Po sudek na b akalářskou práci V l astimi l a

PETERKY

,,Kriminalita v městském prostředí..

PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Bakalářská práce V1astirnila Peterky se soustřeďuje na časoprostorové rozloženíkrirnir'rality
ve městě Strakonice, s konkrétnímzaměřenínr na krádeže autonrobilťr a vloupárrí do nich.
V úvodu práce autor předk|ádá zák|adrrí hypotézy, na které se snaŽí v práci odpovědět. Velmi
povrclrně je zpracovárra kapitola věnovaná metodice práce, ze které lze vytušit' Že práce bude
rnít spíšepopisrrý clrarakter. Naopak obsáhlou částípráce je teoretické zarámování studované
problematiky, kcle se autor věrruje vysvětlerrí fyzické, sociální a fr"rnkčníprostorové struktury
města a také rťtznýrtr teoriínr spojenýrri s krirninalitou v nrěstskérrr prostředí. Čtvrtá kapitola se
zabývá jtŽzpracovánhlr datovélro souboru pro sarnotné Strakorrice a autor se věrru.ie
prostorovému roznrístění krirninality ve Strakonicíclr, časovémuaspektu vybrarrýclr případů
krádeži a strukturou odcizerrých předmětťr. V závěrečnékapitole pak autor diskutuje zjištěné
výsledky, lrodnotí rněstské proStoťy ,,náclrylné.. k vyššímuvýskyttr krádeži a vlotrpání do
autornobilťr v určitérrrčasovénr irseku clrre a popisuje dalšíatributy zvýšené majetkové
krimirrality' jako je rrapř. r'revlrodný architektorrický plárr' cliybějícíteritorialita, anonymita či
prostý zvýšerrý výskyt příleŽitostí.

K práci nemám zásadní výlrrady, pollze několik připomírrek - autor věrruje příliš r'nr'rolro

prostoru základrrírrr poučkánr o jednotlivých sloŽkách prostorové struktury města na ťtkor
konkrétnějšílrozanrěřerrí na krirrrinalitu, majetkové trestné činy a jejich prostorové aspekty
obecně. Stejrrě tak je nožná zbytečně mnoho prostoru věnováno popistr jednotlivých
vymezenýc|.l zótt nrěsta Strakor'rice. Z prostorovélro lrlediska je pak poclrtrŽná i oblast
výzkumu zanrěř.ená tra to, které značky autonrobilů' popř. které přednrěty z niclr býva.jí
nejčastěji odcizerry. Přesnější by mělo být také pojmenovárrí některých kapitol, a celé práce,
kde se lrovoří o kriminalitě, avšak předmětem studia je pouze část kriminality - krácleŽe
autonrobilťr a vloupárrí do niclr. .Tako zásadrrější problénr však vidírn skutečnost' Že přeclloŽená
práce rrrá výrazně popisrrý clrarakter, bez aspirace rra lrlubšíanalýzu získanýclr dat'

Po strátrce Íbrnrální a jazykové odpovídá práce (až rra pár grarnatickýclr chyb a kvalitu
anglickélro abstraktr"r) poŽaclavkťrrn kladerrýnr rra obdobriý typ prací. Moje kritické pozriámky
však nesniŽují přírros přeclloŽerré práce, věnující se zajírrravé problerrratice, a proto
doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrlruji její hodnocení známkou 2.
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