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1. Aktuálnost tématu: 

S prudkým nárůstem kriminality, který provází společenský vývoj ve většině 

vyspělých zemí, je spojeno hledání účinných prostředků, jak tento nepříznivý trend zastavit. 

Jednou z cest je vytváření preventivních strategií, programů, návodů a dalších aktivit, 

opírajících se o  poznatky viktimologie, jakožto vědní disciplíny zabývající se obětí trestného 

činu. Zkoumání přínosu viktimologie pro předcházení trestné činnosti je proto nepochybně 

společensky potřebné. 

  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu vyžaduje interdisciplinární přístup. Základním předpokladem je  

důkladné studium  kriminologických, resp. viktimologických poznatků. Zároveň je  potřebné, 

aby byla diplomantka patřičně obeznámena se současnou úrovní právního přístupu k ochraně 

oběti trestného činu. Se zřetelem k významné roli celé řady subjektů (zejména Probační a 

mediační služby, policejních orgánů,  nestátních organizací aj.) při realizaci preventivních 

aktivit a při ochraně a pomoci obětem trestných činů je žádoucí  v práci věnovat pozornost 

konkrétním formám jejich činnosti a zohlednit jejich praktické zkušenosti.   

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem předložené práce provést exkurz do problematiky viktimologie a zhodnotit, zda 

a jakým způsobem může přispět k prevenci kriminality. Tímto způsobem vymezený cíl práce 

považuji za vhodný, odpovídající společenské potřebě.  

Práce je velmi přehledně uspořádána. Výklad je rozčleněn do pěti kapitol, úvodu a 

závěru a doplněn seznamem použitých pramenů. Jednotlivé kapitoly jsou navíc vnitřně 

podrobně členěny, což umožňuje snadnou orientaci v textu. 

Práce vychází z promyšlené systematiky, zvolené v souladu s vytýčeným cílem práce. 

První kapitola je věnována rámcovému vymezení předmětu viktimologie, historickým 

souvislostem jejího vzniku a základním viktimologickým pojmům (oběť a její typologie, 

viktimnost a viktimizace). Druhá kapitola pojednává o prevenci a způsobech její klasifikace  

(podle obsahového zaměření a podle okruhu adresátů). Třetí kapitola je zaměřena na 

viktimologickou prevenci, význam viktimologických výzkumů pro realizaci preventivních 

opatření  a některé otázky s touto problematikou úzce související (zejména roli médií a 

fenomén strachu z kriminality). Ve čtvrté kapitole zabývající se pomocí obětem trestných činů 

je největší pozornost věnována formám odborné pomoci a organizacím, které tuto pomoc 

poskytují. V páté kapitole o praktickém využití viktimologických poznatků jsou popisovány 

konkrétní v praxi využívané prostředky určené pro prevenci majetkové a násilné kriminality. 

Práci uzavírá autorčino hodnocení současného stavu viktimologické prevence v České 

republice. 

Po metodologické stránce se práce opírá o studium přiměřeného okruhu odborné 

literatury a aktuálních internetových zdrojů. Práce s použitými prameny je pečlivá a odpovídá 

stanovené normě.  

Práce má velmi dobrou úroveň. Kladně hodnotím výběr v práci probíraných otázek, 

rozbor problematiky viktimologické prevence a zejména pojednání o praktickém využití 



viktimologických poznatků, v němž je na konkrétních projektech, doporučeních a  návodech 

přiblížena současná úroveň viktimologické prevence. Opodstatněné jsou autorčiny závěry, 

v nichž je zdůrazněna potřeba širšího zapojení odborníků z různých oborů do vytváření 

preventivních aktivit a s ní související potřeba zavést výuku viktimologie jako samostatné 

vědní discipliny pro budoucí odborníky v oblasti sociální a policejní práce, protože jen 

dostatečná znalost této problematiky může vést k nalezení efektivních preventivních řešení 

(viz zejm. str. 60 – 63 práce). 

Práce je psána odpovídajícím stylem a také po formální stránce plně odpovídá 

stanoveným požadavkům. 

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Hodnocení role médií v prevenci kriminality. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

vedoucí diplomové práce 

 

V Praze dne 17. 1. 2018 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


