
Posudek vedoucího práce na rigorózní práci  

Mgr. Martina Bejbla na téma  

„Struktura a vývoj kriminality v krajích České republiky“ 

 

I. Kandidát předložil rigorózní práci čítající 199 číslovaných stran textu včetně seznamu 

pramenů a abstraktu. Vlastní text práce činí 184 stran. Zvolená problematika je v odborné 

literatuře průběžně zpracovávána, zejména však v podobě dílčích studií analyzujících stav 

kriminality za určitý rok, především pak se jedná o studie publikované Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci. Autor si za cíl práce vytkl „zmapovat strukturu a vývoj 

kriminality ve vyšších územně samosprávných celcích České republiky od jejich vzniku 

v roce 2000, až (chybně umístěná čárka v textu práce – pozn.) do roku 2012 a zároveň 

vydefinovat odlišnosti typické pro jednotlivé oblasti naší země (...).“ Budiž hned v úvodu 

posudku předestřeno, že se mu cíl podařilo naplnit. 

 

II. Obsah práce tvoří 4 hlavní části, některé z těchto částí jsou dále členěny až na úroveň 

třetího řádu. Rozvržení práce je velmi logické a přehledné. Autor vychází od základního 

metodologického pojmového vymezení (část první), následuje část věnovaná struktuře a 

vývoji kriminality v rámci České republiky jako takové v letech 2000-2012 (část druhá). 

Stěžejní část se věnuje jednotlivým krajům České republiky a struktuře a vývoji 

kriminality v jejich rámci v letech 2000-2012 (část třetí), kdy každá podkapitola 

(věnovaná vždy jednomu z krajů) je dále členěna na strukturu, vývoj a zhodnocení 

kriminality v daném kraji (úvodní charakteristiky kraje jako jsou demografické údaje a 

některé kriminogenní faktory jako např. míra nezaměstnanosti nebo turismus atp., rozsah 

kriminality a její vývoj s nastíněním možných vysvětlení). Nechybí ani zobecňující závěr 

(část čtvrtá) celkově shrnující zjištěné poznatky, který by však mohl být zevrubnější - 

představoval bych si, že bude zahrnovat kromě již obsažených informací také jeden či dva 

hlavní poznatky specifické vždy pro ten či onen kraj. Tím chci říci, že práce takové 

poznatky místy obsahuje a je jen škoda, že nebyly v závěru zopakovány, včetně 

případných návrhů de lege ferenda. Práce jako celek je velmi kvalitní a svědčí o tom, že se 

autor tématem zabýval komplexně a do dostatečné hloubky. 

 



 - 2 -  

 

III. Práce má velmi dobrou úroveň, a to jak po stránce obsahové, tak formální. 

Předkládané dílo má logickou strukturu a je členěno přehledně. Názory autora 

prezentované v práci odpovídají dostupné literatuře, kterou správně cituje, měl by tak 

ovšem činit častěji. Seznam pramenů odpovídá tématu, autor mu však mohl věnovat více 

pozornosti – již zmíněné publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci jsou 

uvedeny souhrnně jako „Marešová, A. a kol. Kriminalita v roce 2000-2001, IKSP, 2001-

2009“ a „Marešová, A. a kol. Analýza trendů kriminality v roce 2008-2012, IKSP 2009-

2013,“ nicméně správné citace jednotlivých publikací těchto řad se od sebe liší. Postrádám 

též některé obecnější prameny, očekával bych např. Marešová, A. Resortní statistiky – 

základní zdroj informací o kriminalitě v České republice, IKSP 2011 nebo překlad 

materiálů OSN Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence 

kriminality a trestní justice, IKSP 2012. Celkově je však patrno, že se rigorozant tématu 

věnoval dostatečně a při zpracování práce prokázal hlubokou znalost problematiky, 

přičemž je zcela jasně patrné, že dokáže správně formulovat myšlenky a argumentačně je 

podpořit. Ve zpracované problematice se velmi dobře orientuje. 

 

Stylisticky a jazykově je práce na velmi dobré úrovni, poněkud rušivě působí jen občasné 

špatné používání čárek v souvětí a chybějící tečky na konci poznámek, které jsou 

využívány pouze pro citaci odkazovaného zdroje.  

 

IV. Otázky a náměty k obhajobě: 

Autor na různých místech předpokládá, že v krajích s celkově nižší delikvencí je 

obtížnější ji dále snižovat. Z čeho při svých úvahách vychází? (např. kap. 3.4.3 nebo 

3.6.3, Zhodnocení kriminality v Jihočeském nebo Karlovarském kraji). 

 

V. Závěrem lze konstatovat, že předložená práce splňuje obsahové a formální 

požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.  

 

 

V Praze dne 16. září 2014 

       

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 


