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Posudek školitele 

na disertační práci Mgr. Bc. Igora Nikolaje Barilika, MSc.,  

„Prostredie jako determinant páchania trestnej činnosti“  

 

Disertační práce Mgr. Bc. Igora Nikolaje Barilika, MSc., o rozsahu 219 stran vlastního 

textu je vypracována na ambiciózní téma environmentální kriminologie zkoumající zločinnost 

ve vztahu k prostředí, ve kterém se vyskytuje.  Enviromentální kriminologie vychází z 

předpokladu, že výskyt kriminality není náhodný ani uniformní, naopak jednotlivé druhy 

trestné činnosti se koncentrují do určitých míst a časových období. Vlastnosti prostředí 

sehrávají významnou roli v tom, jak se v něm lidé chovají, a proto je možné jej zkoumat jako 

jeden z nejdůležitějších determinantů trestné činnosti. 

Účelem práce je komplexní představení environmentální kriminologie, jejího historického 

pozadí, vývoje, současných perspektiv a zejména současných aktuálních teorií 

environmentální kriminologie.  

Téma disertační práce je velmi aktuální a velmi důležité zejména proto, že v české ani 

slovenské odborné literatuře nebyla takto vymezená  problematika již mnoho let předmětem 

výzkumu, neexistuje až na výjimky ani česká nebo slovenská literatura, která by o uvedeném 

tématu pojednávala, v učebnicích kriminologie je o většinou jen stručná zmínka v rámci 

výkladu kriminologických teorií. 

Disertační práci zhodnocuje, že práce je zpracována na podkladě širokého počtu odborných 

zahraničních literárních pramenů a že v takové komplexnosti jako se nyní předkládá, nebyla 

dosud odborné veřejnosti představena. 

V práci doktorand použil adekvátních vědeckých metod. Práce přináší nové poznatky a 

rozvíjí dosavadní bádání v oblasti trestního práva hmotného, trestního práva procesního a 

zejména kriminologie. 

Přednosti i nedostatky disertační práce jistě zhodnotí oponenti. Z pohledu školitele mohu 

uvést jen několik stručných poznámek: 

Disertační práce má logickou osnovu, autor práci rozdělil do devíti kapitol, z nichž prvá 

kapitola představuje úvod. Závěry jsou obsaženy v každé z kapitol, takže práce samostatnou 

kapitolu obsahující závěry neobsahuje. 

Práce čerpá z bohaté studnice odborné, zejména anglicky psané literatury. Jen seznam 

použité literatury obsahuje přes 150 položek, sice nejrůznějšího druhu a původu, od bible až 
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po dílo profesorky Válkové, ale převážná většina použité literatury představuje současnou 

anglicky psanou odbornou literaturu. 

V závěru své disertační práce se autor podle mého názoru správně pokouší spojit teoretické 

výklady s potřebami aplikační praxe. Konkrétně usiluje o promítnutí odborných závěrů o 

vlivu prostředí na spáchanou trestnou činnost do činnosti policie. To má svůj význam. Jde o 

to, aby činnost policie získala proaktivní charakter, více reagovala na podněty své důležité 

složky, a to policistů pracujících v terénu. Zkušenosti ze zahraničí, které disertant uvádí, by 

mohly sloužit i jako inspirační zdroj pro tuzemskou policejní práci. 

 

Závěrem shrnuji: Disertační práce Mgr. Bc. Igora Nikolaje Barilika, MSc., „Prostredie jako 

determinant páchania trestnej činnosti“ splňuje všechny předpoklady k obhajobě. Disertant 

odvedl kus poctivé vědecké práce. Po úspěšném průběhu ústní obhajoby disertační práce 

doporučuji udělení titulu PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 1. října 2014                                      Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                                školitel       


