chybí jméno druhého autora (např. Hickman 1997), příp. „a kol.“ 

(např. Liska 1982, Pecháčková 1998), rozlišování formy přímých a nepřímých citací. 

  

Srozumitelnost a čtivost textu snižuje neobratný, kostrbatý a neuspořádaný styl psaní. Autor 

často používá složité formulace, za kterými se vytrácí samotný obsah sdělení. 

Nesrozumitelnost formulací se projevuje již v úvodu při definování cíle práce, kdy čtenář 

teprve postupem času, jak se prací prokousává, odhaluje, o co vlastně autorovi ve výzkumu 

jde. Rozštěpení práce do podkapitol, které mají méně než půl stránky, nepovažuji za vhodné, 

snižuje přehlednost i plynulost textu. 

 

V práci se vyskytují chyby v užívání čárek, skloňování, objevují se překlepy. U map 

v přílohách chybí legendy, nesprávné jsou názvy některých tabulek (tab. 11), uvádět stejnou 

informaci zároveň v grafu a tabulce je zbytečné (např. tab. 12 a graf 13). 

 
Teorie 
Rozsah literatury, se kterou autor pracuje v teoretické části, je velice chudý. Některé 

teoretické kapitoly považuji za nedostatečně procitované, např. kap. 2.1.1. „Předmět a objekt 

geografie zločinu“ neobsahuje žádný odkaz na literaturu, rovněž kapitola 3.3 „Faktory strachu 

a prostředí“, která by měla být vzhledem k zaměření práce klíčová. Některá tvrzení teoretické 

části proto působí, že si je autor spíše vymyslel sám, než že by je načerpal 

studiem existujících pramenů, některá sdělení jsou zkratkovitá a zavádějící.  

 

V teoretické části postrádám jasnou definici klíčových používaných pojmů, zejména není 

zřejmé, co autor nazývá „faktorem strachu“ a co „místem strachu“ a jaký je vztah mezi těmito 

dvěma pojmy. Čtenář má místy dojem, že jsou oba výrazy užívány jako synonyma, jindy 

různém významu. 

 

Obecně se teoretická část poměrně těžko čte, působí neuspořádaně, autor v rámci jedné 

kapitoly přeskakuje z tématu na téma, text je místy nesrozumitelný, což může pramenit 

z autorovy stylistické neobratnosti, či nesprávného porozumění původním textům.  

 



Metodika 
Ačkoli porovnání skutečného stavu prostředí s jeho vnímáním určitou skupinou obyvatel 

z hlediska rizikovosti je v zásadě možné, způsob provedení tohoto porovnání na mně 

v předkládané práci nepůsobí přesvědčivě. Za problematickou považuji zejména část, která je 

nazvána „prostorová analýza“ a ve které autor vlastním terénním šetřením identifikuje 

faktory/místa, o kterých se domnívá, že budou vyvolávat v ženách strach. Ač autor deklaruje, 

že jejich identifikace vychází z prostudované literatury, ve skutečnosti tomu tak není, jelikož 

příslušná teoretická kapitola 3 je slabá a odkazy na relevantní literaturu jsou sporadické.  

 

Za nepřesvědčivý považuji rovněž způsob překrývání terénně zjištěných míst strachu a míst 

označených za nebezpečné samotnými ženami, zejména pak přisouzení sociálních, či 

fyzických atributů prostředí daného místa jako důvodu strachu samotným autorem. Co když 

se například žena na některém místě bojí, protože ji tam dříve okradli a její obavy nijak 

nesouvisí ani s fyzickým, ani se sociálním prostředím místa? Pokud autor přisoudí místu 

důvody strachu na straně fyzického, či sociálního prostředí podle toho, co v daném místě 

zmapoval, vystavuje se riziku vytvoření falešných souvislostí. Také metoda převodu 

označených míst (ploch, linií) na body přináší dle mého názoru řadu problémů (např. jak 

přesně autor určí začátek a konec daného místa?). Tento postup zároveň předurčuje výsledky 

výzkumu, tj. dominanci prvků fyzického prostředí v produkci strachu žen - počet fyzických 

prvků identifikovaných v terénu je daleko vyšší než prvků sociálních, které navíc nemají 

plošný ani liniový charakter a tudíž získávají i méně bodů. Výsledky takto provedené analýzy 

pak působí více jako autorova konstrukce než skutečný obraz percepce prostředí ženami. 

 

V metodické části postrádám jasnou informaci, jak byly ženy v Malešicích vybírány, kde byly 

oslovovány, jak dlouho trval rozhovor, zda byl nahráván apod. Proč autor tak důsledně a 

složitě provádí a popisuje kvótní výběr žen podle věku, když nakonec shrnuje, že se mu 

některé ženy (důchodkyně) stejně nepovedlo oslovit, a když abstrahuje od kvótního 

zastoupení podle ostatních charakteristik, např. vzdělání, místa bydliště apod.  

 

Vyhodnocovat z podstaty kvalitativní materiál, tj. rozhovory, kvantitativními postupy považuji 

za nevhodné (např. uvádění směrodatné odchylky, koeficientů s třemi desetinnými místy). 

Proč byl veden rozhovor a nebyl použit jednoduchý dotazník s větším počtem respondentů?  

 

Závěry 
Závěr práce by měl být diskusí výsledků, polemikou se zjištěními výzkumu, rozborem omezení 

výzkumu apod. Další vyhodnocování tabulek podobné tomu v předešlé empirické části práce 

není závěrem výzkumu. Zamyšlení nad limity provedeného výzkumu by bylo v případě této 

práce nanejvýš žádoucí.  

 

Přes výše uvedené připomínky doporučuji předkládanou práci k obhajobě.   

 

 

 

V Praze 12. 9. 2011                                                                   

                  

RNDr. Jana Temelová, Ph.D. 

 


