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I. Aktuálnost práce 

 

Doktorand předložil disertační práci pod názvem „Ruskojazyčný organizovaný 

zločin“, „Vnitřní modernizace a zahraniční expanze“, s podtitulem „Hrozby a 

rizika pro země SNS a EU z kriminologického a bezpečnostně-politického 

hlediska“. Již z názvu je zřejmé, že se jedná o práci multidisciplinární na 

rozhraní společenskovědních oborů kriminologie a politologie. 

 

Téma předložené disertační práce je adekvátní. Jde o problematiku, jejíž 

závažnost a aktuálnost je zřejmá i laické veřejnosti. Poznávání a kontrola 

organizované kriminality náleží k tradičním problémům kriminálních věd, avšak 

trestní politika a praxe ukazuje potřebu aktuálních a hlubších poznatků. 

Vzhledem k tomu, že v české odborné literatuře nebyla dosud pozornost 

věnována dopadu ruskojazyčného organizovaného zločinu na státy Evropské 

unie ani na Českou republiku, představuje předložená práce kvalitní pojednání o 

dané problematice. 

 

Disertační práce má podle § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, obsahovat původní výsledky. Již na tomto místě lze předeslat, že 

doktorand přináší původní myšlenky a náměty. 

 

II. Cíl a metody práce 

 

Doktorand si vytyčil jako základní cíl práce (na s. 15) analýzu organizovaného 

zločinu s ambicí získané poznatky využít především v práci policejních sborů. 

Nestanovuje klasické hypotézy, ale vychází z odpovědí na otázky: Jakým 

způsobem a v jakých oblastech ruskojazyčné skupiny organizovaného zločinu 

působí? Jak významnou část ekonomiky a politiky v Rusku a na Ukrajině 

kontrolují?  Jakým způsobem je tato kontrola prováděna? Jaké charakteristiky 

má zahraniční působení ruskojazyčného organizovaného zločinu a jaká je 



  

v tomto ohledu situace v EU? Jsou skupiny ruskojazyčného organizovaného 

zločinu větší hrozbou pro země SNS nebo pro země EU?  

 

Autor na dané otázky hledal odpověď metodou indukce. Na základě rozboru 

jednotlivých případů (v zemích původu i zemích cílových) postupoval od 

zvláštního k obecnému a vyvozoval obecné závěry. K dosažení vědeckých 

výsledků tak použil standardní vědecké prostředky zkoumání, především 

kombinací empirických a logických metod. 

 

III. Náležitosti práce – formální úprava, struktura práce, obsah 

 

Vlastní text práce obsahuje 130 stran. Práce jako celek je vhodně metodologicky 

pojata a má přehlednou strukturu. Rozdělena je do pěti kapitol, a to v logicky 

uspořádaných a na sebe navazujících částech, mimo poznámku na str. 116 – 

117, kterou shledáván za nadbytečnou. Jádrem celé práce je právě část 5.4, která 

by si zasloužila samostatnou kapitolu.  

 

K textové části disertační práce: 

- V úvodní části jsou vymezeny pojmy a současný stav poznání.  

- První část je věnována otázkám spojeným s hrozbou a riziky 

organizovaného zločinu, kde hlavní důraz je kladen na veřejný život a 

politiku. 

- Druhá část se zabývá organizovaným zločinem v SSSR v historickém 

kontextu, s rozlišením hlavních vývojových etap. 

- Třetí část charakterizuje postsovětský zločin se specifickým zaměřením 

na ruský a ukrajinský zločin. Pojmenovává novou kriminální elitu a 

podává definici organizovaného zločinu jako „ druh politiky, jejímž cílem 

je ovládnutí zájmového teritoria skupinou organizovaného zločinu, která 

tak získává možnost k prosazení svých obchodních zájmů a takovým 

druhem podnikání, jehož cílem je dosažení maximálních zisků, bez ohledu 

na zákonné normy nebo prostřednictvím partikulárních úprav“. 

V návaznosti na tuto definici jsou charakterizovány vztahy mezi státem a 

organizovaným zločinem jako kriminální syndikalismus, mafiánský stát a  

kleptokracie. 

-  Čtvrtá část specifikuje expanzi ruskojazyčného zločinu do zahraničí, a to 

jak regionální, tak i globální formou obchodu. Dopady expanze 

ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu identifikuje v rámci EU i 

konkrétně v ČR. 

- V poslední části se autor věnuje i možnostem snižování dopadů 

ruskojazyčného zločinu v současných podmínkách. 

- Závěr je pak přiléhavým a přehledným shrnutím základních myšlenek 

disertační práce. 

 



  

Práce je dobře je zpracována jak po jazykové, tak i stylistické stránce.  

 

Okruh použitých pramenů odpovídá zvolenému tématu. Doktorand pracuje se 

všemi dostupnými zdroji (monografie, odborné články i internetové zdroje). 

Nutné je ocenit bohaté zastoupení zahraničních pramenů, především ruské a 

anglické provenience.  

 

Doktorand v dostatečném rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace 

v celém textu jsou kvalitní a v celé práci unifikované.  

 

 

IV. Shrnutí hodnocené práce 

 

Při výkladu, kde autor odkazuje na média, přebírá jejich tvrzení jako 

směrodatná. V tomto pojetí, pak argumentace, tvrzení a závěry autora vycházejí 

z těchto sdělení. Přesto interpretace výsledků netrpí logickými lapsusy a staví na 

celkové analýze.  

 

Práce ukazuje na obtížnost problematiky analýzy organizovaného zločinu ze 

společenskovědního hlediska. Současný stupeň poznání organizovaného zločinu 

v zemích Společenství nezávislých států a jeho regionální i globální dopady jsou 

natolik specifické, že jakákoli analogie s organizovaným zločinem v jiných 

částech světa může být spekulativní. 

 

Komentáře a připomínky oponentky nikterak nesnižují kvalitu práce, jsou 

především výrazem skutečnosti, že předkládaná práce obsahuje zajímavé a 

diskusní náměty.  

 

V. Otázky a náměty k obhajobě 

 

Doporučuji, aby autor v rozpravě zaujal stanovisko k následujícím otázkám: 

 

- „Významným faktorem zvyšujícím riziko expanze organizovaného zločinu 

je bezesporu korupce. Existuje široké spektrum možností, jak korumpovat 

politická rozhodnutí prostřednictvím najatých lobbistických skupin“ 

(s.116). Je vhodné lobbing regulovat legislativně? 

- Můžete konkretizovat (s.118), kdy „nejednotný přístup členů Evropské 

unie k řešení některých klíčových otázek bezpečnostní politiky způsobuje 

komplikace, jejichž důsledky ohrožují vnitřní bezpečnost Unie?“  

 

VI. Doporučení k obhajobě 

 

Autor v předložené disertační práci prokázal schopnost na požadované úrovni 



  

vědecky řešit problematiku, kterou si zvolil. Opírá se o vlastní studium a 

výzkum. Práce odráží erudici a orientaci ve zvoleném tématu. Stanovený cíl - 

teoreticky prohloubit problematiku poznávání organizované kriminality a 

vlastními náměty přispět ke zvýšení efektivity policejní praxe - se autorovi 

podařilo naplnit.  Disertační práce přináší i vhodné náměty na další zkoumání.            

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že předložená práce 

bezpochyby splňuje obsahové a formální požadavky kladené na disertační práce, 

a proto ji k ústní obhajobě doporučuji. 

 

 

V Praze 13. srpna 2014  

 

                                                                       

 

 

 

                                                                          doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 
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