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Cílem předložené práce bylo analyzovat vnitřní modernizaci ruskojazyčného 

organizovaného zločinu. Autor si v tomto kontextu určil za cíl vymezit hlavní vývojové etapy 

organizovaného zločinu v SSSR, analyzovat jeho současné fungování a zahraniční expanzi. 

Rozhodl se předložit i novou definici moderních forem organizovaného zločinu a v návaznosti 

na to charakterizovat různé typy režimu vztahů mezi státem a organizovaným zločinem. 

Jedná se o aktuální a z bezpečnostního hlediska závažné téma, pokus o jeho 

zpracování je proto přínosem. Celkovým pozitivem práce je, že přináší řadu zajímavých 

poznatků k tématu, negativem pak určitá koncepční a argumentační nedotaženost. Je rovněž 

zřejmé, že autor při zpracování tématu narazil na nedostatek relevantních odborných zdrojů, 

jímž se téma moderního ruskojazyčného zločinu vyznačuje.  

 Jak autor uvádí, při zpracování shromážděných informací využívá metodu „neúplné 

indukce“, jejíž pomocí identifikuje převládající trendy. Tento přístup bývá v kriminologických 

studiích využíván, má však řadu úskalí. V praxi znamená, že na základě dílčích, často značně 

roztříštěných informací se autor snaží vytvořit teoretický koncept či model,  který ovšem ve 

svém důsledku může být značně zavádějící. Případové analýzy, kterým se autor vyhýbá, by 

při této metodě zpracování byly zcela na místě.   

 Autor se tématicky zaměřuje na tzv. ruskojazyčný organizovaný zločin ruské a 

ukrajinské provenience. Při studiu zahraniční expanze se pak zaměřuje především na prostor 

Evropské unie, se zvláštním zřetelem na Českou republiku. Ve struktuře textu by bylo 

vhodné, kdyby tuto linii jasněji udržel a rovněž ji lépe charakterizoval v širším kontextu 

ruskojazyčného organizovaného zločinu a jeho zahraniční expanze. 
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  V úvodní obecné části autor charakterizuje organizovaný zločin jako největší 

nevojenskou hrozbu současnosti. Upozorňuje na fakt, že organizovaný zločin je dnes včleněn 

do společenského systému, ovlivňuje i jeho další složky, především však ekonomiku a 

politiku. Rovněž určuje, že organizovaný zločin pocházející ze zemí bývalého Sovětského 

svazu není specifický, pokud jde o jeho způsoby modernizace a fungování. Minimálně v 

evropském kontextu je pak výraznou specifikou ruskojazyčného organizovaného zločinu jeho 

rozsah, rychlý rozvoj a mocenský potenciál. S tím nelze než souhlasit.  

 V další části autor rozebírá problematiku vývoje ruskojazyčného podsvětí – zejména 

vorovskogo mira.  Autorovo kategorické tvrzení, že vorovský svět nebyl „v žádném případě 

v opozici vůči Stalinovu režimu“ si rozhodně zaslouží diskusi. V dalším textu autor rozebírá i 

další komponenty světa ruskojazyčného organizovaného zločinu a správně upozorňuje na 

úlohu šedé ekonomiky v propojování legální a nelegální sféry v Sovětském svazu. Rozhodně 

nesouhlasím s tím, že titul vora v zakone  je dnes pouze PR záležitostí a že se kupuje stejně 

jako univerzitní titul. K oslabení vlivu a kriminálních vazeb a modernizací ruskojazyčného 

zločinu v souvislosti s touto institucí dochází, v osobě vora v zakone se ale v drtivé většině 

případů jedná o člověka, který má význačné postavení ve zločineckém prostředí. Mimo jiné 

to dokazují osobnosti vorů v zakone působící na českém území.  

Větší pozornost by si zasloužil rozbor dalších komponentů ruskojazyčného 

organizovaného zločinu stojících mimo klasický vorovski mir – např. avtoritety,  avtoritetnyje 

byznysmeny a nové kriminální ekonomické a administrativní elity, organizovaná kriminální 

uskupení z Kavkazu a středoasijských republik bývalého Sovětského svazu. V rámci studia 

modernizace ruskojazyčného zločinu pak vývoj a vzájemná interakce těchto různých 

komponentů. Autor by touto cestou mohl moderní ruskojazyčný organizovaný zločin 

poměrně dobře charakterizovat jak na obecné úrovni, tak i na úrovni teritoriální analýzy 

v Rusku a na Ukrajině a vyhnout se tak tvrzení, že současný ruskojazyčný zločin „nemá tvář“.  

V daném kontextu by opět byly na místě propracovanější analýzy struktur a modů 

operandi např. nových kriminálních uskupení typu Kljuevova syndikátu, Capkova gangu nebo 

Doněckého gangu či případové studie kriminálních případů, jimiž autor argumentuje. 

Autorem předložená nová definice organizovaného zločinu, jako „druhu 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 
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jejich partikulárních úprav“ má v mnohém své opodstatnění a bylo ji vhodné předložit k širší 

odborné diskusi. Autor v návaznosti na tuto definici charakterizuji různé typy režimu vztahů 

mezi státem a organizovaným zločinem (kriminální syndikalismus, mafiánský stát, 

kleptokracie), přičemž se nezabývá  politickým systémem, ale režimem vztahů mezi politikou 

a organizovaným zločinem. Tvrzení že Rusko je kriminálně syndikalistický stát a Ukrajina stát 

mafiánský by měla být lépe empiricky a argumentačně podložena – to i vzhledem k novému 

vývoji na Ukrajině. 

Zahraniční expanzi ruskojazyčného zločinu autor vcelku zevrubně rozebírá. Z hlediska 

strategie zpracování určeného tématu by bylo vhodné sestupné členění subkapitol na 

globální expanzi, prostor Evropské unie a Českou republiku a rovněž jasnější vymezení a 

analýza aktuálních kriminálních aktivit, které tuto expanzi doprovázejí.  

I přes uvedené výhrady práce vyhovuje obsahovým a formálním nárokům kladeným 

na tento druh prací a jako takovou ji DOPORUČUJI k závěrečné obhajobě. 

 

V Praze 2. 9. 2014 

 

                                                                                              PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. 

 

 
 
 


