
Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analyzovat přínos poznatků viktimologie v oblasti prevence 

kriminality a ve vybranných kriminogeních situacích vyvodit obecné rady a preventivní 

doporučení, ke kterým viktimologie na základě svého výzkumu v současné době dospěla. 

 

Z obsahového hlediska jsem práci rozčlenila do sedmi hlavních kapitol, včetně úvodu a 

závěru. V první kapitole je definována viktimologie jako vědní disciplína v obecné rovině, 

pozornost je věnována také pojmu oběti trestného činu, pro úplnost uvádím také základní 

typologie obětí. V rámci této kapitoly se take podrobněji zabývám pojmy viktimnost a 

viktimizace, které jsou stežejní pro následující kapitoly mé diplomové práce. 

 

V rámci druhé kapitoly je poskytnut ucelený výklad týkající se prevence kriminality, kterou 

jsem vymezila nejdříve v obecné rovině a poté se zaměřila na jednotlivé druhy prevence, 

jejich vzájemnou návaznost a souvislosti. 

 

 Třetí kapitola se podrobněji zabývá viktimologickou prevencí, která je pro účely mého 

zkoumání stěžejní. Po počátečním výkladu pojmu uvádím přehled jednotlivých typů této 

prevence, hodnotím vliv médií v oblasti prevence a zabývám se také souvisejícím 

problémem, kterým je strach z kriminality. V samostatné podkapitole hodnotím význam 

viktimologie pro prevenci kriminality a reflektuji spojitosti mezi jednotlivými druhy 

prevence. Navazuje hodnocení přínosů a nedostatků viktimologického výzkumu, jako 

základního zdroje viktimologických poznatků. V závěru kapitoly jsou uvedeny základní 

instituce, které se v rámci České republiky prevencí kriminality zabývají. 

 

Čtvrtá kapitola je věnována pojednání o možnostech pomoci obětem trestných činů. 

V souvislosti s touto problematikou je zmíněn také Zákon o obětech trestných činů, který 

jednotlivé druhy odborné pomoci blíže specifikuje a stanoví podmínky jejího poskytování. 

Následuje podkapitola věnovaná subjektům poskytujícím obětem pomoc, bez jejichž činnosti, 

ať už se jedná o státní nebo nevládní organizace, by pomoc nebyla možná a na natolik vyspělé 

úrovni, na jaké v současné době v České republice je. Podrobněji jsem se zaměřila zejména na 

organizaci Bílý kruh bezpečí, která poskytuje obětem pomoc pravděpodobně 

v nejkomplexnější podobě. 



 

Závěrečná část práce je zaměřena praktičtějším způsobem. Pokouším se poskytnout přehled 

základních viktimologických rad a doporučení, které mohou oběti využít, v případě  

dostanou-li se do některé z vybraných kriminogenních situací a také uvádím přehled pravidel 

bezpečného chování, jak těmto situacím předcházet. V rámci této kapitoly jsou také uvedeny 

některé ze současných projektů viktimologické a situační prevence. V poslední podkapitole 

hodnotím současný stav jednotlivých typů prevence kriminality v rámci České republiky. 

 


