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ABSTRAKT 

Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje řadu aspektů fungování 

společnosti i života každého člověka. Zároveň představuje významné interdisciplinární 

téma, kterému se věnuje řada oborů, včetně geografie. Logicky zde dochází 

k tematickým i metodickým přesahům; každá z věd klade důraz na odlišné aspekty 

kriminality, využívá jiných metod a výzkumných postupů, způsobů interpretace, a proto 

přispívá k poznání kriminality odlišně. Význam geografie spočívá zejména v obohacení 

výzkumu kriminality o prostorovou dimenzi, napomáhá k jejímu poznání 

prostřednictvím analýz rozmístění kriminality a studiemi percepce zločinu. Ačkoliv 

tento typ studií patří v zahraničních výzkumech k běžně využívaným, v české geografii je 

jim věnováno pouze málo pozornosti. 

Tato dizertační práce se zaměřuje na představení výzkumu geografie zločinu, přibližuje 

její teoretický a metodický vývoj a diskutuje její využitelnost a využití v českém 

kontextu. Větší důraz je v práci kladen na koncept strachu ze zločinu, který tvoří 

základní složku pocitu bezpečí ovlivňující každodenní život, využívání městského 

prostoru a prostorovou mobilitu jednotlivců. Právě lepší pochopení diferencovaného 

vnímání zločinu různými skupinami obyvatel či uživatelů a následná aplikace zjištěných 

poznatků do praxe může přispět ke zlepšení kvality života a zvýšení rezidenční 

spokojenosti.    

Dizertační práce se skládá ze dvou částí. První část nejprve představuje obecná 

východiska práce a shrnuje vývoj a základní přístupy k výzkumu zločinu v geografii. 

Následuje kapitola diskutující již samotné jádro práce – koncept strachu ze zločinu, která 

se zaměřuje na diferencované vnímání strachu ze zločinu různými skupinami obyvatel a 

na roli rezidenčního prostředí a konkrétních typů míst na pociťování strachu. Součástí 

první části práce je rovněž diskuze metodických problémů a bariér výzkumu v českém 

prostředí. Druhou část práce tvoří soubor pěti publikací zaměřených na tematiku 

geografie zločinu a výzkumu bezpečnosti. První článek reflektuje vývoj studia zločinu 

z pohledu geografie v Česku, klade důraz na vývoj témat, metodiky a měřítkové úrovně. 

Zbylé publikace představují výsledky konkrétních empirických výzkumů zaměřených na 

strach ze zločinu, které byly realizované v různých částech Prahy a v jejím zázemí.   

Klíčová slova: geografie zločinu – strach ze zločinu – percepce – hot spots – prostředí – 

rezidenční lokalita – Praha – Česko 
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ÚVOD 

Kriminalita je součástí našeho života z velké části nezávisle na tom, zda chceme, nebo 

nechceme. Nemusíme být ani jejím přímým účastníkem, ale přesto se o ní často 

dozvídáme z médií nebo ze zkušeností příbuzných, přátel či známých. Ačkoliv velmi 

záleží na konkrétním společenském a kulturním kontextu, který je velmi odlišný 

v různých zemích světa, kriminalita patří z pohledu obyvatel k nejzávažněji vnímaným 

problémům (mj. Lowry a kol. 2003). Pořadí problémů považovaných obyvateli za 

nejvýznamnější se proměňuje v závislosti na aktuálním vývoji, na vrcholku se střídá 

politická či ekonomická situace, korupce nebo zdravotnictví, pozice kriminality však 

stabilně zůstává na předních příčkách (Toušek 2009b). Percepce obyvatel se následně 

odráží i v politických programech s oblibou vyhlašujících „boj s kriminalitou“ (Tomášek 

2010). 

Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje řadu aspektů fungování 

společnosti i života každého člověka. Následky zločinů mohou být psychického i 

zdravotního charakteru, případně i ekonomické povahy, ale ve svých důsledcích může 

vést až ke snížené kvalitě života, k atmosféře strachu a nedůvěry. Kriminalita proto patří 

mezi významná interdisciplinární témata. Logicky zde dochází k tematickým i 

metodickým přesahům; každá z věd klade důraz na odlišné aspekty kriminality, využívá 

jiných metod a výzkumných postupů, způsobů interpretace, a proto přispívá k výzkumu 

kriminality odlišně.  

Význam geografie spočívá zejména v obohacení výzkumu kriminality o prostorovou 

dimenzi. Za hlavní typy geografického výzkumu kriminality lze označit analýzy 

rozmístění kriminality a studie percepce zločinu. Analýzy rozmístění kriminality se snaží 

identifikovat základní prostorové vzorce distribuce kriminality v určitém prostoru. Data 

za kriminalitu propojují s charakteristikami lidí a prostředí a zaměřují se na hledání 

souvislostí a pravidelností v jejich distribuci a intenzitě (v zahraničí první výzkumy 

např. Guerry a kol. 1829, Quetelet 1833; v Česku podrobněji až Procházka 1925, Solnař 

1931). Analýzy dílčích témat z oblasti kriminality hlouběji zkoumají např. vybrané druhy 

trestných činů či pachatele, častou formou jsou případové studie konkrétních území. 

Mezi studie percepce zločinu patří i výzkumy strachu ze zločinu, které umožňují 

analyzovat nejen diferenciaci v pociťování strachu u různých skupin obyvatel, ale 

zároveň vztažení tohoto vnímání k prostředí nebo konkrétním místům, resp. typům 
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míst. Navazující analýzy rizikových míst se zaměřují i na specifičnost prostředí těchto 

míst, jejich fyzický stav, uživatele či závislost vnímání na denní době, roční době či 

pověsti místa (mj. Gordon a Riger 1989, Koskela 1999, Koskela a Pain 2000).  

Strach ze zločinu představuje základní složku pocitu bezpečí ovlivňující každodenní 

život, využívání městského prostoru a prostorovou mobilitu jednotlivců, působí i na 

spokojenost obyvatel a kvalitu jejich života (mj. Herbert 1982, Ferraro a LeGrange 1987, 

Koskela 2003, Cohen 2007). Důležitost pocitu bezpečí dokládá i Maslowova hierarchie 

potřeb, ve které jej (resp. bezpečnost a ochranu v širším slova smyslu) autor řadí hned 

za uspokojení základních fyziologických potřeb, tedy za hlad, žízeň či teplo (Maslow 

1943). Diferencovanost pociťování strachu u různých skupin obyvatel (jedinců) se 

projevuje v jejich odlišném vnímání prostředí, na základě čehož pro ně vznikají různá 

časová i prostorová omezení v jeho využívání (Koskela 1999). Příkladem může být 

strach pociťovaný po setmění, který výrazně zkracuje den trávený venku, či 

upřednostnění delší trasy před průchodem přes konkrétní nebezpečně vnímané 

místo/lokalitu (např. DuBow a kol. 1979, Gordon a kol. 1980, Riger a Gordon 1981, 

Koskela 1999). Pociťovaný strach ze zločinu je ovlivňován rovněž rezidenčním 

prostředím a typy míst, které se v něm nachází. Výzkum strachu ze zločinu se proto 

zaměřuje na identifikaci rizikově vnímaných míst i analýzu důvodů, které k tomuto 

vnímání vedou (mj. Gordon a Riger 1989, Koskela a Pain 2000, Cozens a kol. 2003, více 

viz Jíchová a Temelová 2012b).    

Předkládaná dizertační práce se zabývá diskuzí vztahu mezi kriminalitou, člověkem a 

městským prostředím. Hlavní důraz klade na vnímání pocitu bezpečí u různých skupin 

obyvatel a na roli odlišného rezidenčního prostředí. Tyto faktory nejsou jediné, které 

ovlivňují pociťování strachu ze zločinu. Mezi další patří vliv médií či politická a 

ekonomická situace (a to nejen v Česku, ale globálně) a samostatným tématem jsou 

rovněž individuální vlastnosti každého jednotlivce, jeho emocionální naladění či typ 

osobnosti (vzhledem k rozsahu práce však nejsou podrobně diskutovány). Teoretická 

diskuse je doplněna výsledky z empirických výzkumů realizovaných v Praze a jejím 

zázemí, které přispívají k poznatkům geografie zločinu a zejména subdisciplíny strachu 

ze zločinu. 
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PŘEDSTAVENÍ CÍLŮ A STRUKTURY PRÁCE 

Dizertační práce si klade následující cíle: 

I. Kriminalita patří v zahraničí k etablovaným tématům výzkumu. V českém 

akademickém prostředí ji hlouběji zkoumá samozřejmě kriminologie či právo, do 

jisté míry i sociologie, antropologie a další obory. V české geografii se téma 

strachu ze zločinu i geografie zločinu začalo intenzivněji studovat relativně 

nedávno. Jedním z cílů předkládané práce je šířeji představit koncepty související 

s geografickým výzkumem kriminality a diskutovat možnosti jejich aplikace na 

české prostředí.  

II. K výzkumu a analýze kriminality se využívají kvantitativní i kvalitativní metody a 

tomu odpovídající zdroje dat. V zahraničních výzkumech je kladen důraz na 

propojení těchto metod, které umožňuje konfrontaci subjektivního vnímání 

s objektivní realitou a následnou diskuzi překryvu vnímání a reality a aplikaci do 

praxe. V českém prostředí je možnost propojení metod omezená zejména 

z důvodu nedostupnosti datových podkladů v potřebném územním detailu. 

Dalším cílem je proto zhodnotit, jaké typy výzkumu jsou realizované v českém 

prostředí, jaké bariéry brání hlubšímu studiu strachu ze zločinu či analýzám 

rozmístění kriminality a do jaké míry ovlivňuje hlubší výzkumy kriminality 

datová základna.  

III. Odlišné demografické a sociální charakteristiky lze považovat za základní 

proměnné diferencující strach ze zločinu. Rozdíly mezi pociťováním strachu mezi 

muži a ženami či mezi různými věkovými skupinami jsou známé a v zahraničí 

tradičně zkoumané (mj. Ferraro 1995, Pain 2001, Koskela 1999), neexistuje však 

příliš výzkumů diskutujících rozdíly v českém prostředí. Velkou roli při 

pociťování strachu ze zločinu hraje rovněž předchozí negativní zkušenost 

s kriminalitou – viktimizace (Ferraro 1995, Pain 2001) nebo rezidenční prostředí 

(Smith 1984, Skogan 1986 aj.). Jedním z cílů práce je proto diskutovat předpoklad 

o vlivu zmíněných charakteristik na pocit bezpečí a stereotypy vázané ke 

konceptu strachu ze zločinu a jejich relevantnost v českém kontextu. 

IV. Strach ze zločinu ovlivňují nejen charakteristiky jednotlivců či skupin, ale i 

prostředí, ve kterém žijí. Rozdílná rezidenční prostředí jsou diferencovaně 

vnímána i vzhledem k odlišné úrovni a typu kriminality, ke které v nich dochází. 

Např. pro zóny centra či vnitřního města jsou typičtější násilné trestné činy (např. 

Nelson a kol. 2001), pro suburbánní zástavbu spíše krádeže vloupáním (např. 

Temelová a kol. 2013). Rovněž existují rozdíly ve vnímání bezpečnosti různých 

typů míst, mezi typické příklady méně bezpečně vnímaných míst patří parky 



Jana Jíchová: Kriminalita a její percepce v městském prostředí 

 

7 
 

(např. Koskela 1999, Suau a Confer 2005) nebo okolí hospod a nočních podniků 

(např. Sherman 1995, Eck a Weisburd 1995, Homel a Tomsen 1995, Bromley a 

Nelson 2002). Dalším cílem předkládané práce je jednak diskutovat rozdíly 

v pociťovaném strachu ze zločinu u lidí žijících v různých rezidenčních 

prostředích, a jednak představit typy míst vnímaných jako riziková a důvody, 

které k tomuto vnímání vedou.  

 

Dizertační práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část řeší výzkum kriminality 

v geografii a její metodická úskalí v českém prostředí, druhá část je tvořena souborem 

pěti publikací zabývajících se tematikou kriminality a strachu ze zločinu. První část 

nejprve představuje obecná východiska této práce a shrnuje vývoj a základní přístupy 

k výzkumu kriminality v geografii. Na ni navazuje kapitola diskutující koncept strachu ze 

zločinu a faktory ovlivňující jeho pociťování a úroveň. Výzkum strachu ze zločinu je 

součástí geografie zločinu, pro dizertační práci však představuje ústřední téma, proto je 

mu věnována větší pozornost. Kapitola se zaměřuje na diferencované vnímání strachu ze 

zločinu různými skupinami obyvatelstva a na vliv rezidenčního prostředí a konkrétních 

typů míst na pociťování strachu. V závěru první části jsou diskutovány metodické 

problémy a bariéry výzkumu v českém prostředí. Druhá část, tvořená souborem 

vlastních publikací, představuje hlubší sondy do tematiky kriminality a strachu ze 

zločinu a výsledky konkrétních empirických výzkumů.  
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PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACÍ 

Druhou část dizertační práce tvoří pět publikačních výstupů (články v časopise či 

kapitoly v knize), které se dotýkají různých aspektů výzkumu geografie zločinu a 

specificky konceptu strachu ze zločinu v Česku. První článek přibližuje vývoj studia 

zločinu v Česku především v evropském a severoamerickém kontextu, důraz je kladen 

na studovaná témata, metody a územní měřítka. Čtyři další publikační výstupy se věnují 

diferencovanému vnímání strachu ze zločinu v různých lokalitách Prahy a v jejím 

zázemí. První z nich představuje ucelenou studii vnímání bezpečnosti ve vybraných 

čtvrtích Prahy, které reprezentují vilovou zástavbu, činžovní zástavbu a panelovou 

zástavbu. Druhý článek se již cíleně zaměřuje na výzkum percepce strachu ze zločinu 

v případové lokalitě vnitřního města, na pražském Žižkově a Jarově. Na něj navazuje 

třetí publikace diskutující v obecnější rovině typy rizikově vnímaných míst ve vnitřním 

městě a v centru Prahy. Poslední ze čtveřice empiricky zaměřených článků se zabývá 

výzkumem vnímání bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v suburbánním 

zázemí Prahy. 

 

GEOGRAFICKÝ VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU 

Článek Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie funguje jako vstupní a rámující 

publikační výstup dizertační práce. Přináší jednak ucelený přehled vývoje geografického 

výzkumu kriminality v českém prostředí a zároveň reflektuje vývoj studia kriminality 

zejména v evropských zemích. Důraz je kladen nejen na postupnou genezi přístupu, ale i 

na zkoumaná témata, používané metody a územní detail studií.  

Přínos článku lze vnímat v několika rovinách. Článek jednak představuje české 

(akademické) veřejnosti geografii jako obor přispívající k výzkumu kriminality. Zároveň 

přináší hodnocení vývoje přístupů ke studiu kriminality z pohledu české geografie a její 

zasazení do širšího kontextu výzkumu kriminality především v západní Evropě, která 

byla důležitým informačním a inspiračním zdrojem pro český výzkum. Přínosem je 

rovněž sestavení přehledu základních prací přispívajících ke geografickému poznání 

kriminality na našem území. 

JÍCHOVÁ, J.: Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie. Historická geografie. (v redakci) 
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VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI V REZIDENČNÍCH LOKALITÁCH PRAHY 

Kriminalita a vnímání bezpečnosti představují důležitá výzkumná témata městských 

studií. Zabývá se jimi i druhá publikace tvořící přílohu dizertační práce, kapitola 

Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích, která je součástí knihy Sociální 

proměny pražských čtvrtí. Hlavní důraz je kladen na diferenciaci percepce bezpečnosti u 

různých skupin obyvatelstva a na vliv rezidenčního prostředí. Ve výzkumu je využita 

kombinace dvou informačních zdrojů, statistických dat za kriminalitu a dotazníkového 

šetření. Analýza kriminality v detailu oddělení policie je ojedinělá, mapové výstupy 

tohoto typu nebyly dříve nikým (kromě autorů kapitoly) publikovány. Navazující 

dotazníkové šetření bylo realizované v sedmi vybraných pražských čtvrtích, které 

reprezentují činžovní, vilovou a sídlištní zástavbu. Výsledky výzkumu ukazují, že ve 

vnímání bezpečnosti obyvateli existují i mezi čtvrtěmi rozdíly. Podílí se na nich též 

odlišný charakter různých rezidenčních prostředí, v případě lokalit ve vnitřním městě se 

silně projevují sociální charakteristiky, naproti tomu v případě sídliště charakteristiky 

fyzické.  

Přínos kapitoly lze spatřovat v propojení výzkumu úrovně/struktury kriminality a 

percepce zločinu. Zároveň se kapitola podílí na rozvoji poznatků o rozmístění 

kriminality v postsocialistickém městě i o diferenciaci vnímání bezpečnosti v odlišných 

rezidenčních prostředích. 

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti 

v pražských čtvrtích. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských 

čtvrtí. Academia, Praha, s. 47–67. 

 

STRACH ZE ZLOČINU: PŘÍPADOVÁ STUDIE VNITŘNÍHO MĚSTA 

Výzkumy percepce zločinu jsou realizovány na úrovni států, měst i v detailu různých 

částí měst. Článek Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie 

pražského Žižkova a Jarova se zaměřuje na čtvrtě vnitřního města, z nichž jedna je 

spojena s negativní nálepkou z pohledu bezpečnosti („Žižkovu a Libni, zdaleka se 

vyhni.“). Výzkum je založen na kombinaci analýz statistik kriminality a demografických a 

sociálních dat, dotazníkového šetření mezi rezidenty čtvrtí a rozhovorech s klíčovými 

aktéry v oblasti kriminality. Článek představuje případovou studii percepce bezpečnosti 
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z pohledu obyvatel se zaměřením na rizikově vnímaná místa a na důvody vážící se 

k tomuto vnímání. Kromě identifikace typů míst vzbuzujících strach se prokázal důležitý 

vliv fyzických, ale zejména sociálních charakteristik prostředí na vnímání strachu.  

Článek svým zaměřením na percepci bezpečnosti v prostředí vnitřního města přispívá 

k diskuzi odlišného vnímání strachu ze zločinu v různých částech města. Článek rovněž 

ověřuje poznatky ze zahraničních výzkumů v českém kontextu, například diferenciaci 

vnímání bezpečnosti z pohledu různých skupin. Stěžejním přínosem je pak identifikace 

míst, která jsou rezidenty vnitřního města vnímaná jako riziková a diskuze důvodů jejich 

odlišné percepce. 

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová 

studie pražského Žižkova a Jarova. Geografie, 117, č. 3, s. 329–348. 

 

RIZIKOVÁ MÍSTA CENTRÁLNÍHO A VNITŘNÍHO MĚSTA 

Problematice kriminality a vnímání strachu ze zločinu v různém územním detailu se 

věnuje článek Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů 

obyvatel vybraných pražských čtvrtí. Ústředním tématem výzkumu je vnímání 

bezpečnosti a situace na poli kriminality ve dvou odlišných zónách města: v centru, které 

reprezentuje Praha 1, a ve čtvrti vnitřního města zastoupené Prahou 3. Výzkum se 

zaměřuje jednak na územní diferenciaci kriminality v zónách města (městské centrum, 

vnitřní město, vnější město a městská periferie) a jednak na identifikaci míst vnímaných 

jako riziková v lokalitách centrálního a vnitřního města. Pomocí analýzy statistických dat 

je hodnocena územní diferenciace, struktura a intenzita kriminality v jednotlivých 

zónách města. Výzkum vnímání bezpečnosti v případových územích vychází 

z dotazníkového šetření realizovaného s rezidenty zkoumaných lokalit. Zjišťována je 

jejich percepce bezpečnosti, v rámci které identifikují rizikově vnímaná místa. Výsledky 

studie potvrzují podobnost typu rizikových míst v centrálních i vnitřních čtvrtích Prahy, 

poukazují však na odlišnou váhu a strukturu důvodů na straně sociálního a fyzického 

prostředí, které jsou rezidenty spojovány se sníženou bezpečností.  

Hlavní přínosy článku lze spatřovat jednak v poměrně v Česku ojedinělých analýzách 

rozmístění kriminality v zónách města, jejichž výsledky lze diskutovat v kontextu 
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západních i postsocialistických měst. Zároveň je významná identifikace rizikových míst 

v prostředí centrálního a vnitřního města a diskuze důvodů, které k tomuto vnímání 

vedou. 

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního 

města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí. In: Temelová, J., Pospíšilová, 

L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita 

života. Plzeň, Aleš Čeněk, s. 46–76. 

 

VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI V SUBURBIÍCH 

Výzkum percepce zločinu v suburbiích patří v západním kontextu ke klasickým 

tématům. V prostředí centrální a východní Evropy dosud nebyl příliš reflektován. Článek 

Safe life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in the new suburban communities 

in Prague’s hinterland, Czech Republic proto představuje poměrně unikátní výzkum. 

Studie se zaměřuje nejen na rozdílné pociťování strachu rezidentů suburbií na základě 

genderu či věku, ale soustředí se i na diferenciaci v závislosti na předchozí zkušenosti se 

zločinem či délce pobytu v lokalitě. Pozornost je rovněž věnována používaným 

mechanismům či strategiím pro snížení rizika viktimizace. Studie vychází z analýzy 

statistických dat za kriminalitu, a z dotazníkového šetření mezi rezidenty těchto oblastí. 

Při analýzách výsledků byl využit chí-kvadrát test i multinominální logistická regrese. 

Studie poměrně překvapivě neprokázala výraznou diferenciaci v pociťování strachu ze 

zločinu mezi ženami a muži, ale poukázala na zřetelný vliv věku. Výsledky rovněž 

prokazují silnou vazbu mezi percepcí strachu a předchozí zkušeností se zločinem.  

Za největší přínos článku lze považovat představení studie kriminality a percepce 

bezpečí v suburbiích v rámci prostředí centrální Evropy. Tato studie umožňuje nejen 

porovnání výsledků s výzkumy ze západních měst, ale zároveň poskytuje prvotní 

představu o situaci v oblasti bezpečnosti v českých suburbiích. V empirické rovině studie 

rovněž přispívá k diskuzi o vlivu charakteristik vázaných na rezidenty na jejich percepci 

bezpečnosti.  

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J.: Safe life in the suburbs? Crime and perceptions of 

safety in the new suburban communities in Prague’s hinterland, Czech Republic. European 

Urban and Regional Studies. (v redakci)  
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ZÁVĚR 

Dizertační práce se zabývá diskuzí vztahu mezi kriminalitou, člověkem a městským 

prostředím, tedy vztahem, který patří v zahraničí k široce diskutovaným, nicméně 

v českém prostředí byl doposud značně opomíjený. Význam práce spočívá v její 

teoretické, metodologické i empirické rovině. V teoretické rovině je přínosem ucelené 

představení geografie zločinu. Práce nepřináší pouze shrnutí vývoje geografie zločinu 

v zahraničí, ale rovněž jeho konfrontaci s vývojem výzkumů kriminality na českém 

území, čímž jej zasazuje do zahraničního kontextu. Jádro práce představuje výzkum 

percepce zločinu, který je proto šířeji představen a diskutován jednak z pohledu různých 

skupin obyvatel, tak z hlediska vlivu rezidenčního prostředí a míst.   

Neméně důležitým přínosem je představení metod a zdrojů dat využívaných v geografii 

zločinu. Analýzy rozmístění kriminality a studie percepce zločinu používají kvantitativní 

i kvalitativní metody a jim odpovídající zdroje dat.  V zahraničních výzkumech je 

využívána celá škála metod i typů sběru, v českém kontextu se aplikují spíše základní 

statistické postupy v případě analýz rozmístění kriminality a tradiční metody (zejména 

dotazníková šetření) v případě studií percepce zločinu. Výjimku představují studie 

přibližující se západním trendům např. aplikací mentálních map či metody focus group. 

V zahraničním kontextu je rovněž kladen důraz na propojení různých metod 

(metodickou triangulaci), která umožňuje konfrontaci subjektivního vnímání 

s objektivní realitou, již lze uplatnit i v praxi při plánování opatření na podporu 

bezpečnosti i snížení kriminality. V českém prostředí jsou tyto analýzy omezené, mezi 

základní bariéry bránící triangulaci patří nedostupnost statistik kriminality v potřebném 

územním detailu. Určitou alternativu, kterou využívají mimo jiné výzkumy autorky 

dizertační práce a jejích kolegů, představuje náhrada nedostupných dat jinými zdroji, 

např. informacemi získanými formou rozhovorů od zástupců policie. Data za konkrétní 

místa trestných činů jsou nicméně velkým potenciálem pro další výzkum. Umožnila by 

zpracovat hot spots analýzy zaměřené na distribuci trestných činů v konkrétním 

prostoru; takové výsledky by byly využitelné i při policejní práci. Zároveň by propojení 

hot spots analýz s poznatky o vnímání strachu ze zločinu na konkrétních místech 

poskytlo ucelenější představu o stavu bezpečnosti a umožnilo využití těchto poznatků 

při práci městských orgánů.  

Výzkum percepce bezpečnosti patří mezi důležitá témata městských studií a jeho 

poznatky se pozitivně odráží ve zvýšení kvality života a rezidenční spokojenosti. Strach 

ze zločinu ovlivňuje řada faktorů, silně se projevuje osobnost každého jedince i 

konkrétní okolnosti vázané na čas a prostor (denní doba, fyzické charakteristiky místa 
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apod.). To znesnadňuje nejen uchopení samotného konceptu, ale i vlastní zobecnění 

výsledků. V práci jsou diskutovány alespoň základní proměnné diferencující strach ze 

zločinu (zejména pohlaví, věk, předchozí zkušenost a rezidenční prostředí) a následně 

jsou konfrontovány výsledky empirických šetření s dalšími českými, ale především 

zahraničními výzkumy. V empirické rovině tak práce přispívá k diskuzi o vlivu 

zmíněných charakteristik na pocit bezpečí i stereotypy vázané ke konceptu strachu ze 

zločinu. Potenciálem navazujícího výzkumu jsou hloubkové kvalitativní studie 

rozebírající kognitivní rovinu strachu ze zločinu či jeho percepci specifickými skupinami, 

např. osobami bez přístřeší, příslušníky etnických minorit či gayi a lesbami. Potřebnou 

součástí jsou rovněž detailní analýzy rozmístění kriminality využívající složitější 

statistické analýzy, které by vytipovaly oblasti pro navazující výzkumy percepce 

bezpečnosti.  

Strach ze zločinu ovlivňují nejen charakteristiky jednotlivců či skupin, ale také prostředí, 

ve kterém žijí. Dizertační práce diskutuje rovněž vliv rezidenčního prostředí, lokalit a 

míst na pociťování strachu a rozšiřuje výzkum percepce zločinu o poznatky z českého 

prostředí. V prostředí centrální a východní Evropy je ojedinělý například výzkum 

strachu ze zločinu v suburbiích, ve kterém je kladen důraz i na diferenciaci strachu na 

základě očekávaného typu zločinu či na mechanismy obrany. Přínosem je rovněž 

identifikace rizikových míst v prostředí centrálních částí města. Potenciál dalšího 

výzkumu představují lokální případové studie, které by hlouběji pracovaly s rolí 

komunity a sociálního a fyzického prostředí míst. Zároveň by se další studie mohly 

zaměřit například na diferenciaci strachu v rurálních oblastech, pohraničních oblastech 

či ve městech se specifickou historií (města s těžkým průmyslem, města s velkým 

podílem cizinců, turistická či lázeňská města). V českém výzkumu rovněž chybí 

komparativní studie percepce bezpečnosti v postsocialistických a západních městech, 

které by odhalily případná specifika našeho kontextu.  
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ABSTRACT 

Crime is an important social phenomenon that affects the society and the life of every 

person. It also represents an important interdisciplinary topic that number of 

disciplines, including geography. Logically, there is a thematic and methodological 

overlap; each of the sciences emphasizes different aspects of crime, uses various 

methods and research approaches, interpretations, and therefore contributes to the 

knowledge of crime in a different way. The importance of geography lies particularly in 

inclusion of the spatial dimension to the crime research and contributing to its cognition 

through analysis of the distribution of crime and studies of perception of crime. 

Although this type of studies is well established in Western crime research, in the Czech 

geography only little attention has been paid to them. 

This doctoral thesis introduces geography of crime in the Czech context, discusses its 

theoretical and methodological developments and its applicability and application in our 

cities. The emphasis is put on the fear of crime concept, which is an essential component 

of feeling of safety affecting daily life, the use of urban space and spatial mobility of 

individuals. Better understanding of perceptions of crime by various population groups, 

and subsequent application of findings into practice can improve quality of life and 

residential satisfaction. 

The doctoral thesis consists of two parts. The first part introduces the main assumptions 

of the thesis and summarizes the development and basic research approaches to crime 

in geography. The following chapter represents the core of the thesis – discussion of the 

concept of fear of crime, perception of fear by different population groups and the role of 

residential environment and particular types of places in feeling of safety. The first part 

also discusses methodological issues and barriers of this research in Czechia. The second 

part of the doctoral thesis consists of a set of five publications focused on geography of 

crime and safety research. The first article reflects the development of the study of crime 

from the perspective of geography in Czechia, emphasizes the development of themes, 

methodologies and scaling levels. The remaining publications represent the results of 

specific empirical researches on fear of crime that have been carried out in various parts 

of Prague and its hinterland. 

Key words: geography of crime – fear of crime – perception – hot spots – environment 

– residential environment – Prague – Czechia 
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INTRODUCTION 

Crime is a part of our lives no matter we want it or not. We does not have to be direct 

participants, yet often we hear about it from the media or from the experiences of our 

relatives or friends.. Although much depends on the particular social and cultural 

context that is different in various countries of the world, from the perspective of the 

population, the crime belongs among the most severely perceived problems (e.g. Lowry 

et al. 2003). The order of issues considered the most important by people has been 

changing in response to current situation. Unlike Political or economic situation, 

corruption or healthcare that alternate on the top, the perception of crime is stable; 

always considered very important issue (Toušek 2009). Perception of the population is 

then reflected in political programs declaring a "fight against crime" (Tommy 2010). 

Crime is an important social phenomenon that affects the society and the life of every 

person. The consequences of crimes may be psychical, medical, or even economic and 

may lead to reduced quality of life, the atmosphere of fear and distrust. Crime therefore 

belongs to the major interdisciplinary topics. Logically, there is a thematic and 

methodological overlap, each of the sciences emphasis different aspects of crime, uses 

different methods and research approaches, interpretations, and therefore contributes 

to the research of crime differently.  

The importance of geography lies particularly in introducing the spatial dimension to 

crime research. Analyses of crime distribution and studies of perceptions of crime have 

been the main types of geographic research. Analyses of crime distribution attempt to 

identify patterns of spatial distribution of crime in a particular area. They connect the 

criminal data with the characteristics of the people and the environment and focuse on 

finding relationships and regularities in the distribution and intensity (in the first 

studies abroad e.g. Guerry et al. 1829, Quetelet 1833; in Czechia in more detail 

Procházka 1925 or Solnař 1931). Analyses of specific topics more deeply examine e.g. 

selected types of offenses or offenders; typical are case studies of specific areas. Among 

the studies of perceptions of crime belong fear of crime surveys that allow us to analyse 

not only the differentiation of feeling fear among the various groups of the population, 

but also to relate this perception to environment or to specific places, respectively types 

of places. Related analyses of risk places (hot spots) also focuse on the specific 

environment of these places, their physical conditions, users or the dependence of 
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perception on time of day, time of year or place’s reputation (e. g. Gordon and Riger 

1989, Koskela 1999, Koskela and Pain 2000).  

Fear of crime is an essential component of feeling of safety influencing daily life, the use 

of urban space and spatial mobility of individuals; it affects the satisfaction of residents 

and their quality of life (e. g. Herbert 1982, Ferraro and LeGrange 1987, Koskela 2003, 

Cohen 2007). The importance of feeling of safety is proved by Maslow's hierarchy of 

needs, in which the author place it (or the safety and security in the broad sense) right 

after satisfaction of basic physiological needs, hunger, thirst or heat (Maslow 1943). 

Differentiation of feelings of fear among various population groups (individuals) is 

reflected in their different perceptions of the environment, which lead to various 

temporal and spatial barriers (Koskela 1999). Fear after dark can be the example; it 

significantly shortens the day spent outdoors, or leads to prioritization of longer route 

before passing through a particular dangerously perceived place or location (e. g. 

DuBow et al. 1979, Gordon et al. 1980, Riger and Gordon 1981, Koskela 1999). Feeling 

the fear of crime is also influenced by the residential environment and types of places. 

Research on fear of crime, therefore, aims to identify the perceived risk places and 

analyses the reasons which lead to this perception (e. g. Gordon and Riger 1989, Koskela 

and Pain 2000, Cozens et al. 2003; see more in Jíchová and Temelová 2012b).  

The Ph.D. thesis deals with the discussions of the relationship between crime, human 

and urban environment. The main emphasis is on the perception of safety among 

different population groups and the role of different residential environments. These are 

not the only factors that influence the feeling of fear of crime. Others include the media 

or the political and economic situation (and not just in the country, also globally) and a 

specific topic are also individual characteristics of each individual, his or her emotional 

mood or personality type (with respect to the scope of work are not discussed in detail). 

Theoretical discussion is supplemented by the results of empirical research carried out 

in Prague and its hinterland, which contributes to knowledge of geography of crime and 

its subdiscipline – fear of crime. 
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AIMS AND STRUCTURE 

Ph.D. thesis has the following objectives:  

I. The crime is a well-established research topic abroad. In the Czech academic 

setting criminology or law explores it deeper, to a certain extent also sociology, 

anthropology and other disciplines. In the Czech geography topic of fear of crime 

and geography of crime has begun to be studied intensively relatively recently. 

One of the aims of this study is to broadly introduce concepts related to 

geographic research on crime and discuss the possibility of their application to 

the Czech context. 

II. The research and analysis of crime use quantitative and qualitative methods and 

the corresponding data sources. In foreign research emphasize is given to the 

connection of these methods, which allows confrontation of subjective 

perception and objective reality and subsequent discussion of perception and 

reality overlap and application in practice. In the Czech context the possibility of 

linking methods is limited mainly due to the unavailability of data in the required 

spatial detail. Another objective is therefore to evaluate what types of research 

can be carried out in the Czechia, what barriers impede deeper study of fear of 

crime and analysis of the distribution of crime and to what extent data base 

influences deeper investigations of crime. 

III. Different demographic and social characteristics can be considered as basic 

variables differentiating the fear of crime. Differences between fear among men 

and women and across the various age groups are known and traditionally 

studied abroad (e. g. Ferraro 1995, Pain 2001, Koskela 1999), however there is 

not too much research discussing the differences in the Czechia. Big role in the 

feeling of fear of crime also plays a previous negative experience with crime - 

victimization (Ferraro 1995, Pain 2001) or residential environment (Smith 1984, 

Skogan 1986, etc.). One of the aims of this Ph.D. thesis is therefore to discuss the 

assumption of the impact of these characteristics on the feeling of safety and 

stereotypes linked to the concept of fear of crime and their relevance in the Czech 

context. 

IV. Fear of crime is affected not only by the characteristics of individuals or groups, 

but also the environment in which people live. Various residential environments 

are also perceived differently due to variant levels and types of crime which 

occur in them. For instance in. the central zone or inner city zone violent crimes 

are more typical (e. g. Nelson et al. 2001), in suburban buildings rather burglaries 

(e. g. Temelová et al. 2013). There are also differences in the perception of the 
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safety among various types of places, the typical examples of places perceived as 

less safe (fear hot spots) are parks (e. g. Koskela 1999, Suau and Confer 2005) or 

surroundings of the pubs and nightclubs (e. g. Sherman 1995, Eck and Weisburd 

1995, Homel and Tomsen 1995, Bromley and Nelson 2002). Another objective of 

this study is to discuss both differences in fear of crime felt by people living in 

different residential environments, and also to introduce types of places 

perceived as risky and the reasons that lead to this perception. 

This PhD thesis consists of two main parts. The first part deals with research on crime in 

geography and its methodological difficulties in the Czech context; the second part is 

composed of a set of five publications dealing with the issues of crime and fear of crime. 

The first part introduces a general background of this work and summarizes the 

development of basic approaches to the study of crime in geography. The consequent 

chapter discusses the concept of fear of crime and the factors influencing its feeling and 

level. Research on fear of crime is part of the geography of crime, for the Ph.D. thesis, 

however, it is a central topic, so it is given more attention. The chapter focuses on 

perception of fear of crime by different population groups and the influence of the 

residential environment and specific types of sites on the feeling of fear. At the end of 

the first part the methodological problems and barriers of research in the Czechia are 

discussed. The second part consists of a set of own publications, a deeper look into the 

theme of crime and fear of crime and the specific results of empirical research. 
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PUBLICATIONS 

The second part of the PhD thesis consists of five published outputs (journal articles or 

book chapters) that cover various aspects of research of geography of crime and 

specifically the concept of fear of crime in Czechia. The first article describes the 

development of crime studies in the Czechia considering mainly the European and North 

American context, the emphasis is on the studied topics, methods and spatial scales. 

Four other publications are devoted to differentiated perception of fear of crime in 

various locations in Prague and its hinterland. The first is a comprehensive study of the 

perception of safety in selected districts of Prague, which represents villa housing, 

tenement buildings and housing estates. The second article has already actively focused 

on research into perception of fear of crime in the case of the inner city area, in Žižkov 

and Jarov in Prague. This is followed by the third publication discussing more general 

perceived risk types of places in the inner city and in the centre of Prague. The last of the 

four empirically oriented articles deals with research on the perception of safety in new 

residential areas in suburban hinterland of Prague. 

 

GEOGRAPHIC RESEARCH ON CRIME IN CZECHIA  

Article Research on crime in the Czechia from the perspective of geography works as a 

framing publication of the PhD thesis. It presents a comprehensive overview of the 

development of geographical research of crime in the Czechia and also reflects the 

development of research on crime, especially in European countries. The emphasis is 

placed not only on the gradual development of approach, but also on the topics, methods 

used and the spatial detail of studies. 

Contribution of article can be seen at several levels. Firstly article introduces to Czech 

(academic) public geography as a discipline contributing to research of crime. It also 

provides evaluation of the development of approaches to the study of crime from the 

perspective of Czech geography and its position in the wider context of research of crime 

especially in Western Europe, which was an important source of information and 

inspiration for the Czech research. Contribution is also compiling the fundamental 

studies contributing to the geographical knowledge of crime in Czechia. 
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JÍCHOVÁ, J.: Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie. Historická geografie. (Research 

on crime in the Czechia from the Perspective of Geography) (under review)  

 

PERCEPTION OF SAFETY IN VARIOUS RESIDENTIAL LOCALITIES IN PRAGUE 

Crime and perceptions of safety are important research topics of urban studies dealt 

with in the second publication, which is part of the Ph.D. thesis – the chapter Criminality 

and Perception of Crime in Prague's quarters.  The main emphasis is on the 

differentiation of perception among the various population groups and on the impact of 

the residential environment. The research uses a combination of two sources of 

information, statistical crime data and questionnaire survey. Analysis of crime in the 

detail of police department is unique; map outputs of this type have not been previously 

published. The results of the data analysis point to a differentiated level of crime in the 

various parts of the city. Follow-up survey was carried out in seven selected districts of 

Prague, which represent the tenement houses, villa houses and housing estates. The 

research results show that, there are differences between neighbourhoods perception of 

public safety. The distinct character of residential environments also influences results; 

localities in inner city are strongly reflected by social characteristics, while in the case of 

housing estates physical characteristics play an important role. 

Contribution of chapter can be seen in linking research level or structure of crime and 

perceptions of crime. Simultaneously, the chapter contributes to the development of 

findings about the distribution of crime in post-socialist city as well as about different 

perception of safety in various residential environments. 

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v 

pražských čtvrtích. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských 

čtvrtí. Academia, Praha, s. 47–67. (Criminality and Perception of Crime in Prague's 

quarters) 

 

FEAR OF CRIME: CASE STUDY OF INNER CITY 

Studies of perception of crime are realized at the level of states, cities and also in the 

details of the various parts of the city. Article, Crime and its Perception in the inner city: 
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case study of Žižkov and Jarov in Prague, focuses on inner city neighbourhoods, one of 

which is associated with a negative label from a safety perspective ("Žižkov and Libeň, 

far be avoided."). The research is based on a combination of analysis of crime statistics 

and demographic and social data, a questionnaire survey among residents of 

neighbourhoods and interviews with key actors in the field of crime. The article presents 

a case study of the perception of safety from the perspective of residents, focusing on 

perceived risk places and the reasons related to this perception. In addition to 

identifying types of places leading to fear, the article has proved an important impact 

ofphysical and especially social environment characteristics on the perception of fear. 

Article by focusing on the perception of safety in inner city contributes to the discussion 

of a different perception of fear of crime in the various parts of the city. The paper also 

verifies the findings of international research in the Czech context, such as 

differentiation of perception of safety from the perspective of various groups. The main 

contribution is the identification of places that are perceived as risky by residents of the 

inner city and discussion of reasons of their different perception. 

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová 

studie pražského Žižkova a Jarova. Geografie, 117, č. 3, s. 329–348. (Crime and its 

perception in the inner city: case study of Žižkov and Jarov in Prague) 

 

RISKY PLACES (FEAR HOT SPOTS) OF CENTRAL CITY AND INNER CITY  

The issue of crime and perceptions of fear of crime in different geographical detail 

discusses the article Crime and its hot spots in central and inner city: insight into the 

opinions of residents in selected Prague's neighbourhoods. The central topic of the 

research is the perception of safety and the situation in the field of crime in two different 

zones of the city: in the city centre, which represents Prague 1, and in the inner city 

district represented by Prague 3. Research focuses both on territorial differentiation of 

crime in zones of the city (city centre, inner city, outer city and the urban periphery) and 

on the identification of places perceived as risky (hot spots) in central and inner city. By 

analysing the statistical data spatial differentiation and structure and intensity of crime 

in different zones of the city are evaluated,. Research on the perception of safety in case 

areas is based on questionnaire survey conducted with residents of these areas. The 
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perception of safety and the identification of risk perceived space are surveyed. The 

study results confirm similarities of type-risk areas in central and inner city district of 

Prague, however they reveals the different weights and the structure of reasons on the 

social and physical environment that residents associate with reduced safety. 

The main benefits of the article can be seen first in Czechia rare analysis of the 

distribution of crime in zones of the city; the results are discussed in the context of both 

Western and post-socialist cities. At the same time significant results of the study 

confirm similarities of type of risk places in central and inner city district of Prague, 

reveals the different scale and structure of reasons on the side of social and physical 

environment that residents associate with reduced safety. 

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního 

města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí. In: Temelová, J., Pospíšilová, 

L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita 

života. Plzeň, Aleš Čeněk, s. 46–76. (Crime and its hot spots in central and inner city: insight 

into the opinions of residents in selected Prague's neighborhoods) 

 

PERCEPTION OF SAFETY IN SUBURBS 

Research on the perception of crime in suburbia belongs in a Western context to 

classical issues. However, In Central and Eastern Europe has not been too reflected. The 

article Safe life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in the new suburban 

communities in Prague’s hinterland, Czech Republic, therefore represents a relatively 

unique research. The study is concerned not only with the different feeling of fear by 

suburbs residents based on gender or age, but focuses on differentiation depending on 

the previous experience with crime or the length of stay in the area. Attention is also 

paid to the mechanisms and strategies used to reduce the risk of victimization. The 

study is based on analysis of statistical data for crime, and a questionnaire survey among 

residents of these areas. For analyses results chi-square test and multinominal logistic 

regression were used. The study did not demonstrate quite surprisingly strong 

differentiation in the feeling of fear of crime among women and men, but pointed out the 

obvious effect of age. The results also show a strong link between the perception of fear 

and previous experience with crime. 
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As the greatest contribution of the paper can be considered the introduction of the study 

of crime and perceptions of safety in suburbia in the Central Europe. This study not only 

allows comparison of results with studies of Western cities, but also provides primary 

idea about security situation in the Czech suburbia. At the empirical level, study also 

contributes to the discussion of the impact of characteristics linked to residents on their 

perceptions of safety. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J.: Safe life in the suburbs? Crime and perceptions of 

safety in the new suburban communities in Prague’s hinterland, Czech Republic. European 

Urban and Regional Studies. (under review)  
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CONSLUSION 

Ph.D. thesis focuses on the discussions of the relationship among crime, humans and 

urban environment, a relationship that is abroad widely discussed, but in the Czechia 

has so far been largely neglected. The importance of PhD thesis lies in its theoretical, 

methodological and empirical level. The theory is beneficial for comprehensive 

introduction of geography of crime. The work provides not only a summary of the 

development of geography of crime abroad, but also its confrontation with the 

development of research on crime in Czechia, which puts it in a foreign context. The core 

of the thesis is the research of perception of crime, which is therefore more widely 

introduced and discussed from the viewpoint of different population groups and in 

terms of the influence of the residential environment as whole as well as particular 

places. 

An equally important contribution of the PhD thesis is the presentation of the methods 

and data sources used in the geography of crime. Analyses of the distribution of crime 

and perceptions of crime studies use quantitative and qualitative methods and the 

corresponding data source. In foreign research a variety of methods and types of data 

collection is used, in the Czech context rather basic statistical methods for the analysis of 

distribution of crime and traditional methods (particularly the questionnaires) in the 

case of studies of the perception of crime are applied. Exceptions are studies 

approaching western trends such applications mental maps or focus group methods. In 

the international context an emphasis is also on connecting different methods 

(methodological triangulation), which allows the confrontation of subjective perception 

and objective reality, which can be applied in practice in planning measures to promote 

safety and reduce crime. In the Czechia these analyses are limited, the main barriers to 

triangulation is the unavailability of crime statistics in the required spatial detail. An 

alternative, which is used among other researches the author of the thesis and her 

colleagues, is the replacement of inaccessible data with other sources, such as 

information obtained through interviews representatives from the police. Data for 

particular areas of crime are, however, great potential for further research. It would 

allow to process hot spots analysis focused on the distribution of crime in a particular 

area, such results would help to streamline the work of a police. At the same time linking 

hot spots analysis with knowledge about the perception of fear of crime in specific 

places provide a more complete picture of the safety and allow the use of this knowledge 

in the work of municipal authorities. 
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Research on the perception of safety is one of the important themes of urban studies and 

his knowledge is positively reflected in the improved quality of life and residential 

satisfaction. Fear of crime is influenced by many factors, strongly reflected the 

personality of each individual and particular circumstances tied to time and space (time 

of day, the physical characteristics of the site, etc.). This not only makes difficult to grasp 

the concept itself, but also generalization of results. In PhD thesis some basic variable 

differentiating the fear of crime (especially gender, age, previous experience and 

residential environment) are discussed and are subsequently confronted with the 

results of empirical investigations with other Czech, but mainly foreign research. At the 

empirical level thus thesis contributes to the discussion on the impact of these 

characteristics on the feeling of safety and stereotypes linked to the concept of fear of 

crime. Potential follow-up research is in-depth qualitative studies analysing the 

cognitive level of fear of crime and the perception of specific groups, such as homeless 

people, ethnic minorities and gays and lesbians. The necessary parts are also detailed 

analysis of distribution of crime using sophisticated statistical analysis that identified 

areas for subsequent studies of perception of safety. 

Fear of crime not only affects the characteristics of individuals or groups, but also the 

environment in which they live. PhD thesis discusses also impact of the residential 

environment, neighbourhoods and places on the feeling of fear and extends the 

perception of crime research by findings from the Czech environment. In the Central and 

Eastern Europe the research on fear of crime in the suburbia is a unique example, where 

the emphasis is on differentiation of fear based on the expected type of crime and the 

mechanisms of the defensive. Contribution is also identification of fear hot spots in the 

environment of the city centre. The potential for further research are local case studies 

to further work with the community and the role of social and physical environment of 

places. Further studies could also focus on fear differentiation for example in rural areas, 

border areas and in cities with a specific history (cities with heavy industry, cities with a 

large proportion of foreigners or tourist or spa towns). The Czech research also lacks a 

comparative study of perceptions of safety in the post-socialist and western cities, which 

would reveal possible specifics of our context. 
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