
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

Katedra sociologie 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

2018                 Bc. Kristýna Zahradníčková 

 



 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

Katedra sociologie 

 

 

 

 

Příležitost dělá zloděje: zkoumání praktického využití 

teorie příležitosti k trestné činnosti 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Kristýna Zahradníčková  

Studijní program: Sociologie  

Vedoucí práce: PhDr. Martin Cejp, CSc.  

Rok obhajoby: 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 11. 5. 2018  Kristýna Zahradníčková  

  

 

 



 

 

Bibliografický záznam 

ZAHRADNÍČKOVÁ, Kristýna. Příležitost dělá zloděje: zkoumání praktického využití 

teorie příležitosti k trestné činnosti. Praha, 2018. 55 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Sociologie. Katedra Sociologie. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Martin Cejp, CSc.  

 

Rozsah práce: 117 067 

 

  



 

 

Anotace  

Teorie příležitosti k trestné činnosti je založena na třech dílčích konceptech. Prvním 

konceptem je teorie běžné činnosti, která pracuje s potencionálním pachatelem, vhodným 

objektem a schopným ochráncem. Příležitost k trestnému činu nastává ve chvíli, kdy dojde 

ke střetnutí pachatele s objektem bez schopného ochránce. Druhým konceptem je teorie 

racionální volby, ve které pachatel porovnává výši zisku z trestného činu s mírou rizika 

svého dopadení. Třetí koncept, teorie struktury trestné činnosti, poukazuje na důležitost 

času a prostředí trestných činů. Diplomová práce je zaměřena na prokázání použitelnosti 

teorie příležitosti k trestné činnosti, která je téměř čtyřicet let stará, v kontextu dnešní 

společnosti. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na problematiku kyberkriminality, neboť 

některé trestné činy se z ulic přesouvají právě na internet. Pachatelé v kyberprostoru 

zvažují zisk a riziko obdobně jako pachatelé ve fyzickém prostředí. Objekty mají 

v kyberprostoru podobné vlastnosti jako objekty v reálném prostředí. Odlišným znakem 

mezi oběma světy je především ochránce, který se v kyberprostoru nevyskytuje náhodně, 

jak je tomu v reálném prostředí, ale je všudypřítomný. Teorie dále tvrdí, že příležitosti jsou 

velmi specifické a jsou jednou z příčin všech trestných činů, jsou ovlivněné technickým 

vývojem a vycházejí z každodenního pohybu. Tato tvrzení jsou aplikovatelná také pro 

kyberkriminalitu. Omezování příležitostí vede ke snížení kriminality i kyberkriminality.   

Annotation  

The opportunity theory for crime is composed of three partial concepts. The first concept is 

the routine activity theory that works with a potential offender, a suitable target and 

a capable guardian. The opportunity for crime occurs in the moment when the offender 

faces the target while guardians are absent. The second concept, the rational choice 

perspective, is based on the idea that the offender considers benefit and risk stemming 

from the crime. The third concept is the crime pattern theory that focuses on the 

importance of time and space. This master thesis focuses on the usability of the 

opportunity theory for crime in the context of our current society. Although the opportunity 

theory for crime is nearly forty years old, this work shows that it is also applicable on 

cybercrime since some of the “classical” crimes moved from physical space to cyberspace. 

The potential offender and suitable target exist and behave similarly in cyberspace and in 

physical space. The difference between the two worlds is notable for the capable guardian, 

who does not occur randomly in the cyberspace but is embodied in the form of ever-



 

 

present protection. The opportunity theory also claims that the opportunities are highly 

specific, they play role in causing all crime, they are influenced by technological 

development and they are based on routine movement. These statements are applicable 

also for cybercrime. Reducing the opportunity for crime leads to reduction of criminality 

independently on whether we are in physical space or in cyberspace. 

 

Klíčová slova 

Kriminalita, kybernalita, teorie příležitosti ke zločinu, teorie běžné činnosti, racionální 

volba, struktura kriminality  
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Criminality, cybercrime, theory of opportunities, theory of rational activity, rational 

choice, structure of crime  
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Kriminální chování patří mezi nejsložitější společenské jevy, protože je velmi obtížné ho 

zkoumat klasickými výzkumnými metodami, při kterých dochází ke kontaktu se 

zkoumanými subjekty nebo prostředím. V diplomové práci se chci zaměřit na teorii 

příležitosti k trestné činnosti, která předpokládá, že pokud se potencionálnímu pachateli 

naskytne příležitost, spáchá zločin. Příležitost ke zločinu je ovlivněna třemi prvky, těmi 

jsou potencionální pachatel, absence schopného ochránce a objekt pachatelova zájmu. 

Pokud dojde ke střetnutí těchto tří prvků v čase a prostoru, zvyšuje se šance, že bude 

spáchán zločin.  

 Teorie příležitosti k trestné činnosti pracuje se třemi hledisky: teorie běžné činnosti, 

teorie struktury kriminality a hledisko racionální volby. Teorie běžné činnosti pracuje se 

třemi zmíněnými prvky, tedy s pachatelem, ochráncem a objektem. Prvky rozebírá 

a popisuje jejich vliv na spáchání trestného činu. Teorie struktury kriminality pracuje 

s prostorem a popisuje místa, kde dochází k trestným činům, např. uzly, spoje, okraje, 

generátory a atraktory. Hledisko racionální volby se zaměřuje na osobu pachatele, který 

před spácháním trestného činu zvažuje, zda je zisk z trestného činu vyšší než riziko, že 

bude dopaden.  

 V diplomové práci chci pracovat se zahraničními zdroji, které zkoumaly 

využitelnost teorie v praxi. Velká část práce se opře o představitele teorie příležitosti 

k trestné činnosti a teorie běžné činnosti, kterými jsou Marcus Felson, Ronald Clarke 

a Lawrence Cohen. Teorie byla vytvořena před téměř čtyřiceti lety, já bych v diplomové 



 

 

práci chtěla ukázat, že je aplikovatelná i dnes a zjistit, zda ji lze využít i při zkoumání 

kybernality.     
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1 Úvod 

Kriminalita je společenským jevem, který ohrožuje celou společnost. Kriminalitou se ve 

svých počátcích zabývala již biologie, následovaná psychologií, brzy se však začala 

zkoumat i z pohledu práva, sociologie, kriminologie, kriminalistika a ekonomie.  Každá 

z těchto věd se dívá na problematiku kriminality z jiné perspektivy, což přináší odlišné 

poznatky o dané problematice. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala sociologicko-

kriminologický přístup. Ze sociologie jsem čerpala převážně teorii a metodologii, zatímco 

kriminologie mi poskytla praktické zaměření na reálné problémy spojené s trestnou 

činností. Ve výsledku jsem se tedy zaměřila na konkrétní jedince, se kterými pracuje jak 

sociologie, tak kriminologie.  

 Teorie příležitosti k trestné činnosti je dle mého názoru teorií, která poukazuje na 

provázanost sociologie a kriminologie, proto mohu bez obav říct, že má diplomová práce 

je zaměřením jak sociologická, tak kriminologická. Zmíněná teorie pracuje se třemi dílčími 

koncepty; teorií běžné činnosti, hlediskem racionálního jednání a teorií struktury 

kriminality. Tyto dílčí koncepty jí poskytují široký rozhled, protože se zaměřují nejen na 

jednoho racionálně jednajícího jedince, ale také na pohyb lidí v určitém čase a místě. 

Z pohledu teorie běžné činnosti lze vypozorovat rutinní činnost jedinců, tuto znalost poté 

mohou využít racionálně jednající pachatelé a na základě těchto dvou znalostí lze snadno 

sestavit strukturu kriminality v určitých místech a v určitý čas. Teorie příležitosti k trestné 

činnosti poté pracuje se třemi hlavními elementy, a to s potencionálním pachatelem, 

schopným ochráncem a vhodným objektem. Porozumění běžným vzorcům pohybu 

v různých prostředích je užitečné pro porozumění vzorcům chování pachatelů a pro lepší 

zaměření preventivních opatření.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že teorie je téměř čtyřicet let stará, mohlo by se zdát, že 

nekoresponduje s problémy současné společnosti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že se 

pokusím zjistit, zda je teorie příležitosti k trestné činnosti aplikovatelná i pro 

kyberkriminalitu. Myslím si, že právě internet a s ním spojená kriminalita je hlavním 

determinantem mezi kriminalitou před čtyřiceti lety a tou dnešní. Navíc se předpokládá, že 

některé trestné činy se z ulic přesouvají do prostředí kyberprostoru. Mým druhým 

zaměřením v této práci je osoba schopného ochránce, se kterým se v teorii pracuje. 

Studiem a analýzou schopného ochránce zjišťuji, zda teorie příležitosti k trestné činnosti 

nepotřebuje v dnešní době rozšíření, aby lépe pasovala na požadavky dnešní doby.  
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2 Cíle a výzkumné otázky  

Teorie příležitosti k trestné činnosti je založena na konceptech vytvořených pro společnost 

v osmdesátých letech, od té doby se společnost a kriminalita v mnohém změnily. Mým 

hlavním cílem diplomové práce bylo prokázání užitečnosti teorie příležitosti k trestnému 

činu v současné společnosti. Tedy zjištění, zda je teorie se svými dílčími hledisky 

a navrženými principy použitelná i dnes. Abych tohoto cíle dosáhla, určila jsem si dva 

podcíle, kterými se snažím reflektovat změny v kriminalitě v dnešní společnosti.  

1) Prvním podcílem bylo zjištění, zda je teorie, která se původně zaměřovala na 

majetkovou trestnou činnost, dostatečná i k vysvětlení kyberkriminality, která je pro 

dnešní společnost typická, neboť můžeme být připojeni k internetu téměř bez omezení. 

Kyberkriminalitu spatřuji jako jeden z hlavních rozdílů mezi dnešní kriminalitou 

a kriminalitou páchanou v době vzniku teorie příležitosti k trestnému činu.  

K dosažení tohoto podcíle jsem si položila několik výzkumných otázek:   

a) První skupina výzkumných otázek se týká vytyčení kyberkriminality: Co je to 

kyberkriminalita? Co je to kyberprostor? Jak se kyberkriminalita odlišuje od běžné 

kriminality? Jaké trestné činy jsou páchány „na internetu“? 

b) Druhá skupina výzkumných otázek slouží ke zjištění aplikovatelnosti teorie 

příležitosti pro kyberkriminalitu: Podobají se podmínky v kyberprostoru 

podmínkám v reálném světě? Čím se liší teorie příležitosti v kyberprostoru od 

teorie příležitosti v reálném prostředí?  Vztahuje se deset principů příležitosti 

k trestnému činu i ke kyberkriminalitě?  

2) Druhým podcílem diplomové práce bylo ověření současného stavu tří hlavních 

elementů teorie příležitosti, tedy konceptu schopného ochránce, potencionálního 

pachatele a vhodného objektu ke spáchání trestného činu. Pro správné uchopení 

konceptu jsem si položila následující výzkumné otázky:  

a) Jak zní deset principů teorie příležitosti k trestnému činu? Ztotožňují se dotázání 

respondenti s těmito principy? Jak je definován schopný ochránce? Odpovídají 

výsledky z dotazníkového šetření teorii příležitosti k trestné činnosti?  
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3 Metodologie  

Ke splnění hlavního cíle a tím i obou podcílů jsem využila tři výzkumné techniky: analýzu 

a studium literatury; expertní šetření a dotazníkové šetření.  

3. 1 Studium a analýza dokumentů 

Pro teoretickou část mé diplomové práce a pro část zabývající se aplikovatelností teorie 

příležitosti v kyberprostoru jsem využila studium a analýzu již proběhlých výzkumů 

a odborných textů zaměřujících se na problematiku kyberkriminality. V diplomové práci 

jsem pracovala převážně s vědeckými a odbornými články. Cejp (2011) k analýze 

dokumentů dodává, že se jedná o „nezbytnou součást každého výzkumu“. Výhodou této 

techniky je skutečnost, že s ní může pracovat pouze jeden výzkumník, což je při některých 

výzkumech žádané, aby nedošlo ke zkreslování informací.  Nevýhodou je, že některé texty 

nebyly psány pro výzkumné účely (Cejp 2011, s. 58). Výhodou použití studia a analýzy 

dokumentů v diplomové práci je skutečnost, že odborné články, ze kterých jsem vycházela, 

byly napsány pro výzkumné účely.  

3. 2 Expertní šetření  

Součástí mé diplomové práce měla být konzultace s odborníky na problematiku 

kyberkriminality. Oslovila jsem dva odborníky, kteří se touto tématikou zaobírají nejen 

z hlediska technologického, ale i z hlediska sociologického nebo psychologického. Jeden 

z oslovených odborníků, Mgr. Miloslav Kučera z Fakulty Dopravní z Českého Vysokého 

Učení Technického v Praze (FD ČVUT), který se specializuje na radikalizaci na sociálních 

sítích, projevil o mé téma zájem.  Konzultace proběhla 10. 5. 2018 a trvala přibližně třicet 

minut. Měla jsem připravených několik oblastí z oboru kyberkriminality, které jsem chtěla 

prodiskutovat v polostrukturovaném rozhovoru, jehož cílem bylo získání sociálně-

technologického pohledu na užitečnost teorie příležitosti v kyberprostoru. Nakonec se však 

spíše jednalo o uvedení do problematiky. Panu Kučerovi jsem ještě před konzultací poslala 

výtah mé diplomové práce a on si pro mě rovnou připravil několik poznatků k dané 

problematice, které obsáhly většinu mnou připravených témat: čas a místo v kyberprostoru, 

prevence, atraktory a generátory, uzly, cesty a okraje, ochrana v kyberprostoru.  

3. 3 Dotazníkové šetření  

Na základě studia a analýzy odborných článků jsem vytvořila strukturovaný kvantitativní 

dotazník, který je přiložen v příloze. Dotazník je jednou z nejčastěji používaných technik 

v sociologických a sociálních výzkumech. V kvantitativním šetření je dotazník nejčastěji 
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složen z uzavřených otázek, doplněných několika otevřenými otázkami (Reichel 2009, 

s. 118-119). Dotazník slouží ke zjištění postojů, názorů a informovanosti. Nejčastěji bývá 

využíván dotazník strukturovaný. Výhody dotazníku tkví ve skutečnosti, že přináší velké 

množství informací a odpovědi jsou snadno porovnatelné. Nevýhodou je fakt, že 

respondentovy odpovědi nemusí zcela odpovídat skutečnosti, protože kvůli standardizaci 

nelze jít do hloubky a nelze zjistit, proč se respondent vyjádřil, tak jak se se vyjádřil. Další 

nevýhodou je jeho návratnost, většinou se pohybuje mezi 20 – 50 %, což může ovlivnit 

reprezentativnost výběru (Cejp 2011, s. 70-71).  

 Pro diplomovou práci jsem zvolila standardizovaný dotazník, hlavně kvůli jeho 

zmíněným výhodám. Potřebovala jsem celkem velké množství informací od respondentů 

a zároveň nebylo třeba hlubších informací. Standardizovaný dotazník se tedy jevil jako 

ideální volba.  

 Dotazník jsem vytvořila pomocí Formuláře Google a vyvěsila ho online na stránky 

týkající se kriminality (Mapakriminalit.cz, Týdeník policie, Krimi-listy, Policejní noviny 

apod.). Online podobu jsem zvolila z důvodu, že jsem nepotřebovala pracovat s určitou 

skupinou, čímž se data dala sbírat poměrně rychle a na více místech najednou. Dotazník 

jsem ponechala anonymní, protože anonymita dotazníku zvyšuje validitu odpovědí, 

respondenti jsou často otevřenější a upřímnější, když vědí, že odpovědi nebudou spojeny 

s jejich osobou (Zich, Roubal 2014, s. 48). Celkem jsem získala devadesát sedm 

vyplněných odpovědí. Mírně převažovaly ženy (56,3 %) nad muži (43,8 %). Dle věku 

dominovala skupina mezi 21-30 lety (34,7 %), následována věkovou skupinou 31-40 let 

(31,6  %) a věkovou skupinou 41-45 let (21,1 %). Nižší zastoupení měly věkové skupiny 

51 -60 let (9;5  %), 61 a více let (2,1 %) a respondenti mladší 15 let (1,1 %).  

 Dotazník se skládal z osmnácti otázek, z čehož poslední dvě byly demografické 

a zjišťovaly pohlaví a věk respondenta. Dalších šestnáct otázek zkoumalo převážně 

respondentovo hypotetické chování v určitých situacích, které se zaměřovalo na jeho 

chování v roli ochránce před trestným činem, ale také na jeho vztah k možným objektům 

pachatelova zájmu. Uvědomuji si rizika nereprezentativního dotazníku, ale vzhledem ke 

skutečnosti, že sehnat skupinu pachatelů ochotných odpovídat je velmi obtížné, nebylo jiné 

praktické volby. Navíc dotazník není postaven na zjišťování názorů a postojů respondentů, 

které by se vztahovaly k základní populaci, ale zjišťuje respondentovo rozhodování 

v určitých hypotetických situacích. Výsledky z dotazníkového prostředí jsem poté vztáhla 
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na samotnou teorii, jejíž využitelnost zjišťuji. Z těchto důvodů si myslím, že mnou 

navržený dotazník je postačující.  
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4 Teorie příležitosti k trestné činnosti  

Následující část se věnuje samotné teorii příležitosti k trestné činnosti. V této části se 

zaobírám východisky, na kterých je teorie příležitosti k trestné činnosti postavena, jako je 

teorie ekologie člověka. Zbývající část této kapitoly je zaměřena na vysvětlení tří hlavních 

hledisek teorie, a to teorii běžné činnosti, hledisko racionální volby a teorii struktury 

kriminality.  

 Teorie příležitosti k trestné činnosti (the crime opportunity theory) se zabývá 

specifickými podmínkami prostředí a času, které ovlivňují kriminální chování a tím 

i zvýšení nebo snížení šance ke spáchání trestného činu. Felson a Clarke (1998) určili tři 

hlavní přístupy v teorii příležitosti k trestné činnosti. Jedná se o koncept běžné činnosti (the 

routine activity approach), tento koncept je však častěji považován za samostatnou teorii, 

dále hledisko racionálního výběru (the rational choice perspective) a teorii struktury 

trestné činnosti (the crime pattern theory).
1
 Tyto tři přístupy se v mnohém překrývají, ale 

mohou být použity i jako samostatné koncepty. Právě z tohoto důvodu si dovoluji o teorii 

příležitosti k trestné činnosti hovořit jako o samostatné teorii, která je nadřazena třem na 

sobě nezávislým a samostatným konceptům, a to i přes fakt, že mnoho odborných 

publikací (např. sborník The Criminal Act: The Role and Influence of Routine Activity) 

pracuje s hledisky samostatně nebo se zaměřuje především na teorii běžné činnosti.  

Samotnou teorii příležitosti k trestné činnosti jsem nalezla pouze u Felsona a Clarka v díle 

The Opportunity Makes the Thief. 

 Teorie příležitosti k trestné činnosti vykazuje široké využití. V pojetí, ve kterém ji 

použil Felson s Clarkem (1998) odkazuje ke skutečnosti, že spáchání trestné činnosti je 

ovlivněno příležitostmi, které nastávají v konkrétní čas na určitém místě. Zjednodušeně lze 

říct, že teorie příležitosti k trestné činnosti je postavena na myšlence, že příležitost dělá 

zloděje (Felson, Clarke 1998, s. 2-4). Manželé Brantinghamovi (1995) koncept příležitosti 

charakterizovali jako situaci, která usnadňuje spáchání trestného činu, vystavuje ho 

nižšímu riziku odhalení a samotný trestný čin dělá ziskovějším (Brantinghamovi 1995, 

s. 1). Příležitosti k trestnému činu jsou dynamické v čase a prostoru a jejich přítomnost 

nebo naopak jejich absence je silně spjata s běžnými činnostmi jednotlivců, skupin i celé 

populace (Lemieux 2015, s. 177).  

                                                 
1
 Překlad názvu samotné teorie a tří principů jsem si vypůjčila z českého překladu The Opportunity 

makes the thief (Příležitost dělá zloděje, Daniel Soukup, 2003, Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci).  
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  Samotný trestný čin může být spáchán pouze tehdy, když jsou překonány fyzické 

vlastnosti prostředí (Felson, Clarke 1998, s. 4). To znamená, že pachatel může chtít spáchat 

zločin, ale pokud je objekt jeho zájmu pod silnou ochranou, která znemožňuje 

potencionálnímu pachateli dostat se k němu blíž, pachateli se nedostane požadované 

příležitosti, a tudíž trestný čin nespáchá.  

 Mohlo by se tedy zdát, že teorie stojí na myšlence, že jakmile jedinec spatří 

vhodnou příležitost, spáchá zločin. Dle mého názoru je však teorie spíše postavena na 

skutečnosti, že jedinci je znemožněno spáchat trestný čin, pokud nedojde ke vhodné 

konvergenci času a místa. Této myšlence by odpovídal i popis teorie v podobě rovnice od 

Rossma a Summerse (2015). Rovnice vypadá následovně: 

Zločin = (zločinec + objekt − ochránce)(místo + čas) 

 Rovnice odkazuje na situaci, ve které dojde k trestnému činu, pokud je 

potencionální pachatel v době setkání s potencionálním objektem motivován ke spáchání 

trestného činu. Tento fakt poté odkazuje ke skutečnosti, že zamýšlený objekt musí vzbudit 

pachatelovu touhu a zároveň při tomto setkání nesmí dojít také ke konvergenci schopného 

ochránce s pachatelem. Toto setkání se odehrává na určitém místě a v určitém čase, což 

ovlivňuje četnost možných setkání tří zmíněných elementů (Rossmo, Summers 2015, 

s. 20).  

4. 1. Vysvětlení terminologie  

V některých odborných článcích
2
 pracujících s teorií k příležitosti trestné činnosti jsou tři 

výše jmenované koncepty zaměňovány. Proto jsem se rozhodla, že ve své diplomové práci 

věnuji krátkou část pro ujasnění využívané terminologie. Hlavní problém spatřuji v tom, že 

je často zaměňován koncept běžné činnosti s teorií struktury trestné činnosti. Dokonce 

i Felson společně s Cohenem (1979) použili koncept běžné činnosti jako teorii o struktuře 

trestné činnosti v práci Social change and crime rate trends: A routine activity approach. 

Společně s Clarkem však Felson (1998) tyto dva koncepty odlišuje a využívá je nezávisle 

na sobě, čímž vlastně vzniká nadřazená teorie příležitosti k trestné činnosti.  

                                                 
2
 Např. ve sborníku The Criminal Act: The role and Influence of Routine Activity Theory od 

autorů Andressena a Farrella z roku 2015 se o teorii příležitosti k trestné činnosti nezmiňuje. S teorií běžné 

činnosti se poté pracuje tak, jako kdyby zahrnovala i hledisko racionální volby a teorii struktury 

kriminality, což dle mého názoru nezahrnuje. Teorie běžné činnosti se zaměřuje na vztah mezi ochráncem, 

pachatelem a objektem a nepracuje s pachatelovým zvážením možného zisku a risku, jak je tomu 

v hledisku racionální volby. Navíc nikde nezmiňuje strukturu kriminality.  
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 Rozhodla jsem se v diplomové práci používat terminologii z roku 1998, protože si 

myslím, že umožňuje širší využití v praxi a komplexnější pohled na problém. Nicméně 

nepředpokládám, že by bylo zcela špatně využít dřívější terminologie, protože samotné 

koncepty se v teorii překrývají a pracují s podobnými předpoklady, jsou tedy nesporně 

propojené.  

4. 2. Důležitost místa a času  

Individuální chování je založeno na interakci mezi jedincem a uspořádáním určitého 

prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Nicméně některé kriminologické teorie, převážně 

ty, které vychází z biologického a psychologického prostředí, podhodnocují vliv prostředí 

a zaměřují se především na lidské chování a motivaci útočníka. Prostředí nebo okolí 

spáchaného trestné činu však může poukázat na hlavní spouštěče, které pachatele k činu 

vedou (Felson a Clarke, 1998). Teorie pracující s prostorem jsou založené na myšlence, že 

každé prostředí obsahuje specifická pravidla a podmínky, která umožňují nebo omezují 

deviantní a kriminální chování. Carrabine (2009) dokonce napsal, že prostředí není pouhou 

kulisou, ale tvaruje i povahu sociálních interakcí. Na samém počátku výzkumu vlivu 

prostředí se zkoumalo především mapování míst trestného činu, až později se začalo 

uvažovat i o podobě místa činu, což vedlo k zavedení situační prevence na rizikových 

místech (Carrabine 2009, s. 137-138).  

 Nicméně, Felson nebyl první, kdo poukázal na významnou spojitost trestného 

chování s místem a s časem spáchání trestného činu. Před ním se o vliv místa zajímali již 

představitelé Chicagské školy, např. Robert Ezra Park, který již v roce 1916 poukázal na 

skutečnost, že vliv města a žití v různých jeho částech může ovlivnit společenské jevy 

a dále pak Ernest Burgess. Oběma vyšla v roce 1925 společná publikace The City 

zaměřující se na lidské chování v městském prostředí, tzv. městskou laboratoř (Jeřábek 

2014, s. 138-143). V knize se objevila i kapitola R. D. McKenzieho, která pojednávala 

o lidské ekologii, jako o studiu „prostorových a časových vztahů lidí ovlivněných 

výběrově působícími a přizpůsobivými silami prostředí“ (Park, Burgess, McKenzie 

(1925)/1967, s. 64 in Jeřábek 2014, s. 146-147).  

4. 3. Teorie ekologie člověka 

Felson s Cohenem (1979) poukázali na vzájemnou závislost mezi strukturou trestných činů 

a každodenní organizací dne. Později Clarke s Felsonem v publikaci věnující se běžné 

aktivitě a racionální volbě (1993) tento poznatek více specifikovali, když tvrdili, že teorie 
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běžné činnosti vkládá důraz na to, jak naše pravidelné a rutinní chování ovlivňuje strukturu 

kriminality. Koncepty vycházející z těchto myšlenek jsou založené na klasické teorii lidské 

ekologie, se kterou pracoval již zmíněný McKenzie (1925/1967) a Hawley (1950). Právě 

z Hawleyho později vycházeli Felson s Cohenem (1979).  Ekologická teorie uvažuje 

komunitu jako organizaci symbiotických vztahů a lidských aktivit, které jsou 

performovány v čase a prostoru, což je jeden z předpokladů teorie příležitosti k trestné 

činnosti.  

 Hawley (1950) popsal tři dočasné komponenty komunitní struktury. Prvním 

komponentem je rytmus neboli pravidelná periodicita určitých událostí. Druhý komponent, 

tempo, zahrnuje počet událostí v konkrétní čas. Třetím komponentem, který Hawley využil 

ve své práci, je časování, neboli koordinace odlišných aktivit, které jsou na sobě více či 

méně nezávislé (Hawley 1950, s. 289 v Cohen, Felson 1979, s. 590). Všichni lidé mají 

určitý rytmus aktivit, který reflektuje jejich běžné činnosti, jako je spaní, chození do práce 

nebo do školy. Dle těchto aktivit poté vznikají např. ranní dopravní špičky a zácpy. 

Každodenní činnosti lidí ovlivňují jejich predispozice stát se objektem, nebo naopak 

ochráncem objektu, pachatelova zájmu (Bowers, Johnson 2015, s. 116).  

 Zmíněné tři komponenty spolu vytváří koncept běžné činnosti, který se skládá 

z událostí, které se dějí a opakují v určitý čas. Časování v konceptu běžné činnosti chápu 

jako možnost změny určité události v závislosti na konkrétním čase. Příkladem mohou být 

letní prázdniny, které způsobí, že v okolí školy se přestanou opakovat aktivity, které jsou 

typické pro školní rok, jako je docházka dětí a učitelů do školy, na oběd a domů.  

4. 4. Teorie běžné činnosti  

Koncept běžné činnosti odkazuje ke skutečnosti, že struktura každodenních aktivit 

ovlivňuje příležitosti vedoucí ke spáchání trestného činu, čímž jsou ovlivněny i určité 

trendy v kriminalitě. Cohen a Felson (1979) tyto trendy považovali za „přímé záměrné 

útočné narušení“ (direct-contact predatory violations). Tímto pojmem autoři měli na mysli 

trestnou činnost, ve které někdo vědomě způsobuje škodu někomu jinému nebo ničí cizí 

majetek, a která v letech jejich výzkumu výrazně vzrostla (Glaser 1971, s. 4 in Cohen, 

Felson 1979, s. 589). Koncept sloužil původně pouze pro vysvětlení loupežných trestných 

činů. Později se Felson a Clarke (1998) vyjádřili ve smyslu, že celá teorie příležitosti 

k trestné činnosti a tedy i koncept běžné činnosti jsou aplikovatelné na celou škálu 

trestných činností.  
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 Změny v kontextu běžných činností ovlivňují spáchání trestného činu, a to převážně 

v situacích, ve kterých dochází ke střetnutí alespoň tří prvků: pravděpodobného pachatele, 

vhodného objektu a absence schopného ochránce proti kriminálnímu jednání
3
 na stejném 

místě a ve stejný čas (Felson, Clarke 1998, s. 4). V tomto popisu je patrná jasná spojitost 

s ekologickou teorií člověka a jejím vymezením rytmu a časování. Běžné lidské chování je 

závislé na čase. Odliv a příliv lidí přes různá místa je závislý na komunitním rytmu 

a cyklu, neboli zahuštěnost některých lokací je ovlivněna časem a proudem lidí, kteří 

v místě bydlí nebo přes něj projíždějí (Rossmo, Summers 2015, s. 21). Různé měsíce, 

týdny, dny a dokonce i hodiny vytvářejí odlišné příležitosti pro trestné činy. Chatové 

oblasti vytvářejí příhodnější podmínky v zimě, kdy jsou více opuštěné než v letní čas. 

Víkendy nebo prázdniny vytvářejí na místech, kde se často vyskytují turisté, příznivější 

podmínky pro kapesní zloděje, protože jim poskytují větší dav lidí, s čímž souvisí větší 

anonymita a více potencionálních objektů.  

 Znalost rutinních činností pomáhá získat znalosti o lidech, místech a denních 

událostech. Tím může být myšlen obvyklý čas, kdy žáci a studenti chodí do školy nebo 

dospělí do práce, respektive kdy z práce a ze školy přicházejí domů. Tyto znalosti poté 

mohou pomoci vysvětlit, jak dané prostředí ovlivnilo pachatelovo rozhodnutí spáchat 

zločin. Touto znalostí lze také upravovat prostředí tak, aby pachatele od spáchání trestného 

činu odrazovalo. Příkladem může být využití konceptu běžných činností pro vytvoření 

denních plánů jednotlivců, které sloužily k odhalení míst a situací, ve kterých se jedinci 

vystavují riziku, že na nich bude spáchán trestný čin (Lemieux 2015, s. 178).
4
 

 Následující část této podkapitoly pojednává o třech základních elementech teorie 

běžné činnosti, kterými jsou: schopný ochránce, objekt pachatelova zájmu a samotný 

pachatel.  

4. 4. 1. Ochránce proti kriminálnímu jednání  

Ochráncem v teorii běžné činnosti je jedinec, který může zabránit trestnému jednání 

a nachází se ve správný čas na správném místě. Ochráncem se může stát kdokoliv, nemusí 

                                                 
3
 Překlad tří prvků jsem si opět vypůjčila z českého překladu The Opportunity makes the thief 

(Příležitost dělá zloděje, Daniel Soukup, 2003, Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 
4
Například následující dvě studie: Cohen, L. E., & Cantor, D. (1980). The determinants of larceny: 

An empirical and theoretical study. Journal of Research in Crime and Delinquency, 17, 140–159, která 

zkoumala nezákonné trestné činy nezákonného převzetí cizího majetku. Nebo studie Miethe, T. D., Stafford, 

M. C., & Long, J. S. (1987). Social differentiation in criminal victimization: A test of routine 

activities/lifestyle theories. American Sociological Review, 52, 184–194 zkoumající denní programy obětí.  
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se jednat o oficiální autoritu, jako jsou policisté a vojáci. Často se ochráncem stává 

náhodný kolemjdoucí, jehož samotná blízkost může pachatele odradit (Cohen, Felson 

1979, s. 589).  

 I přes častou nezáměrnost a náhodnost výskytu ochránců má jejich přítomnost silný 

vliv na spáchání trestného činu.  Bez přítomnosti potencionálních ochránců je pachatelův 

objekt zájmu vystaven vyššímu riziku, že na něm bude spáchán trestný čin (Felson 1998, 

s. 4). Navíc samotný prostorový a časový souběh přítomnosti vhodného objektu a zároveň 

absence schopné ochrany může vést k situaci, ve které se zvýší četnost trestného jednání 

a to bez nutnosti změn strukturálních podmínek, které by motivovaly jedince ke spáchání 

trestného činu (Cohen, Felson 1979, s. 589). Z některých studií také vyplývá, že schopný 

ochránce se stal kritickým determinantem viktimizace, tyto studie také odhalily negativní 

korelaci mezi přítomností ochránce a výší rizika loupeže (Reynald 2010, s. 359). 

Příkladem je studie Miethe a kol. (1987) o rutinních aktivitách obětí, která potvrdila, že 

jedinci, kteří tráví delší čas v noci mimo své domovy, se vystavují vyššímu riziku 

viktimizace jejich majetku.  

 I přes samotný fakt, že ochráncem se může stát v podstatě kdokoliv, vliv 

jednotlivých ochránců na zabránění spáchání trestného činu je odlišný. Někteří ochránci 

jsou mnohem schopnější než jiní. Reynald (2010) určil tři kritické elementy, které 

ovlivňují schopnosti ochránce zamezit spáchání trestného činu. Jedná se o ochotu dohlížet 

na cíl, schopnost rozpoznat potencionálního pachatele a schopnost ho odlišit od ostatních 

jedinců na daném místě a nakonec ochota se přímo nebo nepřímo zapojit do interakce, 

která povede k potlačení trestného činu (Reynald 2010, s. 359-360). Felson (2006) ke 

schopnému ochránci dále přidává, že by měl disponovat znalostmi a informacemi o svém 

bezprostředním okolí. Tyto znalosti poté pomohou odlišit běžné chování od nezvyklého 

chování v závislosti na kontextu času a místa, kde se ochránce právě nachází (Felson 2006 

in Reynald 2010, s. 359). Reynald k osobě ochránce dále upozorňuje i na ochotu sledovat 

své okolí, čímž potencionální ochránci získávají nutné znalosti o svém okolí, které pak 

mohou využít při setkání s trestným činem (Reynald 2010, s. 363-367). 

 Co se týče schopnosti identifikace možného pachatele, tak z psychologických 

výzkumů vyplynulo, že schopnost identifikovat pachatele je určena i základními stereotypy 

vůči druhým, které v nás převládají a odvíjí se od vzhledu jednotlivých osob (Reynald 
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2010, s. 362). Schopnost ochránce zabránit trestnému činu tedy nemusí být determinována 

pouze jeho znalostmi a zkušenostmi, ale také jeho stereotypy vůči druhým.  

4. 4. 1. 1. Rozhodnutí chránit  

Potencionální ochránce, který rozezná možného pachatele, stojí před rozhodnutím, zda 

zasáhnout či nezasáhnout proti trestné činnosti. Sampson a kol. (1997) přišli se zjištěním, 

že ochota zasáhnout proti trestnému činu je ovlivněna sociální soudržností komunity.  

Ochota zasáhnout ve prospěch společného dobra totiž odráží kolektivní soudržnost ve 

čtvrti. Z výzkumů více se zaměřujících na sociální psychologii, např. Huston (1981), který 

se zabíral efektem přihlížejícího (bystander effect), však vyplynulo, že ochota zasáhnout 

proti trestnému činu se spíše odvíjí od individuálních faktorů. Těmito faktory se rozumí 

fyzická zdatnost ochránce, jeho zdravotní stav a fyzické predispozice (např. výška, 

pohlaví, věk). Dle Felsona (2006) je dalším důležitým faktorem pro rozhodnutí 

o intervenci ochráncův pohled na svou roli v prevenci zločinu (Felson 2006 in Reynald 

2010, s. 363-364). Myslím si, že ovlivnění rozhodnutí o potlačení trestného činu je mixem 

obojího, tedy jak sociální soudružností, pokud by případný ochránce měl zabránit 

trestnému činu, který neohrožuje jeho nebo jeho majetek, tak fyzickou zdatností. Pokud 

respondent shledá, že by pachatele sám nepřemohl, může informovat policii, čímž také 

může dojít k zabránění trestného činu, a to i v případě, kdy je pachatel viditelně silnější.  

 Z výše řečeného vyplývá, že osobní predispozice ochránce, jeho znalost prostředí 

a místa a jeho postoj ke kriminalitě ovlivňuje výši šance, že ochránce osobně zasáhne proti 

trestné činnosti. Zasáhnutí proti trestné činnosti může být i pasivní. Někteří ochránci totiž 

mohou zasáhnout proti trestnému činu ještě před jeho samotným uskutečněním, a to ve 

chvíli, kdy možného pachatele rozeznají mezi běžnými okupanty daného prostoru, čehož si 

pachatel všimne a trestný čin neuskuteční. Nemusí však ani potencionálního pachatele 

rozeznat, někdy stačí jejich samotná přítomnost, které si možný pachatel povšimne 

a rovnou od spáchání trestného činu upustí. Schopní ochránci tedy neslouží pouze 

k prevenci kriminality, ale také jako jacísi „strašáci“ pro různé fáze páchání trestného činu.  

4. 4. 1. 2. Mechanická ochrana  

Reynald i Felson se zmiňují pouze o osobě ochránce, ale já si myslím, že to samé lze 

aplikovat i na mechanickou ochranu, ve které taktéž existují kvalitativní rozdíly mezi 

jednotlivými druhy ochrany, což ovlivňuje spáchání trestného činu. Na mechanickou 

ochranu bychom měli brát zřetel především u jiných druhý kriminality než u majetkové. 
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V majetkové kriminalitě totiž mechanickou ochranu lze nahradit přístupností objektu, tedy 

obtížností se k objektu dostat. Více se přístupností zabývám v kapitole 4. 4. 2. Objekt 

pachatelova zájmu. U jiných druhů kriminality však mechanická ochrana může zastoupit 

osobu ochránce. Například umístění kamer může odradit pachatele od násilné trestné 

kriminality. Dalším příkladem mohou být zabezpečovací systémy webových stránek, které 

zabezpečí, že stránky nebudou napadeny nebo že na nich nebude docházet k nelegálním 

aktivitám. V těchto příkladech mechanická ochrana neovlivňuje přístupnost k žádanému 

objektu, ale zaměřuje se na potlačení páchání trestných činů.  

4. 4. 2. Objekt pachatelova zájmu  

Felson a Clarke (1998) záměrně nepoužívali pojem oběť, ale přiklonili se k využívání 

pojmu objekt nebo cíl. Samotná oběť totiž nemusí být při spáchání trestného činu vůbec 

přítomna, např. při majetkových trestných činech se oběť často nachází mimo domov. 

Použití pojmu objekt tedy odkazuje jak na člověka, tak na objekt. Objekt je poté umístěn 

v určitém prostoru a v čase, čímž může být vystaven určité výši rizika. Míra rizik, že na 

objektu bude spáchán trestný čin je ovlivněna hodnotou (value), přenosností (inertia), 

viditelností (visibility) a přístupností (access) konkrétního objektu. K posouzení všech čtyř 

podmínek byl vytvořen akronym VIVA (česky HPVP). Nejvyššímu riziku je vystaven 

objekt s vysokou hodnotou, nízkými náklady na přenosnost, tím je myšleno, že je snadno 

přenosný a není k tomu potřeba žádné speciální zařízení. Zároveň je objekt dobře viditelný 

a snadno přístupný pro potencionální pachatele (Felson, Clarke 1998, s. 4-5). 

 Později Clarke (1999) tyto čtyři prvky pozměnil a rozšířil o analýzu produktu při 

krádeži, tzv. CRAVED. Akronym CRAVED je složen z následujících vlastností; 

skrývatelnost/ukrývatelnost objektu (concealable), odnímatelnost objektu (removable), 

dostupnost (available), zhodnotitelnost (valuable), užitečnost objektu (enjoyable) 

a zbavitelnost objektu (disposable). V tomto pojetí je za objekt s vysokým rizikem 

spáchání trestného činu považován ten, který pachatel může při odcizení snadno skrýt 

a zároveň ho může snadno odcizit z daného místa.  Dále záleží na dostupnosti objektu na 

trhu, pokud je snadno dostupný nebo naopak velmi těžko dostupný, nebude pro 

potencionální pachatele tolik přitažlivý. Snadnou dostupností na trhu je myšleno, že trh je 

již objektem zahlcen a objekt se tedy dá sehnat bez větších potíží. Těžko dostupný objekt 

je sice přitažlivý, ale pokud ho bylo vyrobeno jen několik kusů, bude více střežený 

a potencionální pachatel by se tím vystavil vyššímu riziku, že bude dopaden. Důležité také 

je, aby byl objekt vysoce ceněn a pachateli přinesl nějaký užitek, ať už peněžní nebo 
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duševní. Zbavitelností objektu je myšleno, že pokud z něj chce mít pachatel užitek, měl by 

mu jít objekt snadno odprodat (Clarke 1999, s. 23-26).  

 Užívání konceptu objekt však neznamená, že by oběť v tomto vztahu vůbec 

nefigurovala. Oběť zde vystupuje jako majitel objektu pachatelova zájmu, pokud je 

objektem pachatelova zájmu její majetek. Myslím, že pokud se objektem pachatelova 

zájmu stane člověk, lze pojmy objekt a oběť zaměňovat. Člověk, na kterém bylo spácháno 

fyzické násilí, je totiž jak obětí, tak objektem, na kterém byl trestný čin spáchán. Navíc se 

může potencionální oběť stát také schopným ochráncem, pokud to bude ona, kdo ochrání 

svůj majetek, který se stal pachatelovým cílem. Oběť dle mého názoru také nepřímo 

zasahuje do vztahů mezi třemi základními elementy teorie běžné činnosti. Svou domněnku 

uvedu na následujícím příkladu. Drahé auto dokáže v potencionálním pachatelovi vzbudit 

touhu, zatímco jeho vlastník pachatelovu touhu nevzbuzuje. Nicméně jeho vlastník, tedy 

potencionální oběť krádeže, je osoba, která obstarává ochranu, často se jedná 

o mechanickou ochranu a je to tedy oběť – vlastník, kdo ovlivňuje i míry jednotlivých 

prvků VIVA a CRAVED pachatelova potencionálního cíle.   

 Přítomnost objektů na určitém místě ovlivňuje počet spáchaných trestných činů. 

Většina agresivních činů nastává ve chvíli, kdy se pachateli podaří najít vhodný cíl 

a v jehož bezprostředním okolí se nenachází ochránce (Felson, Clarke, 1998 s. 4-5). To 

znamená, že míra trestné činnosti může být zvýšena i bez navýšení počtu potencionálních 

pachatelů. Tento jev nastává ve chvíli, kdy se v určitém prostředí nachází více objektů 

vhodných pro spáchání trestného činu. Jako příklad uvedu otevření nového obchodu 

v ulici, jehož otevření může zvýšit míru zločinnosti, ale ne počet samotných 

potencionálních pachatelů.  Otevření nového obchodu však automaticky neznamená, že se 

noví pachatelé objeví v jeho okolí. S větší pravděpodobností se stane, že se obchod 

zviditelní pro pachatele žijící v jeho okolí. Kromě přítomnosti nového objektu zvyšuje 

počet trestných činů i nedostatek schopných ochránců. Tato situace může nastat například 

tehdy, kdy prodejce vystaví své zboží venku před obchodem, ale dostatečně ho nechrání 

před krádeží nebo zničením (Felson, Clare 1998, s. 5; příklady jsou autorčiny).  

Interakce mezi potencionálním objektem a jeho ochráncem a pachatelem  

Interakce mezi předpokládaným objektem a jeho možným ochráncem je formována třemi 

druhy vzájemné blízkosti. Bichler a Malm (2015) hovoří o blízkosti prostorové, sociální 

a časové. Těsná sociální blízkost mezi objektem pachatelova zájmu a ochráncem odrazuje 
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pachatele od spáchání trestného činu a zároveň v sobě zahrnuje i ochráncovu zodpovědnost 

za potencionální objekt a dále pak zodpovědnost vlastníka cíleného objektu (Bichler, Malm 

2015, s. 37). Vliv sociální blízkosti možných ochránců byl také dokázán zjištěním, že 

pokud jedinec žije sám, vyskytuje se u něj nižší koncentrace možných sociálních ochránců, 

což zvyšuje šanci, že na něm bude spáchána trestná činnost (Holt, Bossler 2008, s. 6). 

Sociální blízkost chápu jako blízkost vytvářející vztahy mezi objektem a ochráncem a mezi 

objektem a pachatelem. Považuji ji za vlastnost, která v pachateli probouzí touhu po 

zmocnění se objektu a v možném ochránci probouzí touhu po ochraně objektu.  

 Bichler a Malm (2015) ve své studii tvrdí, že míra prostorové blízkosti je ovlivněna 

povahou objektu. Pokud je objektem člověk, jsou si s pachatelem prostorově velmi blízko. 

Pokud je však objektem věc, prostorová blízkost mezi objektem a pachatelem je vysoká. 

V tomto případě si opět myslím, že by do vztahu mělo přijít i uvažování o oběti a nikoliv 

pouze o objektu. Bichler a Malm (2015) nehovoří o oběti, ale vzhledem k povaze 

prostorové blízkosti si myslím, že spíše než o blízkosti mezi objektem a pachatelem by se 

mělo hovořit o prostorové blízkosti mezi obětí (poškozeným) a pachatelem. Tím se tedy 

vracím ke skutečnosti, že oběť svým způsobem ovlivňuje vztah tří základních elementů, 

o kterých hovoří Felson a Clark (1998). Pokud by se totiž jednalo pouze o blízkost mezi 

objektem a pachatelem, nezáleželo by na tom, zda je objektem pachatelova zájmu člověk 

nebo věc.  

 Prostorová blízkost nenabývá pouze fyzického charakteru, naopak může být 

transformována do virtuální blízkosti. Virtuální blízkost zahrnuje průniky elektronickými 

prostředky. Ochráncem se ve virtuálním prostředí stává mechanický nebo softwarový 

prostředek. Softwarovou ochranou se rozumí např. antivirový program, zatímco 

mechanickou ochranu může zastupovat kamera na ulici nebo kvalitní zámek na dveřích 

(Bichler, Malm 2015, s. 37-39). 

 Časová blízkost odkazuje na délku interakce mezi objektem pachatelova zájmu 

a schopným ochráncem. Časová blízkost je buď ojedinělá, nebo rozšířená. Rozšířenou 

časovou blízkostí se rozumí, že se nejedená pouze o jednorázovou ochranu (Bichler, Malm 

2015, s. 37-39). Ojedinělou časovou blízkost podle mě může zastupovat náhodný 

kolemjdoucí, zatímco rozšířenou blízkost vykazují policisté, kteří určité místo kontrolují 

pravidelně.  
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4. 5. Teorie struktury trestné činnosti  

Teorie struktury trestné činnosti je centrálním pojmem environmentální kriminologie, který 

vysvětluje, proč pachatelé páchají trestný čin v určitý čas a na určitém místě. Teorie tvrdí, 

že lidé jsou ovlivněni svým postavením v čase a svou pozicí v prostoru. Zatímco teorie 

běžné činnosti pracuje s možným pachatelem, vhodným objektem a absencí schopného 

ochránce, teorie struktury trestné činnosti využívá jiné tři koncepty: uzly (nodes), spoje 

(paths) a okraje (edges). Uzly se váží k oblasti, ze které a do které lidé cestují, jedná se 

o tzv. trajektorie pohybu možných pachatelů, vhodných objektů a schopných ochránců 

(Felson, Clarke 1998, s. 6). Usvědčení pachatelé často uvádějí, že jsou pro ně atraktivní 

bohaté čtvrti, nicméně se však často dopouštějí trestné činnosti ve své čtvrti nebo na 

místech, která dobře znají či na těch, která jsou podobná místům, kde sami bydlí 

(Brantinghamovi 1985, s. 14). 

 Cestám mezi jednotlivými uzly se v terminologii teorie příležitosti k trestné 

činnosti říká spoje. Pachatelé si vybírají místa pro spáchání trestného činu okolo svých 

uzlů a v okolí spojů kolem těchto uzlů. Spoje znázorňují místa, ve kterých lidé vykonávají 

své každodenní činnosti. Právě z tohoto důvodu je důležitý rytmus denních aktivit, který 

popisuje teorie ekologie člověka. Spoje a uzly jsou těsně propojeny s časem. Konkrétní čas 

a konkrétní spoj generují kriminální oblasti pro různé časy a dny, které jsou spojeny 

s lidskou aktivitou na těchto místech, tedy v uzlech a ve spojích (Felson, Clarke 1998, 

s. 6). Spoje také determinují znalosti o konkrétních místech a tím předurčují možné cílové 

objekty pro potencionální pachatele (Brantinghamovi 1985, s. 11).  

 Třetím konceptem jsou okraje, tedy hranice míst, kde lidé žijí, pracují, nakupují 

a tráví svůj volný čas. Pro některé zločiny je typické, že jsou páchány hlavně na okrajích, 

např. rasové útoky nebo krádeže v obchodech. Jedná se především o trestné činy 

páchané v místech, kde se lidé neznají navzájem, ale často se na těchto místech ocitají, 

např. nákupní střediska, přestupní autobusová stanice apod. Pro cizí pachatele je 

bezpečnější, když se trestné činnosti dopustí na okraji a ne v okolí svého bydliště (Felson, 

Clarke 1998, s. 6-7).   

4. 6. Hledisko racionálního výběru  

Hledisko racionálního výběru doplňuje předchozí dva koncepty svým důrazem na 

pachatelovo rozhodování. Toto hledisko umožňuje se na zločin dívat z pachatelovy 

perspektivy. Hledisko racionálního výběru je postaveno na myšlence, že zisk s sebou 
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přináší určité riziko. Výše rizika a zisku poté formuje následné pachatelovo rozhodnutí ke 

spáchání trestného činu. Pachatel zvažuje míru rizika ve dvoustupňovém procesu. Nejdříve 

musí zvážit, zda samotný trestný čin spáchá. Pokud se v této fázi rozhodne, že ano, 

postupuje do druhé fáze, kde zvažuje, který konkrétní trestný čin spáchá. Druhá fáze je 

ovlivněna situačními faktory, jakými jsou např. vhodnost cílového objektu a absence 

schopného ochránce (Felson, Clarke 1998, s. 7-8; Groff 2007, s. 82-83).  

  Nicméně je nutné dodat, že zvažování v první fázi je založeno na nejvíce 

evidentním a okamžitém důkazu o výši rizika a zisku. Uvažování tedy není podmíněno 

dlouhodobou ziskovou perspektivou. Navíc každý pachatel uvažuje odlišně, jeho úvaha 

o spáchání trestného činu je však mimo jiné ovlivněna prostředím a typem trestného činu 

(Felson, Clarke 1998, s. 7-9). Zjednodušeně řečeno, pachatelé loupežných přepadení mají 

odlišné podmínky pro zvážení spáchání trestného činu než kapsáři v centru města.  

4. 7. Spojení tří konceptů do teorie příležitosti k trestné činnosti   

Tři výše zmíněně koncepty jsou založeny na myšlence, že příležitosti generují zločin. 

Koncept běžné činnosti se zaměřuje na větší počet lidí, zatímco hledisko racionálního 

výběru pracuje s jedním jedincem a teorie struktury trestné činnosti je založena na 

prostředí, ve kterém se lidé pohybují. Teorie struktury kriminality poukazuje na skutečnost, 

že trestné činy se nedějí náhodně, ale jsou místně a časově strukturované dle pohybu 

pachatele. Pohyb pachatele může být vystopovatelný, protože je formován jeho běžnými 

činnostmi (Rossmo, Summers 2015, s. 20), čímž se od teorie struktury kriminality 

dostáváme k teorii běžné činnosti. Pokud v situaci, kdy pachatel narazí na objekt svého 

zájmu, začne i uvažovat o možném zisku a výši rizika, přidává se ke zmíněným dvou 

konceptům i hledisko racionální volby. Tím je složena celá teorie příležitosti k trestné 

činnosti, teorie pracující jak s běžnou činností lidí, kteří se mohou racionálně rozhodovat, 

tak s místní a časovou strukturou kriminality.  

 Provázanost všech tří hledisek vytváří celkový obrázek o zločinu z pohledu 

společnosti a zároveň i z pohledu lokálních zvláštností. Za předpokladu, že pachatelé 

jednají racionálně, mohou různé pohledy na trestnou činnost dopomoci změnit podobu 

trestných činů (Felson, Clarke 1998, s. 7-8). Na využití teorie příležitosti k trestnému činu 

pro snížení kriminality poukázali Tilley, Farrell a Clarke (2015), když ve své studii 

argumentovali tím, že snížení počtu trestných činů nastalo ze tří důvodů, které jsou 

viditelné z pohledu teorie příležitosti k trestným činnostem. Prvním důvodem jsou 



18 

 

nezamýšlené důsledky běžných denních činností. Druhým důvodem je zamýšlené snížení 

míry trestné činnosti ze strany orgánů nebo občanů. Třetí důvod je tvořen nezamýšleným 

zlepšením v ochraně možných objektů (Tilley, Farrell, Clarke 2015, s. 60). 

4. 8. Deset principů teorie příležitosti k trestné činnosti   

Felson a Clarke (1998) definovali deset hlavních principů pro příležitosti ke zločinu. Jejich 

principy jsou založeny na výše jmenovaných individuálních konceptech: hledisku 

racionálního výběru, teorie struktury trestné činnosti a konceptu běžné činnosti. Všechny 

tři koncepty se objevují v jednotlivých principech jako samostatné jednotky nebo jednotky 

vzájemně propojené.  

Princip první: Příležitosti jsou jednou z příčin všech trestných činů  

První princip je založen na myšlence, že s teorií příležitosti k trestné činnosti se nemusí 

pracovat pouze v rámci majetkové kriminality, k čemuž byla nejdříve vyvinuta, ale lze ji 

využít pro všechny druhy kriminality, např. pro kriminalitu drogovou nebo násilnou 

sexuální kriminalitu. Nicméně teorie není shodná pro všechny druhy zločinu, protože 

příležitosti pro různé kriminální činy jsou vysoce specifické. Navíc každý pachatel má 

odlišné cíle a proto si vybírá určitý druh trestného chování, který ho nejsnadněji dovede 

k cíli (Felson, Clarke 1998, s. 9-13). Určité specifické podmínky v ochraně domu nebo 

rutinní aktivity jeho obyvatel mohou například odradit pachatele, který chce spáchat 

loupež, ale ne sexuálního útočníka.  

Princip druhý: Příležitosti k trestné činnosti jsou vysoce specifické  

Příležitosti k trestným činům jsou vysoce specifické pro konkrétní účely pachatele. 

Zjednodušeně řečeno, tento princip říká, že skupina různých pachatelů, kteří spáchají 

stejný nebo podobný trestný čin, bude mít odlišné cíle. Jeden pachatel může odcizit kolo, 

aby za něj inkasoval finanční hotovost, druhý pachatel kolo odcizí, protože jeho vlastní 

kolo bylo ukradeno a třetí pachatel se dopustí krádeže kola, protože se potřebuje rychle 

dostat na jiné místo (Ibid, s. 13-14).  

 Kromě situačních příležitostí ovlivňují spáchání trestného činu i dispozice jedince. 

Lidé s dispozicemi ke zločinu, např. recidivisté, spíše spáchají trestný čin, pokud se jim 

naskytne příležitost, než lidé, kteří trestný čin ještě nespáchali. Navíc se riziko spáchání 

trestného činu zvyšuje, pokud je jedinec ve svém zaměstnání nebo v okolí vystaven 
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snadným příležitostem k páchání nelegální aktivity. Čím více je takových šancí, tím vyšší 

je šance na spáchání trestného činu (Clarke 2012, s. 6).  

Princip třetí: Příležitosti k trestné činnosti se soustředí v určitých místech a časech  

Ve třetím principu Felson a Clarke upozorňují na skutečnost, že příležitosti pro spáchání 

trestného činu nejsou rovnoměrně rozděleny. Jednotlivé příležitosti ani nemohou být 

rovnoměrně rozděleny, protože existují lidé a objekty, kteří jednoduše nejsou vhodným 

cílem pro spáchání trestného činu. Podobně na tom jsou i různá místa, na některých 

místech se vyskytuje mnoho potencionálních ochránců, což je činí neatraktivními pro 

potencionální pachatele. Jiná místa s menší nebo žádnou ochranou jsou pro pachatele 

atraktivnější (Felson, Clarke 1998, s. 14-15). Tuto poučku lze vlastně použít i na samotné 

pachatele, kteří mohou být v určitých oblastech nadprůměrně koncentrováni, a jinde se jich 

naopak bude vyskytovat velmi málo.  

 Co se týče koncentrace v určitém čase, tak tou je myšlena hlavně skutečnost, že 

některým pachatelům více vyhovuje konat trestný čin v noci a jiným zase přes den. 

Sprejeři si spíše vyberou místo, kde se zrovna nenachází mnoho lidí a preferují sprejování 

v noci, zatímco kapsářům přijde vhod spíše plné náměstí turistů přes den. Brantinghamovi 

(1995) dodávají, že je také užitečné si uvědomit, že trestné činy nevznikají jen na místech, 

která shledáváme nebezpečnými, ale mohou se koncentrovat i v místech, kde se cítíme 

bezpečně. Jako příklad uvádějí krádež auta na parkovišti před vlastním domem 

(Brantinghamovi1995, s. 2-6).   

Kriminální generátory a atraktory  

Se specifičností místa jsou spojeny i pojmy manželů Brantingamových (1995), a to 

kriminální generátory a atraktory. Generátory se rozumí oblasti s vysokou koncentrací lidí, 

příkladem jsou nákupní zóny. Pro tyto oblasti je typické, že se v nich nekoncentrují 

pachatelé se stejnými cíli nebo pachatelé konkrétní trestné činnosti, spíše se tu koncentrují 

davy lidí, které působí jako stimuly pro spáchání trestných činů. Na těchto místech jsou 

pak páchány takové trestné činy, pro jejichž spáchání je typická vyšší koncentrace lidí 

nebo vysoká koncentrace vhodných objektů (Brantinghamovi1995, s. 7-9). V generátorech 

dochází ke všem druhům kriminality, od násilné kriminality přes drogové kriminality až 

k majetkové kriminalitě.  
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 Kriminální atraktory se rozumí místa nebo oblasti, která vytváří specifické 

příležitosti pro motivované pachatele konkrétního druhy kriminality. Příkladem může být 

drogová oblast, která vytváří příležitosti pro drogovou kriminalitu nebo okolí barů a heren, 

kde dochází k trestným činům spojeným s opilstvím a s hazardem (Brantinghamovi1995, 

s. 7-9). Atraktory mohou být také použity jako místa pro hledání vhodných obětí nebo 

objektů. Někteří pachatelé využívají tzv. fishing holes, aby našli své potencionální oběti 

nebo objekty. Tato místa představují lokace, které mají funkce právě kriminálních 

atraktorů, protože se na nich nachází dostatečný počet vhodných obětí a objektů. Tato 

místa jsou paradoxní v tom, že pro svou vysokou koncentraci lidí zajišťují jedincům 

ochranu, zároveň si v nich však pachatel může nepozorovaně vytipovat svou oběť, aby na 

ni mohl ve více izolované oblasti zaútočit (Rossmo, Summers 2015, s. 26).  

 Existují i oblasti takzvaně mixované, které se pro určitý typ trestného činu jeví jako 

kriminální atraktory a pro jiné typy trestných činů naopak jako generátory. Jiné oblasti jsou 

neutrální, tedy nevytváří ani generátory ani atraktory (Brantinghamovi1995, s. 9).  

Princip čtvrtý: Příležitosti k trestné činnosti vycházejí z každodenního pohybu aktivit  

Čtvrtý princip je spojen s pojmy uzlu a spoje, které jsou zmíněné v kapitole 4. 5. Teorie 

struktury trestné činnosti. Uzly generují pohyb lidí. Kapesní zloději budou vyhledávat 

místa s vysokou koncentrací lidí, zatímco pachatelé páchající majetkovou trestnou činnost 

si radši počkají, až majitelé domů nebudou přítomni. Změny v dopravě mohou vyvolat 

i změny v místní kriminalitě, kdy se na dříve hůře dostupná místa lze nyní dopravit 

snadněji. Pohyby lidí v různých částech města a v různý čas vytvářejí kriminální atraktory 

a generátory. Stejně jak přítomnost uzlů ovlivňuje pohyb lidí, tak pohyb lidí může 

ovlivňovat vznik uzlů. Pohyb studentů ze škol do nákupní zóny může vytvořit uzly, pro 

které je typická dětská šikana nebo drobné krádeže v obchodech páchané mladistvými. Pro 

mladistvé se tedy tato zóna stává uzlem (Felson, Clarke 1998, s. 16).  

 Pohyb pachatelů je popsán s pomocí trojúhelníku, kde tři vrcholy tvoří uzly 

domova, práce a rekreace, mezi kterými se pachatel pohybuje. Kolem těchto tří uzlů 

a jejich spojů pachatelé hledají příležitosti ke spáchání trestné činnosti. Tento model je 

poté vhodný pro sériové trestné činy, protože se dá vytipovat, kde pachatel pravděpodobně 

žije a pracuje (Ibid, s. 16-17). 
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Princip pátý: Jeden typ trestné činnosti vytváří příležitosti pro další 

Jeden typ zločinu produkuje příležitosti pro další trestnou činnost, to je hlavní myšlenka 

pátého principu. To znamená, že když pachatel ukradne peněženku, jeho čin krádeže může 

vést k dalším trestným činům, jako je zneužití cizích osobních dokladů nebo platební karty. 

Tento princip je ve své podstatě podobný teorii rozbitých oken (Felson, Clarke 1998, s. 16-

19).  

 Teorii rozbitých oken vytvořili výzkumníci Wilson a Kelling v roce 1982. Hlavní 

myšlenka této teorie je založena na skutečnosti, že veškerá trestná činnost se skládá ze 

součtu malých zločinů a z prostoru, ve kterém jedinci žijí. Pokud žijeme na místě, kde jsou 

rozbitá okna a stěny budov jsou plné graffiti, cítíme, že se o místo nikdo nestará a naše 

vlastní pozornost ke kriminálnímu a deviantnímu chování také klesne (Wilson, Kelling 

1982). Tento příklad z pohledu teorie příležitosti k trestné činnosti znamená, že zanedbané 

prostředí způsobí snížení počtu schopných ochránců. Ke společným znakům obou teorií se 

řadí také fakt, že teorie rozbitých oken poukazuje na skutečnost, že zanedbané prostředí 

produkuje příležitosti pro další trestný čin. Pokud vidíme, že na opuštěné budově někdo 

rozbil okna a za celý týden nebyla okna spravena, rozhodneme se, že nikdo budovu nehlídá 

a nevadí, když z ní něco ukradneme, nebo rozbijeme něco dalšího (Wilson, Kelling 1982). 

Z toho tedy vyplývá, že vandalismus vede k mnohem závažnějšímu kriminálnímu chování. 

Právě zde spatřuji jasnou podobu s pátým principem z teorie příležitosti k trestné činnosti, 

že jeden trestný čin vede k dalším trestným činům.  

Princip šestý: Některé produkty nabízejí lákavější příležitosti k trestné činnosti  

Tento princip je postaven na jednoduché logice, že některé produkty jsou více žádané než 

jiné. Pro ujasnění si, proč jsou určité objekty vystaveny většímu riziku, lze aplikovat již 

řečené modely VIVA nebo CRAVED. Model VIVA vysvětluje, proč některé předměty 

představují pro pachatele lákavější cíl. Věc s vysokou hodnotou, skvělou viditelností, 

jednoduchou přístupností, a která je také snadno přenosná, vzbuzuje v potencionálních 

pachatelích touhu po jejím vlastnění. Pokud známe pachatelovy touhy, musíme zjistit 

i důvod těchto tužeb, k čemuž nám mimo jiné slouží i tento princip (Felson, Clarke 1998, 

s. 22).  
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Princip sedmý: Společenské a technické změny vyvolávají nové příležitosti  

Nové technologické produkty se stávají novými cíli potencionálních pachatelů. Navíc 

moderní technologie generuje nové příležitosti k trestné činnosti. Nový produkt na trhu 

prochází čtyřmi fázemi: inovace, růst, masový obchod a saturace. Ve fázi inovace je těžké 

produkt odcizit, protože ho je v oběhu pouze pár kusů a navíc lidé s novým objektem 

nemusí být ještě zcela seznámeni nebo ho neumí používat. Ve fázi růstu vzniká více 

příležitostí pro odcizení produktu, protože lidé již vědí, jak produkt používat a chtějí ho. 

Právě v této fázi narůstají trestné činy kolem produktu. V masové fázi výroby produktu 

zločinnost pomalu upadá, protože produkt se již stává cenově dosažitelným pro velkou část 

veřejnosti. V saturační fázi je zločinnost kolem produktu téměř nulová (Felson, Clarke 

1998, s. 21-22). 

 Felson a Clarke ve své práci nezmínili kyberprostor, což mohlo být způsobeno tím, 

že jejich práce vyšla v roce 1998, tedy v době, kdy nebyl internet příliš rozšířen. Věřím, že 

příležitosti k trestné činnosti hrají roli také v kyberprostoru. Důvody, které mě k tomu 

vedly, podrobněji představím v části věnované kyberkriminalitě, v kapitole 5. 1. 2 Teorie 

příležitosti k trestné činnosti a kyberkriminalita. Kyberkriminalita nebo také kybernalita 

vznikla jako důsledek nových společenských a technologických změn, o kterých se hovoří 

v sedmém principu.  

Princip osmý: Prevenci kriminality lze provádět omezováním příležitostí  

Osmý princip je založen na myšlence, že prevence kriminality pomáhá redukovat 

příležitosti, které mohou vést ke spáchání trestného činu. To si uvědomujeme sami, když 

sledujeme někoho, kdo vypadá nebo se chová podezřele. Uvědomuje si to i stát, který se 

snaží riziko kriminálního chování redukovat pomocí preventivních opatření. 

Environmentální kriminologie pak upozorňuje na vliv samotného prostředí na situační 

prevenci kriminality, čímž se do popředí dostává důležitost konkrétního času a místa 

pachatelova jednání. Situační prevence redukuje reálné příležitosti k trestnému činu 

(Felson, Clarke 1998 s. 23-24). Situační prevenci chápu jako opatření proti odcizení 

veřejných laviček, kdy se lavičky připevní k zemi nebo zamykání dětských hřišť přes noc, 

aby se nestaly cílem vandalů.  

 V souvislosti s osmým principem hovoří Felson a Clarke (1998) o čtyřech 

skupinách technik redukujících příležitosti, které vychází ze situační prevence a z hlediska 
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racionální volby. První skupinou jsou techniky, jejichž úkol je zvýšit ochranu proti 

trestnému činu, patří sem např. mechanická ochrana na budovách, jako jsou zámky 

nebo elektronicky chráněné vstupy. Druhou skupinu tvoří techniky, které zvyšují 

povědomí o riziku trestného činu, např. kamery v ulicích nebo i zlepšení osvětlení ulic 

v noci. Třetí skupinu, do které patří techniky snižující očekávané odměny, se řadí 

např. odstranění vhodných objektů tak, aby na ně potencionální pachatelé neviděli, trvalé 

označení svého majetku a snížení pokušení, např. rychlý úklid po vandalech. Poslední 

skupinu tvoří techniky, jejichž cílem je odstranění možnosti výmluvy z trestného činu, 

např. lepší informovanost a jasně vysvětlená pravidla (Felson, Clarke 1998, s. 24-25). 

 V roce 2012 vydal Clarke stať, ve které rozšiřuje požadavky příležitosti k trestné 

činnosti. Clarke tvrdí, že lidé, kteří již trestný čin spáchali, spíše spáchají další trestný čin, 

pokud se setkají s vhodnou příležitostí (Clarke 2012, s. 6). Toto tvrzení souvisí s osmým 

principem a také navrhuje zaměření se na recidivisty. Navíc dodává, že pokud by se již 

odsouzení lidé setkávali s vhodnými příležitostmi pravidelně, začnou je i sami vyhledávat.  

Princip devátý: Omezení příležitostí obvykle nevede k přesunu trestné činnosti  

Předpokládalo se, že redukce příležitostí k trestné činnosti znamená, že je trestná činnost 

přesunuta do jiné oblasti nebo je přeformována pro jiný objekt či je určitý druh trestné 

činnosti vyměněn za jiný. Nicméně se zjistilo, že přesun se ve velké míře nekoná 

a kriminalita může být vhodnými nástroji skutečně snižována. Prevence však musí působit 

v souladu s hlediskem racionální volby. Pokud je prevence vedena tak, že pro 

potencionálního pachatele je zisk z trestného činu vyšší než riziko jeho dopadení, nebude 

nikdy dostatečně účinná (Felson, Clarke 1998 s. 25-28). Ze statistiky trestné justice 

nicméně vyplynulo, že pokles registrované kriminality doprovázelo zvýšení četnosti 

trestných činů páchaných prostřednictvím internetu (Marešová 2015, s. 11). Zůstává však 

otázkou, zda tato situace nastala kvůli omezování příležitostí v reálním prostoru nebo kvůli 

nepřebernému množství příležitostí v kybernetickém prostoru.  

Princip desátý: Zacílené omezení příležitostí může vést k rozsáhlejšímu snížení 

kriminality  

Znalost možného přesunutí kriminality znamená, že se orgány činné v boji proti trestné 

činnosti mohou pokusit přesunutí kriminality vyhnout a zavést nové intervence. Někdy je 

také žádoucí, aby pachatelé o možnosti prevence věděli, neměli by však tušit, jak velkého 
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rozsahu preventivní opatření dosahují. Pachatelé se totiž mohou bát páchat trestnou činnost 

na místech, kam už preventivní a ochranné opatření nedosahuje, protože si budou myslet, 

že tato místa jsou stále pod ochranou preventivních opatření (Felson, Clarke 1998, s. 28-

32). Toto tvrzení podpořil Clarke i v roce 2012 svým tvrzením, že snižování příležitostí pro 

konkrétní trestné činy snižuje i celkovou kriminalitu (Clarke 2012, s. 6).  
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5 Analytická část 

Rámec teorie příležitosti k trestným činům je celkem jednoduchý pro aplikování v praxi. 

Tilley, Graham a Clarke (2015) dokonce tvrdí, že teorie je aplikovatelná pro všechny typy 

trestného chování, ať už se jedná o terorismus, domácí násilí nebo kyberkriminalitu. Jako 

příklad uvádějí, že teorie struktury trestné činnosti a koncept běžné aktivity jsou ovlivněny 

geografickou kriminologií, jež kriminologickému výzkumu pomohla se více zaměřit na 

specifika kriminálních lokací a událostí. Tím došlo k vytvoření např. nového konceptu hot 

spotu nebo konceptu opakované viktimizace (Tilley, Graham, Clarke 2015, s. 110). 

Předpoklad, že teorie je aplikovatelná pro všechny druhy trestné činnosti promítli i Felson 

a Clarke (1998) do prvního principu teorie příležitosti k trestné činnosti.  

 V souladu s prvním principem teorie a předpokladem Tilleyo, Grahama a Clarka, že 

teorie příležitosti k trestné činnosti je aplikovatelná pro všechny druhy trestných činů, jsem 

se rozhodla prozkoumat oblast kyberkriminality, se kterou Felson a Cohen nepracovali. 

Jejich východiska jsou sice založena na myšlence, že teorie příležitosti je aplikovatelná pro 

všechny druhy trestné činnosti, ale kyberkriminalita je přece jen svou povahou poněkud 

odlišná. První analytická část práce je zaměřena aplikovatelnost teorie příležitosti při 

zkoumání kyberkriminality.  

5. 1. Kyberkriminalita 

Každoročně na světě přibývá uživatelů internetu. Se zvyšujícím se využitím internetu 

souvisí i fakt, že počet tradičních forem zločinu, jako je například krádež v obchodě, se 

snižuje a naopak narůstá počet trestných činů páchaných v kyberprostoru, příkladem jsou 

podvody spojené s internetovými obchody. Navíc se objevily i nové formy trestných činů, 

tzv. kyberzločiny, kam se řadí, např. kyberšikana a kyberstalking (Brantinghamovi 2015, 

s. 134). Kyberkriminalita je spolu s organizovaným zločinem a drogovou kriminalitou 

řazena mezi „nejzávaznější formy trestné činnosti a zároveň ty nejrychleji se rozvíjející 

(Kuchta, Válková 2005, s. 602). Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že se pokusím 

zjistit, zda je teorie příležitosti k trestné činnosti aplikovatelná i pro kyberprostor.  

5. 1. 1 Vymezení kyberkriminality  

Než začnu analyzovat teorii příležitosti k trestné činnosti v kyberkriminalitě, myslím si, že 

je vhodné představit základní aspekty kyberkriminality, jako je kyberprostor a jeho 

vlastnosti, jako jsou vysoká anonymita prostředí a globálnost.  
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 Již dříve jsem hovořila o kyberprostoru, nyní nastal čas, abych vysvětlila, co 

kyberprostor je. Technicky je kyberprostor definován jako „existující počítačové sítě 

a vlastně veškeré telekomunikační sítě. Zcela zřejmým příkladem kyberprostoru mohou 

být systémy virtuální reality a další druhy virtuálních a počítačem simulovaných prostředí. 

V neposlední řadě jsou to i různé počítačové hry a zejména internet“ (Jírovský 2007, s. 17). 

V učebnici kriminologie je kyberprostor popsán jako „forma paralelního světa vědomí 

vytvářeného uživateli sítě – virtuálního světa, který je ovšem zcela reálný ve svých 

důsledcích“ (Gřivna, Scheinost, Zoubková 2014, s. 334). Jírovský (2007) definuje 

kyberprostor jako pátou dimenzi společnosti, ve které jsou zahrnuty klasické společenské 

aktivity a rysy společnosti, tak jak ji známe. Nicméně platí v něm jiná pravidla a vznikají 

v něm nová nebezpečí. Zatímco pachatel ve fyzickém prostoru je viditelný a popsatelný, 

tak pachatel v kyberprostoru je jen projekcí skutečného pachatele z reálného světa 

(Jírovský 2007, s. 15-16). Další důležitou vlastností kyberprostoru je fakt, že existuje 

nezávisle na vůli jedince, čímž ztrácí čas význam. Kučera (2018) v rozhovoru zdůraznil 

významnost asynchronní komunikace, která v sobě zahrnuje možnost opožděné 

komunikační reakce. Navíc komunikace v kyberprostoru se ukládá a je tedy téměř 

kdykoliv dohledatelná.  

 Na významnosti upadá i fyzická vzdálenost, protože pachateli stačí, když bude 

připojen k síti, s jejíž pomocí může vykonat trestný čin téměř kdekoliv na světě (Gřivna, 

Scheinost, Zoubková 2014, s. 334). Anonymizace kyberprostoru může způsobit tzv. 

adiaforizaci druhých. Pojem adioforizace využívá Bauman (1995), když v podstatě 

popisuje odlidšťování ostatních, které může vést k nemorálnímu chování vůči ostatním 

(Bauman 1995, s. 105–106; Kučera 2018).  

 Kyberkriminalitou se rozumí aktivita, kterou se porušuje zákon nebo pravidla 

společnosti. Počítače, mobily a další chytrá zařízení v ní poté hrají jak roli cíle, pokud je 

nežádoucí chování směřováno na jejich zničení, tak roli nástroje, kterým je páchán trestný 

čin. Na rozdíl od kriminality v reálném prostředí je kyberkriminalita obtížně pozorovatelná 

a vždy k jejímu pozorování potřebujeme nějaké zařízení; počítač, mobil. Dalšími 

vlastnostmi kyberkriminality je její globálnost a anonymita. Pro pachatele je snadné se 

v kyberprostoru nepozorovaně pohybovat a měnit své identity (Jírovský 2007, s. 15-19, 35; 

Gřivna, Scheinost, Zoubková 2014, s. 337). S tím souvisí i vysoká latence kyberkriminality 

a těžko postřehnutelné následky trestného činu v době jeho spáchání. Přenos dat je velmi 

rychlý, což znamená, že stačí krátký okamžik, aby byla způsobena škoda. Vzhledem 
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k nutnosti umět používat přístroj, který pachatele přenese do kyberprostoru, je nutné, aby 

pachatel vykazoval určitou míru inteligence a byl zdatný v technickém směru a zejména 

v informačních technologiích. Nicméně nelze říct, že by existoval univerzální pachatel 

páchající kyberkriminalitu (Kuchta, Válková 2005, s. 606-607; Gřivna, Scheinost, 

Zoubková 2014, s. 338).  

5. 1. 2 Teorie příležitosti k trestné činnosti a kyberkriminalita  

Holt a Bossler (2008) tvrdí, že environmentální kriminologie a tedy i teorie příležitosti, 

které se zaměřují na rutinu v lidském jednání a opakování vzorců v chování, mohou přinést 

vhled i pro analýzu kyberkriminality. Analýza situací z reálného světa musí být pouze 

transformována na uživatele internetu. Internet je nové prostředí, ve kterém lidské aktivity 

zabíhají až do n-dimenzionálního kyberprostoru (Brantinghamovi 2015, s. 139-141). Lze 

se také setkat s tvrzením, že kyberkriminalita je vlastně jinou podobou klasické 

kriminality, protože její jednotlivé druhy pasují do kategorií klasické kriminality (Kuchta, 

Válková 2005, s. 603). Příkladem pro toto tvrzení může být přirovnání kyberstalkingu 

k běžnému stalkingu. Online a offline stalkeři nepotřebují ke svému pronásledování 

fyzický kontakt s obětí. Oba dva typy stalkingu produkují strach a soustředí se převážně na 

ženské oběti (Holt, Bossler 2008, s. 4). 

 Teorie příležitosti k trestné činnosti byla primárně vytvořena pro reálný svět. 

Nicméně její aplikace je možná, pokud bude kyberprostor podobný reálnému světu, to 

znamená, pokud bude vykazovat určitá místa, vzdálenost a blízkost (Yar 2008, s. 49-50). 

Brantinghamovi (2015) tvrdí, že teorie běžné činnosti a tedy podle mě i samotná teorie 

příležitosti ke zločinu je relevantní pro používání v kybernetickém prostředí. 

Brantinghamovi (2015) poukazují na fakt, že pokud se transformuje fyzická blízkost 

známá z reálného prostředí na nutnou funkcionální blízkost v kyberprostoru, lze teorii 

využít i pro kyberkriminalitu. Myšlenky teorie běžné činnosti se musí transformovat tak, 

aby vyhovovaly n-dimenzionální kyberprostorové blízkosti (Brantinghamovi 2015, s. 135).  

 Dle Yara (2008) lze teorii příležitosti aplikovat i v kybernetickém prostředí. Jeho 

tvrzení se opírá o fakt, že kyberprostor může být považován za podobný reálnému 

prostoru, protože je stejně jako on zahrnut ve fyzickém světě. Kybernetická realita je 

socio-technologicky generována interakčním prostředím. To znamená, že kyberprostor 

propojuje reálný a virtuální svět. Virtuální prostředí jsou v reálném světě fyzicky 

zakotvená a jsou zde také produkována (Yar 2008, s. 51). Podobně se ke kyberprostoru 
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postavil i Mgr. Kučera, který mi sdělil, že kyberprostor a reálný prostor od sebe nelze 

oddělit. Sám využil příklad radikalizace na Facebooku, která čerpá zkušenosti z reálného 

prostředí, ale rozšiřuje je o možnosti kyberprostoru, jako je přidávání videí, fotografií 

a komentářů a jejich následné „lajkování“ (Kučera 2018). Navíc, podobně jako reálná 

prostředí, kopírují i ta virtuální geografii existujících ekonomických vztahů a hierarchie. 

Tím je myšlen fakt, že online hustota potencionálních pachatelů v kyberprostoru není 

neutrální vzhledem k místu, ale předpokládá se, že je geograficky diferenciálně 

distribuovaná podle zdrojů a schopností potřebných k prezentaci a aktivitě v kyberprostoru 

(Yar 2008, s. 51).  

 K tomuto přístupu se přiklonil i Arntfield (2015), který využil teorii běžných 

činností pro zkoumání kyberviktimologie a kyberšikany, u kterých předpokládal, že 

pachatelé kyberšikany páchali také šikanu v běžném světě. Kyberšikanou se rozumí 

„úmyslné a opakované poškozování způsobené použitím počítačů, mobilních telefonů 

a dalších elektronických zařízení. Koncept teorie běžné činnosti poté slouží jako 

předpovídání kyberšikany“ (Navarro, Jasinski 2012, s. 81). Kyberviktimologii lze chápat 

stejně jako viktimologii, tedy studii o vztazích mezi obětmi a pachateli, obětmi a dalšími 

obětmi a obětmi a institucemi, kterými se rozumí, např. policie, soudy a média (Karmen 

2007; Turvey 2013 in Arntfield 2015, s. 373).  

 Tato skutečnost vede dle Arntfielda (2015) k myšlence, že při analýze chování 

obětí kybernetických trestných činů lze využít teorii běžných činností a tím tedy i potažmo 

teorii příležitosti k trestnému činu. Tento návrh se zakládá na myšlence, že teorie běžné 

činnosti je v kyberprostoru schopna využívat pojmový rámec klíčových slov, přezdívek 

uživatelů internetu a webových stran, které oběti kyberšikany využívají jako rutinní způsob 

k předvídání rizika (Arntfield 2015, s. 373). Arntfield hovoří pouze o teorie běžné činnosti, 

vzhledem k faktu, že tato teorie je součástí teorie příležitosti k trestnému činu. Navíc je 

logické, že pachatelé se na internetu budou řídit stejnou racionální volbou, která 

předpokládá zvážení míry rizika a zisku, jako pachatelé v reálném prostředí. Navíc je zde 

možnost aplikovat i teorii struktury trestných činů, a to převážně její zaměření na uzly, 

okraje a spoje, tedy na místa v kyberprostoru, kde se soustředí vhodné oběti a pachatelé 

kyberšikany.  Z těchto důvodů si dovoluji Arntfieldovo tvrzení převést i na teorii 

příležitosti k trestné činnosti.  
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 Arntfield k využití teorie běžné činnosti dodává, že by mohla pomoci určit korelace 

obětí se specifickými metodami webového připojení a prostředky, které ke komunikaci 

v kyberprostoru využívají (počítač, mobil, tablet apod.) a tím vytvořit spojitost mezi 

tolerancí rizik offline oběťmi a online oběťmi. Teorie by vedla i ke zjištění, jaké vzorce 

jsou použity pro výběr jednotlivých obětí jako cíl kyberšikany a odhalila by spojitost 

těchto vzorců s výběrem obětí pro šikanu v reálném světě (Arntfield 2015, s. 373). 

S použitím teorie příležitosti by se však dala zkoumat i místa v kyberprostoru vhodná pro 

oběti a vhodná pro pachatele, struktura jejich rozložení a výskyt ochránců.  

 Teorie příležitosti k trestné činnosti se skládá ze tří hlavních elementárních prvků, 

jejichž přítomnost či absence ovlivňuje riziko vzniku trestné činnosti. Základními 

podmínkami pro spáchání trestné činnosti je z pohledu teorie příležitosti pravděpodobný 

pachatel, vhodný cíl a schopný ochránce a jejich vzájemné protnutí ve stejný čas a na 

stejném místě. V následujících částech rozebírám vhodný objekt a schopného ochránce 

v kyberprostoru. Předpokládám totiž, že pravděpodobný pachatel je v kyberprostoru 

všudypřítomný. Dovoluji si to tvrdit hlavně vzhledem faktu, že kyberprostor je globální 

a jeho možnosti jsou téměř neohraničené. Jírovský (2007) dodává, že pachatel 

v kyberprostoru to má snazší než pachatel v reálném prostoru. Kybernetický pachatel 

svými útoky může přijít k vyšším ziskům a je velmi nepravděpodobné, že by byl fyzicky 

zraněn, navíc šance jeho dopadení je také nízká, cca 10 % oproti 50% šanci pro pachatele 

v reálném prostoru (Jírovský 2007, s. 29-30). S existencí zbylých dvou předpokladů je to 

však v kyberprostoru o něco složitější, proto se jim věnuji v následující části.  

5. 1. 2. 1 Vhodný objekt pachatelova zájmu 

Pro ukázku aplikovatelnosti vhodného objektu v kyberprostoru, využiji již zmíněný 

akronym VIVA. Hodnota objektu v kyberprostoru je hodnocena podobně jako v reálném 

světě. Potencionální pachatel si vybírá cíle, které mu mohou přinést zisk. Zatímco však 

v reálném světě je objekt často hmotný, v kyberprostoru objekt představuje digitální kód. 

Častými objekty jsou obrázky, dokumenty, peníze nebo muzika. S přenosností je to dle 

Yara (2008) o něco složitější, protože objekty nejsou fyzického charakteru (Yar 2008, 

s. 52-53). Myslím si však, že fyzické vlastnosti nahrazují vlastnosti softwarové a navíc 

odcizení pouhého digitálního kódu je méně nápadné než přenést objekt vysoké hmotnosti 

z jednoho místa na druhé. K viditelnosti Yar dodává, že je stejná jako ve fyzickém světě, 

pachatelé musí znát svůj objekt zájmu. Pokud ho znají, stává se pro ně viditelný. Viditelné 

nebo známě objekty jsou pravděpodobnějšími cíli než objekty neznámé (Yar 2008, s. 52-
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53). Koncept přístupnosti objektu v kyberprostoru je podle mě odražen již v podmínkách 

přenosnosti a viditelnosti. Neviditelný a nepřenositelný objekt bude hůře přístupný, protože 

se pravděpodobně bude nacházet pod vysokou ochranou. Autorky Bichler a Malma (2015) 

provedly výzkum online obchodů a zjistili, že některé systémy a webové stránky využívají 

menší ochranu a jsou i méně přísně monitorované, čímž se vystavují vyššímu riziku 

spáchání trestného činu (Bichler, Malm 2015, s. 36). 

Oběti v kyberprostoru  

Felsonova a Cohenova (1998) teorie nehovoří o obětech, ale zaměřuje se na objekty 

pachatelova zájmu. Jak jsem již však psala výše v kapitole 4. 4. 1. Ochránce proti 

kriminálnímu jednání, oběti jsou nepřímo zapojeny ve vztahu tří elementů teorie 

příležitosti. Myšlenku uvedu na příkladu kyberšikany. V případě kyberšikany, stejně jako 

u případu šikany, se oběti stávají samotným pachatelovým zájmem, tedy objektem jeho 

touhy. Risk stát se obětí kyberšikany roste úměrně s výší času stráveného na internetu 

a četností návštěv míst, která pro uživatele představují vyšší rizika, že na nich bude 

spáchán trestný čin. Podobně jako některá místa v reálném prostředí jsou méně bezpečná 

než jiná, existují taková místa i v kyberprostoru. Jedná se především o místa, kde dochází 

k častému střetu potencionálních obětí a pachatelů a kde jsou odstraněny fyzické a sociální 

bariéry, které by tomuto střetnutí v reálném světě zabránily. Konkrétně se jedná o místa, 

jako jsou chatovací místnosti nebo veřejné diskuze. Tedy o místa, ve kterých je pachatel 

s obětí nebo s objektem prostorově blízko, jak jsem psala v kapitole 4. 4. 2. Objekt 

pachatelova zájmu v části věnované interakci mezi ochráncem a objektem. Obětmi 

kyberšikany se stávají často uživatelé, kteří o sobě sdílejí informace a jejich pohyb na 

internetu je snadno dohledatelný (Arntfield 2015, s.. 374). Dle mého názoru navíc sdílení 

informací na internetu může vést ke spáchání trestného činu v reálném prostředí. Pokud 

jedinec o sobě sdílí informaci, že nebude několik dní u sebe doma, protože odjíždí na 

dovolenou, riziko, že mu bude vykraden byt, se může zvýšit. Menší šanci stát se obětí 

kyberkriminality má jedinec, který má znalosti o kyberprostoru, čímž je lépe připraven na 

možné hrozby (Holt, Bossler 2008, s. 5). 

 Místa pro setkávání potencionálních pachatelů a jejich obětí zprostředkovávají 

sociální média, která se stávají jakýmsi vhodným prostředím pro pachatelovo jednání. 

Sociální média dokáží dokonce propojit pachatele a oběť, u kterých by byla minimální 

šance, že by se setkali v reálném prostředí. Kromě toho zvětšují pachatelů prostor pro 
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vybrání si vhodné oběti. Vhodnou obětí v kyberprostoru se rozumí především uživatel, 

který v dobré víře sdílí informace o sobě a tím se nevědomě vystavuje rizikovým situacím. 

Nebo jsou to uživatelé, kteří opomíjí svou bezpečnost, protože jejich zájem o odměny, 

které plynou z nezabezpečeného jednání, převažuje nad ochranitelskými instinkty uživatelů 

(Arntfield 2015, s. 376-378; Gřivna, Scheinost, Zoubková 2014, s. 339). Odměnou se pak 

dle mě rozumí vzrušení, možnost výhry, nové zážitky. Tedy podobné situace, pro které se 

oběti vystavují riziku i v reálném prostředí.  

5. 1. 3 Schopní ochránci  

Teorie příležitosti k trestné činnosti definuje schopnou ochranu jako schopné lidské 

ochránce. Schopnou ochranu však můžou tvořit i mechanické prostředky. Ochranu 

kyberprostoru tvoří také politiky a procesy, které by měly sloužit k ochraně systému. 

Ochranu by také měli zajišťovat samotní výrobci a uživatelé (Jírovský 2007, s. 20; Kuchta, 

Válková 2005, s. 611).  

 Některé objekty na internetu jsou proti trestným činům chráněny více než jiné. 

Kyberprostor je plný fyzických a technologických ochránců stejně jako je tomu v reálném 

světě (Yar 2008, s. 54). Nicméně, v kyberprostoru se nenachází tolik příležitostí pro 

náhodné ochránce jako v reálném světě. Ochrana je zde více kontrolována a méně 

náhodná. Navarro a Jasinski (2012) navíc upozorňují na skutečnost, že kyberprostor je tak 

velký, že výskyt náhodných ochránců v něm je téměř nemožný. Navíc ochrana ze strany 

softwarových programů není dostatečná, dokáže sice ochránit před nebezpečnými viry, ale 

nezastaví komunikaci, která se snadno může změnit v kyberšikanu. Některé prostory sice 

jsou monitorovány, aby zabránily kyberšikaně, jedná se především o chatovací místnosti, 

ale jiné, jako jsou maily a „instant messages,“ tedy okamžitá komunikace, což je např. 

WhatsApp nebo Messenger, hlídány nejsou (Navarro, Jasinski 2012, s. 82-84; Holt, 

Bossler 2008, s. 6).  

 Kyberprostor se jako místo pro spáchání trestného činu od reálného prostoru 

odlišuje také v tom, že je zde na uživatele kladen větší důraz na vlastní ochranu. Pro 

uživatele je v kyberprostoru nebezpečné se spoléhat na náhodnou ochranu, která je typická 

pro reálný svět. Pokud chce být uživatel chráněn, musí si svou ochranu zajistit sám. Tím 

chci říct, že pokud v reálném světě navštívíme nebezpečnou oblast, existuje určitá šance, 

že se objeví náhodný kolemjdoucí, který se stane naším potencionálním ochráncem, kdyby 

ho bylo potřeba. Tato pravděpodobnost však v kyberprostoru chybí, z logiky věci se v něm 
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nemůže objevit náhodný kolemjdoucí. Pro kyberprostor je tedy typická ochrana z vlastní 

vůle se chránit. Nicméně, jak vzešlo z konzultace s Mgr. Kučerou (2018), kyberprostor je 

stále nový fenomén a jeho uživatelé si neuvědomují, že vstupují do nebezpečné oblasti, tak 

jak by si to uvědomili, kdyby v noci navštívili drogovou oblast. Jejich neopatrnost tedy 

může být často způsobena neznalostí možnosti výskytu nebezpečí. Navíc jsou uživatelé 

internetu zvyklí na určitou softwarovou ochranu a tak si ani neuvědomují, že určitá 

zodpovědnost je kladena i na ně. Nicméně pravdou je, že některé viry jsou tak 

sofistikované, že běžný uživatel nemůže být schopen se s nimi vypořádat sám (Kučera 

2018).  

5. 1. 4 Deset principů teorie příležitosti k trestné činnosti v kyberkriminalitě  

Felson a Clarke (1998) určili deset principů, které ovlivňují spáchání trestného činu, 

principy jsou zmíněny v kapitole 4. 8. Deset principů teorie příležitosti k trestné činnosti. 

V této podkapitole se pokusím analyzovat vztah těchto principů s kyberkriminalitou, 

případně poupravím princip tak, aby vyhovoval i kyberkriminalitě, pokud to bude možné.  

Princip první: Příležitosti jsou jednou z příčin všech trestných činů  

První princip vlastně naznačuje, že teorie příležitosti je aplikovatelná i pro 

kyberkriminalitu, což jsem se pomocí jiných výzkumů snažila dokázat v podkapitole 5. 1. 

2 Teorie příležitosti k trestné činnosti a kyberkriminalita. Stejně jako si pachatel v reálném 

prostoru vybírá trestný čin, který mu přinese nejvyšší zisk při malém riziku, chová se 

takhle i pachatel kyberkriminality. Odlišné příležitosti bude vyhledávat pachatel, který 

chce ukrást data korporátní společnosti nebo pachatel, který chce nelegálně stahovat 

dětskou pornografii.  

Princip druhý: Příležitosti k trestné činnosti jsou vysoce specifické  

V kyberprostoru je pravděpodobný pachatel téměř nelimitován se svou volbou trestného 

činu, stačí, aby byl dostatečně poučen, jak se v kyberprostoru pohybovat. Internetoví 

pachatelé mají podobně jako pachatelé v reálném světě různé cíle, což zvyšuje specifičnost 

trestné činnosti. Potencionální pachatelé jsou vybaveni určitými schopnostmi, ale ty nikdy 

nezahrnou všechny možnosti kyberprostoru. Z tohoto pohledu je poté pachatel, jehož cílem 

by bylo odcizení informací, vybaven odlišnými schopnostmi než pachatel produkující 

pornografii, což dělá jednotlivé trestné činy velmi specifické. Dalším faktorem, který 

ovlivňuje specifičnost trestných činů je prostředí. Na některých místech v kyberprostoru, 
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která vykazují nižší ochranu, se budou trestné činy páchat snadněji, zatímco na místech 

s vysokou ochranou musí být pachatelé vynalézavější. Yar (2008) upozorňuje na 

skutečnost, že jednotliví lidé, respektive jednotliví pachatelé, tráví na internetu různý čas, 

aby našli totožné informace, což může ovlivnit jejich predispozice stát se pachatelem nebo 

obětí trestného činu (Yar 2008, s. 50).  

Princip třetí: Příležitosti k trestné činnosti se soustředí v určitých místech a v časech  

Kyberprostor je charakterizován svou globalitou. To znamená, že pachatel, který chce 

vykrást banku, nemusí čekat na konkrétní čas nebo den, jako by musel v reálném světě, 

pokud by chtěl eliminovat riziko svého dopadení. Není ani nutné, aby se nacházel ve 

stejném státě jako banka, kterou chce vykrást. Nicméně, skutečnost, že se někde nachází 

eventuální ochránce, např. pokud jsou webové stránky jedné banky lépe zabezpečeny než 

jiné banky, dělají tuto banku pro pachatele méně atraktivní. Tento jev je sledovatelný 

i v reálném prostoru, ve kterém jsou některá místa bezpečnější než jiná. Další podobnost 

s reálným světem vytváří existence kriminálních atraktorů a generátorů. Na existenci 

generátorů a atraktorů v kyberprostoru jsem se ptala v expertním rozhovoru. Mgr. Kučera 

se k této problematice vyjádřil tak, že atraktory určitě v kyberprostoru existují a mají stejné 

funkce jako atraktory v reálném prostředí. Na některých webech dochází ke kumulaci 

určitých jevů, které přitahují konkrétní pachatele. Například internetové seznamky vytváří 

mnoho příležitostí pro sňatkové podvodníky (Kučera 2018). Webové stránky pro děti se 

mohou stát atraktorem pro pachatele se zájmem o dětskou pornografii, zatímco uložiště 

fotografií může být atraktorem pro vyděrače. Generátorem se pak stávají webové stránky, 

které vykazují vysokou návštěvnost. Generátorem se může stát například web vysílající 

živý přenos z olympiády.  

 Podobně jako v reálném prostředí, také v kyberprostoru je nutné rozpoznat vzorce 

chování uživatelů a nalézt místa, ve kterých dochází ke střetávání obětí a pachatelů 

(Arntfield 2015, s. 375). Eck a Clarke (2003) dodávají, že je však důležité si uvědomit, že 

internet představuje tzv. tekutý prostor, ve kterém je čas a místo relativní, jedná se tedy 

pouze o symbolická místa. Pachatelé se s obětmi nesetkávají na skutečném místě, ale 

v určitý okamžik si jsou vzájemně blízko, protože dochází k jejich sociálnímu kontaktu, lze 

tedy hovořit o sociální blízkosti. S tímto předpokladem jde poté využívat teorii příležitosti 

k trestné činnosti. Kyberkriminalita tedy reprezentuje paradigma, které ukazuje, jak 

digitální prostředí vytváří místa s vlastním prostorovým a časovým pochopením a jak jsou 
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tato místa determinována faktory výběru obětí nebo jak zprostředkávají oběti pachatelům 

(Arntfield 2015, s. 385). Pachatel v kyberprostoru musí být s prostředím, ve kterém chce 

vykonat trestný čin, seznámen podobně jako pachatel v reálném prostoru. To znamená, že 

by měl znát každodenní pohyb svých potenciálních obětí.  

Princip čtvrtý: Příležitosti k trestné činnosti vycházejí z každodenního pohybu  

Čtvrtý princip pracuje s předpokladem, že pachatelé pracují s každodenním pohybem lidí 

na určitém místě. Podobný předpoklad lze využít i pro kybernalitu, i když trochu z jiného 

úhlu pohledu. Zatímco v reálném prostoru sledujeme jednotlivé úseky pachatelova pohybu, 

respektive oběti nebo vhodného objektu, tak v kyberprostoru můžeme vysledovat 

jednotlivé zákonitosti, které vedou k trestnému činu. Tím myslím skutečnost, že lze zjistit, 

že často se stávají obětmi kyberšikany jedinci, kteří navštěvují určité stránky v určitý čas. 

Také lze zjistit, že častým objektem pachatelova zájmu jsou weby s nízkou ochranou apod. 

Navíc každodenní pohyb uživatelů bude ovlivňovat jejich pohyb v kyberprostoru. Pokud je 

uživatel v práci nebo ve škole nebude se pohybovat v kyberprostoru tak často, jako když se 

nachází doma. Nicméně se vzrůstající dostupností mobilních dat možná ztratí tento 

předpoklad na důležitosti.  

 Využívat běžného chování jednotlivců mohou i pachatelé, kteří praktikují 

tzv. phishing. Cílem této metody je vylákání určité informace. Příkladem mohou být 

podvodné bankovní e-maily zjišťující uživatelská hesla k bankovním účtům (Jírovský 

2007, s. 203). Sice se u této techniky nezkoumá čas a vzdálenost, ale běžné reakce lidí by 

čas a vzdálenost mohly v globálním prostředí nahradit. Stejně jako pachatel v reálném 

prostředí počítá s tím, že obyvatelé určité čtvrti odejdou v konkrétní čas do práce, tak 

pachatel v kyberprostoru se může spolehnout na to, že někteří uživatelé internetu odpovědí 

na jeho žádost. Příkladem mohu uvést hoax kauzu na Facebooku, kdy se sice nejednalo 

o trestný čin, snadno by se však v trestný čin mohl přetransformovat. Uživatelé Facebooku 

byli vyzváni, aby pod určitý příspěvek zanechali komentář v podobě BFF, pokud se tento 

komentář rozsvítil zeleně, znamenalo to, že má uživatel zabezpečený účet. Faktem však 

bylo, že anglická zkratka BFF znamená Best Friends Forevers a svítí zeleně v komentáři 

pokaždé, pokud má uživatel funkci na svém účtu zapnutou.
5
 

                                                 
5
 Více se lze dočíst zde: https://technet.idnes.cz/hoax-bbf-facebook-0k9-

/sw_internet.aspx?c=A180412_124812_tec-kratke-zpravy_pka nebo zde: 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/what-you-need-know-facebook-14517469 

 

https://technet.idnes.cz/hoax-bbf-facebook-0k9-/sw_internet.aspx?c=A180412_124812_tec-kratke-zpravy_pka
https://technet.idnes.cz/hoax-bbf-facebook-0k9-/sw_internet.aspx?c=A180412_124812_tec-kratke-zpravy_pka
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/what-you-need-know-facebook-14517469
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Princip pátý: Jeden typ trestné činnosti vytváří příležitosti pro další  

Pátý princip má v kyberprostoru stejnou logiku jako v reálném světě. Pokud pachatel 

v kyberprostoru získá nelegální cestou osobní informace uložené v kybernetickém 

prostředí, jedná se o trestný čin. Je pravděpodobné, že tyto informace poté využije dalším 

způsobem, např. pro vydírání nebo peněžní podvody. V učebnici kriminologie je navíc 

dodáno, že vysoká míra anonymity kyberprostoru může u pachatelů vyvolat pocit, že jsou 

neodhalitelní. Anonymita také snižuje vliv sociálního tlaku, který by pachatele mohl 

odradit od spáchání trestného činu (Gřivna, Scheinost, Zoubková 2014, s. 338). Lze také 

předpokládat, že zde platí podobné principy jako v teorii rozbitých oken. Pokud správci 

neopraví svou ochranu po spáchání trestného činu, vystavují se riziku následné 

viktimizace, protože se stávají snadnou obětí. 

Princip šestý: Některé produkty nabízejí lákavější příležitosti k trestné činnosti  

V případě kybernality nemusíme podle mně hovořit o jednom konkrétním produktu, 

protože pachatel v kyberprostoru má lepší podmínky pro zaměření se na více než jeden 

produkt než pachatel v reálném prostředí. Z tohoto důvodu je dle mě lepší se zaměřit na 

konkrétní webové stránky. Webové stránky jsou vlastně nosiči mnoha produktů. Jírovský 

(2007) píše, že míra rizika napadení webových stránek je vztažená k hodnotě chráněného 

majetku (Jírovský 2007, s. 21). Webová stránka internetového obchodu bude pro pachatele 

z pohledu přítomnosti produktů lákavější než webová stránka církevní organizace. Webové 

stránky s lákavými produkty z pohledu VIVA nebo CRAVED, viz podkapitola 4. 4. 2. 

Objekt pachatelova zájmu, budou pro pachatele zřejmě nejlákavější. Kromě přítomnosti 

možných produktů zvyšuje pachatelův zájem i míra zabezpečení webových stránek. Je 

logické, že méně zabezpečené stránky nebo systémy budou pro potencionální pachatele 

jako snazší cíl atraktivnější, stejně jako je tomu v reálném světě.  

Princip sedmý: Společenské a technologické změny vyvolávají nové příležitosti  

Samotná existence kyberkriminality je založena na tomto principu. Bez technologických 

změn by nebyl kyberprostor zahrnující nový druh kyberkriminality. Při rozhovoru 

s Mgr. Kučerou jsme probírali i tento princip. Ten se domnívá, že kyberprostor obsahuje 

stejné příležitosti jako reálné prostředí, akorát jsou transformované do kybernetického 

prostředí. Pachatel v kyberprostoru sice nezpůsobí fyzickou újmu, ale snadno může 

způsobit psychickou újmu. Kromě nových příležitostí jsou v kyberprostoru rozšiřované 
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i příležitosti známé z reálného prostředí (Kučera 2018). Kyberkriminalita s sebou přinesla 

také nárůst velkých společností bez jmenných cílů a zločinů bez obětí. Zároveň však nové 

technologie v kyberprostoru umožňují vznik nových příležitostí pro trestný čin. Příkladem 

tohoto vývoje může být kauza na Facebooku se společností Cambridge Analytica. 

Společnosti zneužívala osobní data uživatelů pro ovlivnění politických voleb.
6
 Novou 

příležitostí poté mohou být i podvodné machinace s kryptoměnou.
7
 

Princip osmý: Prevenci kriminality lze provádět omezováním příležitostí  

V kyberprostoru lze osmý princip chápat jako využívání softwarových programů pro 

zajištění bezpečnosti nebo jako zodpovědné chování uživatelů internetu. Podobně jako 

můžeme redukovat zločin v reálném světě, tak ho můžeme redukovat i ve světě virtuálním. 

Kuchta a Válková (2005) upozorňují na důležitost prevence, která by se měla skládat 

z poznávání způsobů páchání trestné činnosti na internetu, ze sledování vývoje podmínek 

v kyberprostoru a z poznatků ze zahraničí. Zároveň upozorňují na skutečnost, že prevence 

je vždy lepší než represe, protože dokázat trestný čin zpětně je složité. K úspěšné prevenci 

je poté důležité se zaměřit jak na uživatele kyberprostoru, tak na vnější ochranu systémů 

a informací (Kuchta, Válková 2005, s. 610-611). Důležitá je také osvěta, aby si i běžní 

uživatelé internetu uvědomili, že ochranná a preventivní opatření jsou důležitá.  

Princip devátý: Omezení příležitostí obvykle nevede k přesunu trestné činnosti  

Pachatelovy možnosti v kyberprostoru jsou téměř nevyčerpatelné a velmi flexibilní. 

Nejsem si vědoma toho, že by kybernetické trestné činy byly natolik prozkoumané jako 

reálné, aby se dalo o tomto principu diskutovat. Nicméně je zřejmé, že některé trestné činy 

se z reálného světa přestěhovaly do kyberprostoru, příkladem může být kyberšikana, která 

je odnoží šikany. Navíc se nemusí jednat pouze o přesun z reálného prostředí do 

kybernetického, ale v kybernetickém prostředí samotném může docházet k přesunu. Dříve 

tolik populární chatovací místnosti dnes ztrácí na oblíbenosti a na jejich místo nastoupil 

Facebook. Kyberšikana konaná v chatovacích místnostech se mohla snadno přesunout na 

Facebook. 

                                                 
6
 Informace o kauze jsou dostupné zde: https://www.lidovky.cz/skandal-kolem-cambridge-

analytica-zasahl-i-zuckerberga-priznal-ze-byl-take-obeti-gds-/zpravy-

svet.aspx?c=A180411_191810_ln_zahranici_ele nebo zde: https://www.cnbc.com/2018/04/10/facebook-

cambridge-analytica-a-timeline-of-the-data-hijacking-scandal.html 

 
7
 Kryptoměnou se rozumí digitální forma financí.  

https://www.lidovky.cz/skandal-kolem-cambridge-analytica-zasahl-i-zuckerberga-priznal-ze-byl-take-obeti-gds-/zpravy-svet.aspx?c=A180411_191810_ln_zahranici_ele
https://www.lidovky.cz/skandal-kolem-cambridge-analytica-zasahl-i-zuckerberga-priznal-ze-byl-take-obeti-gds-/zpravy-svet.aspx?c=A180411_191810_ln_zahranici_ele
https://www.lidovky.cz/skandal-kolem-cambridge-analytica-zasahl-i-zuckerberga-priznal-ze-byl-take-obeti-gds-/zpravy-svet.aspx?c=A180411_191810_ln_zahranici_ele
https://www.cnbc.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-a-timeline-of-the-data-hijacking-scandal.html
https://www.cnbc.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-a-timeline-of-the-data-hijacking-scandal.html
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Princip desátý: Zacílené omezení příležitostí může vést k rozsáhlejšímu snížení 

kriminality  

Odpovědné chování na internetu a stálá ochrana mohou redukovat kybernalitu. Stejně jako 

v reálném prostoru, tak i v kyberprostoru existují schopní nebo profesionální pachatelé 

a neschopní či amatérští pachatelé. Zatímco schopný pachatel dovede odhalit šíři 

preventivních a ochranných opatření, tak amatérskému pachateli se to povést nemusí 

a preventivní opatření na něj působit bude. Stejně jako u reálného prostředí je důležité, aby 

orgány činné v trestním řízení měly o prostoru, respektive kyberprostoru, dostatečné 

znalosti.   

5. 2. Dotazníkové šetření  

V druhé analytické části diplomové práce vysvětluji, z jakého důvodu byly jednotlivé 

otázky v dotazníku pokládány, a zároveň analyzuji odpovědi respondentů na pokládané 

otázky. Na dotazník celkem odpovědělo 97 respondentů, z toho 42 mužů (43,8 %) a 54 žen 

(55,3 %), (jeden respondent neuvedl své pohlaví). Dle věkové kategorie převládali 

respondenti ve věku 21-30 let, kteří tvořili necelých 35 % ze všech respondentů, za nimi 

s 31,6 % následovala věková skupina 31-40 let a dále pak 21,1 % respondentů ve věku 41-

50 let. Menší skupinu poté tvořili respondenti ve věku 51-60, 9,5 %, respondenti starší 

60 let byli zastoupeni 2,1 % (na dotazník také odpověděl jeden respondent mladší 15 let).  

5. 2. 1 Pachatel a objekt  

Výsledky z dotazníkového šetření budu prezentovat podle obsahu zkoumané problematiky. 

Nejprve se v této části zaměřím na hypotetické otázky o pachateli a objektu, těch bylo do 

dotazníku vloženo nejméně, protože jsem předpokládala, že se většina respondentů nebude 

chtít projektovat do osoby pachatele a zároveň by respondenti měli s pachatelovými 

zkušenostmi zřejmě nejmenší zkušenosti a jejich odpovědi by tedy musely být brány 

s velkou rezervou. Nicméně jsem se rozhodla pro zařazení několika otázek, jejichž 

odpovědi určitým způsobem vycházejí z teorie příležitosti k trestné činnosti a zároveň 

nevadí, že respondenti nemají reálné pachatelovy zkušenosti. Jedná se o otázky zjišťující, 

které místo by respondenti preferovali pro spáchání trestného činu, čí přítomnost by je 

odradila od spáchání trestného činu, který z nabízených objektů by odcizili, pokud by se 

jim naskytla bezpečná příležitost pro jeho odcizení a zda existuje věc, kvůli které by 

spáchali trestný čin.  
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 V souvislosti s tvrzením, že pachatelé často uvádějí, že by trestný čin spáchali na 

neznámém místě, reálně však páchají trestné činy v oblastech, které znají, jsem se rozhodla 

zařadit otázku týkající se této tématiky i do dotazníku. První otázka zaměřující se na 

pachatele tedy zjišťovala, zda i respondenti trpí tímto stereotypem. Z odpovědí je patrné, 

že tento stereotyp je skutečně neminul. 75 % respondentů vybralo odpověď, že by radši 

spáchalo trestný čin na místě, kde je nikdo nepozná, tedy na tzv. okrajích. 

17 % respondentů vybralo možnost, že by trestný čin páchali v okolí domova nebo v okolí 

jejich práce, tedy v uzlech. Tyto výsledky tedy vůbec nesouhlasí s tvrzením vycházejícím 

z teorie trestné činnosti, že trestné činy jsou nejčastěji páchány okolo uzlů, jelikož 

pachatelé zde mohou vypozorovat běžné chování obyvatel, které jim usnadní hledání 

příležitostí pro spáchání trestného činu. 

 Druhá otázka týkající se osoby pachatele zkoumala, kdo by respondenty v roli 

potencionálních pachatelů odradil od spáchání trestného činu. Teorie příležitosti pracuje 

s tím, že by potenciálního pachatele mohl odradit téměř kdokoliv. Respondenti se tedy 

měli zamyslet, kdo by je odradil z následujícího výběru: kolemjdoucí žena, kolemjdoucí 

muž, kolemjdoucí dítě a policista. Téměř 34 % respondentů zvolilo všechny možnosti 

a 21 % respondentů zvolilo pouze možnost policisty, jehož přítomnost by je od trestného 

činu odradila. Z celkového počtu odpovědí byla nejčastěji zvolena (32 %) odpověď 

policisty, následována kolemjdoucím mužem (27 %), kolemjdoucí ženou (25 %) 

a kolemjdoucím dítětem (16 %). Tyto výsledky nepopírají teorii příležitosti, která tvrdí, že 

osoba náhodného kolemjdoucího může vykonat roli ochránce.   

 Zajímavý výsledek přinesla otázka zkoumající existenci věci, kvůli které by 

respondenti byli ochotni spáchat trestný čin. Rozložení odpovědí na otázku je názorné 

v grafu č. 1. 45 % respondentů uvedlo, že by trestný čin rozhodně nespáchalo, 

35 % respondentů se přiklonilo k názoru, že by trestný čin spíše nespáchalo a pouhých 

6 % respondentů uvedlo, že by trestný čin spáchalo. Odpovědi na tuto otázku nepotvrzují 

tvrzení teorie, že příležitost dělá zloděje. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo pouze 

o hypotetickou otázku, nelze výsledky považovat za samozřejmé. Nabízí se však otázka, 

zda teorie platí pro všechny skupiny obyvatel obecně nebo je spíše aplikovatelná pro 

specifické skupiny. Vzhledem ke skutečnosti, že soubor respondentů není výběrovým 

souborem, který by odpovídal základní populaci a jedná se spíše o „expertní“ dotazník, 

zkusila jsem zjistit závislost mezi odpovědmi na  tuto otázku a věkovou skupinou 
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respondentů. Závislost se však porovnáním průměrů a následným ověřením pomocí 

koeficientů nepotvrdila. 

 

 

K podobnému závěru dochází i analýza odpovědí na otázku zjišťující, které tři produkty 

z nabídky by respondenti odcizili v případě, že by hrozila minimální šance, že budou 

odhaleni. Tato otázka pracovala s předpokladem, že zisk je vyšší než riziko, vycházející 

z hlediska racionální volby. Téměř 66 % ze všech odpovědí tvořila odpověď, že by 

dotázaný neodcizil žádný z nabízených předmětů. Pokud respondent nějaký předmět 

vybral, nejčastěji se jednalo o kompromitující materiál (11 %) a o peněženku s vyšším 

obsahem hotovosti (8 %), ostatní produkty (notebook, auto, limitovaná edice, kabelka) 

byly vybírány minimálně. U peněženky i kompromitujících materiálů lze předpokládat, že 

se jedná o objekty, které splňují VIVA předpoklad. Jsou snadno zhodnotitelné, přenosné, 

viditelné a snadno přístupné.  

5. 2. 2 Ochránce  

  V této části práce rozeberu otázky týkající se osoby ochránce, který dle teorie příležitosti 

k trestné činnosti je jedním z hlavních determinantů vytvářejících (v tomto případě spíše 

omezujících) příležitost ke spáchání trestného činu. Nejdříve se zaměřím na otázky týkající 

se znalosti okolí, poté na otázky zjišťující, zda by respondenti proti určitým trestným 

činům zasáhli a nakonec otázky zjišťující, jakým způsobem by respondenti zasáhli.  

Graf 1 Existence věci, kvůli které by respondent spáchal trestný čin 
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 K přehledu, jak respondenti sledují a znají své okolí, byla vytvořena třísložková 

baterie tvrzení, ke kterým měl respondent vyjádřit svou míru souhlasu. Odpovědi jsou 

znázorněné v grafu č. 2. První tvrzení v baterii zjišťovalo, zda respondent dochází domů po 

stejné trase, tedy zda vykonává běžný pohyb, jehož znalost poté pachateli vytváří 

příležitost k trestné činnosti. Zbylá dvě tvrzení se zaměřovala na respondentovy znalosti 

o svém okolí, tedy zda ví, kde jsou rozmístěné kamery a jak často v jeho okolí prochází 

policejní hlídka. 88,6 % respondentů uvedlo, že běžně z domova nebo domů chodí stejnou 

cestou. Co se týče detailnější znalosti o ochraně svého okolí, zda respondenti tuší, kde se 

v jejich okolí nachází kamery a kdy v okolí prochází policejní hlídky, tak odpovědi byly 

spíše negativní. Celkově 27 % respondentů uvedlo, že tuší, kde se nachází kamery, 

respektive 20 % respondentů ví, kdy kolem prochází policejní hlídky. Téměř 

58 % respondentů nezná přibližný harmonogram policejních hlídek, respektive 46 % neví, 

kde se v jejich okolí nachází kamery. Možnost nevím, zvolilo u umístění kamer 

25 % respondentů a téměř 21 % respondentů u policejních hlídek. Respondenti tedy spíše 

netušili, v jaké míře je nastavena oficiální ochrana v jejich okolí.  

 

 

 

 

 

Respondenti dále zodpovídali otázku, která zkoumala, zda si myslí, že jsou schopni 

rozpoznat pachatele, pokud by se pohyboval v jejich bezprostředním okolí. Většina 

respondentů, 62 %, si nemyslí, že by pachatele poznala, 36 % si myslí, že by pachatele 

rozpoznala.  

 Dále následovala otázka zjišťující, zda respondenti již ve svém životě zasáhli proti 

trestné činnosti. Celkem 46 % respondentů uvedlo, že zasáhlo, 30 % respondentů ještě 
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Graf 2 Souhlas respondentů s tvrzeními 
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nezasáhlo a 23 % zvolilo možnost, že neví. Z grafu č. 3 je zřejmé, že o něco častěji 

zasahovali proti trestnému činu muži oproti ženám, a to 51 % mužů vůči 43 % ženám. 

23 % mužů uvedlo, že proti trestnému činu ještě nezasáhlo, tuto možnost vybralo také 

36 % žen. Možnost „nevím,“ zvolilo 26 % mužů a 21 % žen.   

 

 

  

 

 

 

Rozhodla jsem se zjistit, zda neexistuje závislost mezi odpověďmi mezi mírou 

souhlasu, že respondent rozpozná pachatele a odpovědí na otázku, zda respondent již 

zasáhl proti trestnému činu. Skutečností, že respondent zabránil trestnému činu, získal 

určité znalosti o pachateli. Závislost opět zjišťuji pomocí porovnávání průměrů. Výsledky 

jsou viditelné v tabulce č. 1. Žádný výrazný rozdíl mezi respondenty s předchozí 

zkušeností a s mírou souhlasu, že pachatele pozná, nebyl nalezen. Nicméně respondenti, 

kteří odpověděli, že již proti trestné činnosti zasáhli, lehce inklinovali k výběru odpovědí 

mezi „spíše ano“ a „spíše ne“, nevybírali tedy hraniční odpovědi „rozhodně ano“ 

a „rozhodně ne.“ Naopak respondenti, kteří k předchozím spíše zkušenostem poznamenali, 

že neví, spíše inklinovali k výběru mezi „spíše ano“ až „rozhodně ne.“ Pouze slabá 

závislost byla zjištěna také pomocí Cramerova V. Tento koeficient slouží ke zjištění 

těsnosti vztahu nominálních proměnných nebo nominální a ordinální proměnné s více jak 

dvěma kategoriemi (Mareš, Rabušic, Soukup 2015, s. 267). V tomto případě nabylo 

Cramerovo V hodnotu 0,35, což je považováno za nízkou těsnost. Předchozí zkušenosti se 

zasáhnutím proti trestnému činu tedy spíše neovlivnily výběr odpovědi, zda respondent 

rozpozná pachatele.  

 

Graf 3 Zasáhnutí proti trestné činnosti 
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Zasáhl/a 

jsem/Poznám 

pachatele 

Průměr N 
Směrodatná 

odchylka 

Ano 2,56 44 0,9 

Ne 2,82 29 0,66 

Nevím 3 22 0,84 

Celkem 2,75 95 0,84 

Tabulka 1Porovnání průměrů mezi proměnnými "Zasáhl/a jsem proti trestnému činu" a "Poznám pachtele" 

 První z hypotetických otázek zaměřených na osobu ochránce vycházela z principu 

č. 8, který tvrdí, že zacílená prevence zabraňuje trestným činům. Předpokládám, že 

respondenti, kteří vybrali některou z odpovědí, si uvědomují, jak je prevence důležitá, 

pokud se pozastaví nad člověkem, který by se v jejich okolí neměl vyskytovat. Otázka 

zjišťovala, zda se respondent pozastaví nad určitou osobu v jeho okolí (nevábně vypadající 

osoba, osoba skrývající tvář, zjevně nervózní osoba, hlučná osoba). Tedy zda se 

respondenti chovají v souladu s požadavky schopného ochránce. Třemi požadavky pro 

schopného ochránce je ochota dohlížet, schopnost rozpoznat potencionálního pachatele 

a schopnost odlišit pachatele od běžných jedinců, více v kapitole 4. 4. 1. Ochránce proti 

kriminálnímu jednání. Pokud respondent vybral některou z možných variant nebo popsal 

sám osobu, je pravděpodobné, že splňuje všechny tři požadavky; je ochotný dohlížet, může 

poznat potencionálního pachatele a dokáže ho odlišit od obvyklých participantů jeho okolí. 

Odpovědi také rozlišuji, zda se respondent rozhoduje podle stereotypů vůči vzhledu nebo 

zda si spíše všímá chování osob. Odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 4.  Nejčastější 

zvolenou odpovědí byla nevábně vypadající osoba, z celkových 176 (respondenti měli na 

výběr až 3 možnosti, celkový počet odpovědí tedy byl vyšší než 97) odpovědí byla zvolena 

ve 28 %, následovala osoba se skrytou tváří 27 % a nervózni osoba s 22 %, 16 % odpovědí 

tvořila odpověď hlučná osoba a 4,5 % žádná osoba. Lze tedy předpokládat, že respondenti 

si svého okolí všímají a mohou se stát schopnými ochránci. Dále je pravděpodobné, že dvě 

nejčastější osoby byly vybrány na základě jejich vzhledu oproti nervózní a hlučné osobě, 

které byly vybrány spíše kvůli jejich chování.  



43 

 

 

 Následovala otázka, která zkoumala, zda výběr předchozí odpovědi byl ovlivněn 

reálnou zkušeností respondenta, protože ochránce, který je schopný dohlížet a rozpozná 

pachatele, se musí rozhodovat dle určitých znalostí a zkušeností.  Celkem 58 % 

respondentů odpovědělo, že jejich výběr odpovědi v přechozí otázce byl ovlivněn osobní 

zkušeností a 42 % respondentů zvolilo možnost, že jejich odpověď nebyla ovlivněna 

předchozí zkušeností.   

 Rozhodnutí, zda chránit nebo nechránit je ovlivněno mimo jiné sociální blízkostí 

mezi objektem a ochráncem. Následující dvě otázky zjišťovaly, zda se respondent zachová 

jinak, pokud by mohl být ohrožen jeho majetek oproti situaci, kdy je ohrožen sousedův 

majetek. První z otázek zkoumala, jak by se respondent zachoval, pokud by se jím vybraná 

osoba pohybovala kolem jeho majetku. Celkem 64 % respondentů by vybranou osobu 

sledovalo, než by se rozhodlo, jak postupovat dál, 18 % respondentů by se pokusilo osobu 

oslovit a zjistit, co na daném místě pohledává a 11 % respondentů by zavolalo policii. 

Pouze 4 % respondentů by situaci ignorovala.  

 Druhá z otázek zjišťovala, zda by se respondent zachoval jinak, pokud by se 

vybraná osoba pohybovala kolem sousedova majetku. Předpoklad byl, že se sousedovým 

majetkem vykazuje respondent vzdálenější vztah, je tedy možné, že jeho ochota chránit 

bude nižší než v předchozím případě. Nicméně pouze 23 % respondentů uvedlo, že by se 

zachovalo jinak, než u svého majetku, 51 % by se však zachovalo úplně stejně. Možnost 

„nevím“ zvolilo 26 % respondentů.  

Graf 4 Výběr podezřelé osoby 
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 Ochota zasáhnout u sousedova majetku může být mimo jiné ovlivněna vztahy 

v sousedství. Následovala tedy otázka, kterou jsem zjišťovala, jaké vztahy mají 

respondenti se sousedem. Nicméně pouze 2 % respondentů uvedlo, že má se sousedem 

špatné vztahy. Více jak polovina respondentů tvrdila, že má se sousedem dobré vztahy 

a 43 % respondentů zvolilo neutrální možnost. Ovlivnění sousedskými vztahy tedy s takto 

nízkou variabilitou odpovědí nešlo ověřit.  

 Další otázky se týkaly respondentova rozhodnutí, zda zabránit nebo nahlásit konané 

trestné činy. První z těchto otázek zjišťovala, jak by se respondent zachoval, pokud by 

venku uslyšel ženský hlas volající o pomoc. Více jak polovina respondentů, 52 %, uvedlo, 

že by utíkalo ženě pomoci, 29 % respondentů by rovnou zavolalo polici a 13 % 

respondentů by nejdříve zjistilo, co se děje a pak se by podle toho zachovalo. To vede ke 

zjištění, že respondenti jsou hypoteticky připraveni chránit své okolí.  

 Při porovnání průměru této otázky s otázkou, zda by respondent zasáhl i v případě, 

kdyby byl pachatel viditelně silnější než on, bylo zjištěno, že respondenti, kteří by 

rozhodně nebo spíše zasáhli, by utíkali ženě pomoci či by informovali policii. Respondenti, 

kteří vybrali možnosti, že by proti silnějšímu pachateli spíše nebo rozhodně nezasáhli, 

častěji volili možnost, že by zjistili, co se děje a poté informovali policii. Výsledky jsou 

zobrazeny v tabulce č. 2. Opět bylo použito Cramerovo V pro zobrazení závislosti. Jeho 

hodnota 0,29 je opět slabšího charakteru.   

Silnější 

pachatel/pomoc 

ženě 

Průměr N 
Směrodatná 

odchylka 

Rozhodně ano 1,37 8 0,74 

Spíše ano 1,59 34 0,99 

Spíše ne 2,19 43 1,31 

Rozhodně ne 1,78 9 0,44 

Nevím 1,50 2 0,71 

Celkem 1,85 96 1,12 
Tabulka 2 Porovnání průměrů mezi proměnnými "Zasáhl/a bych proti silnějšímu pachateli" a "Jak zareaguji, když 

uslyším volání o pomoc" 

 

 Respondentovo zasáhnutí proti trestnému činu bylo zkoumáno i v otázce, ve které 

měl respondent vybrat z nabídky jeden trestný čin, kterému by zabránil.  Respondenti měli 

na výběr mezi majetkovou činností a násilnou a mravní kriminalitou (Osoba v neoznačené 

dodávce lákající děti do auta, Starší neznámé ženě je odcizována kabelka, Sprejeři 

poškozující vzácný památník ve Vašem městě, Loupež ve vašem oblíbeném obchodě). Zde 
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jednoznačně převládala odpověď, že by respondent zabránil neznámé osobě lákající do 

neoznačené dodávky dítě, tuto odpověď vybralo 87 % všech respondentů. Respondenti byli 

dále vyzváni, aby vysvětlili svou odpověď. Z otevřených otázek jsem vytvořila nejčastější 

kategorie. Respondenti nejčastěji odůvodnili svou odpověď, že děti jsou bezbranná 

stvoření, že trestný čin páchaný na dětech je jeden z nejzávažnějších a že se z nabídky 

jedná o jediný trestný čin, který může způsobit trvalou újmu. 6 % respondentů vybralo 

loupežné přepadení stařenky s odůvodněním, že senioři se sami nemohou bránit. 

Zbývajících 7 % respondentů zvolilo buď sprejery, nebo loupež v obchodě.  

 Další otázka zkoumala, zda by respondent zasáhl proti trestnému činu, kterou by 

páchal člen jeho blízké rodiny (rodiče, partner, děti).  Téměř 25 % respondentů uvedlo, že 

by určitě zasáhlo, 33 % respondentů se přiklonilo k možnosti, že by spíše zasáhli a 3 % 

respondentů by spíše nezasáhla. 39 % respondentů zvolilo možnost, že neví, že by záleželo 

na páchaném trestném činu. Také mě zajímalo, zda v této otázce hraje roli pohlaví.  Tento 

předpoklad jsem nenašla nikde v českých výzkumech, ale potvrdil ho Avdija (2012), který 

přišel s tím, že ženy ohlašují trestnou činnost častěji než muži a míra ohlášení je ovlivněna 

i závažností trestného činu a vztahem s pachatelem. Pokud žena pachatele zná, je 

pravděpodobné, že trestný čin spíše nenahlásí (Avdija S., 2012). Z porovnání průměrů 

nebyl zjištěn mezi pohlavími žádný rozdíl. Výsledky jsou patrné v tabulce č. 3. Dokonce 

i hladina významnosti chí-kvadrátu, která byla spočtena pro Cramerovo V, prokázala, že 

mezi proměnnými pravděpodobně není žádný vztah. 

 

Pohlaví/Blízká 

rodina 
Průměr N 

Směrodatná 

odchylka 

Muž 2,2 43 0,89 

Žena 2,2 53 0,84 

Celkem 2,2 97 0,85 
Tabulka 3 Porovnání průměrů mezi proměnnými "Pohlaví“ a „Zasáhnutí proti členu blízké rodiny" 

 Zda člověk zasáhne nebo nezasáhne proti trestné činnosti, je dle Hustona (1981) 

ovlivněno fyzickou zdatností a zdravím jedince. Je pravděpodobné, že jedinec spíše 

zasáhne proti viditelně slabšímu pachateli. Respondenti se v dotazníku vyjadřovali 

k situaci, zda by zasáhli proti trestnému činu, kdyby byl pachatel očividně fyzicky 

zdatnější než oni. O trochu více převládala odpověď, že respondent by proti trestnému činu 

nezasáhl. 44 % respondentů vybralo možnost „spíše ne“ a 9 % „rozhodně ne“, oproti 8 % 

respondentů, kteří vybrali „rozhodně ano“ a 35 % respondentů, kteří se přiklonili 

k možnosti „spíše ano“.  
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 V dotazníku poté následovala baterie otázek s méně závažnými trestnými činy, 

která zjišťovala, zda by respondenti nahlásili policii vybrané trestné činy. Odpovědi jsou 

znázorněné v grafu č. 5. V nabídce trestných činů byly děti ničící auta na respondentově 

parkovišti, děti ničící auta na cizím parkovišti, krádež kola a nález dětské pornografie 

v partnerově počítači. Nejvíce kladných rozhodných odpovědí, 71 %, získaly děti ničící 

auta na respondentově parkovišti a krádež kola (69,1 %). Z odpovědí je tedy patrné, že 

vztah mezi objektem a ochráncem nemusí nabývat vysoké sociální blízkosti, aby se 

respondent rozhodl chránit objekt před pachatelem. K tomuto předpokladu mě vede fakt, 

že se neprokázal téměř žádný rozdíl mezi rozhodnutím informovat polici o trestném činu 

na vlastním parkovišti a na cizím parkovišti. Nejdiskutabilnější otázka v baterii se týkala 

nálezu dětské pornografie v partnerově počítači, která získala nejméně rozhodných 

odpovědí. Navíc téměř 30 % respondentů zvolilo možnost, že neví. Tento poznatek může 

inklinovat ke skutečnosti, rozhodnutí zachovat se jak ochránce je ovlivněno nejenom 

vztahem ochránce k objektu, ale také vztahem mezi ochráncem a pachatelem. Je tedy 

zřejmé, že rozhodnutí, zda zasáhnout proti trestnému činu je také ovlivněno vztahem mezi 

ochráncem a pachatelem.  

Graf 5 Nahlásil/a byste tyto trestné činy? 
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6 Závěr 

Teorie příležitosti k trestné činnosti s sebou přináší odklon od zaměření se na motivy 

pachatele páchajícího zločin. Místo na pachatelovy motivy je teorie zaměřena na okolí, ve 

kterém je trestný čin páchán a snaží se vysvětlit, jak samotné okolí, přispělo ke spáchání 

trestného činu, neboli jaké příležitosti pro spáchání trestného činu pachateli poskytlo. 

Samotná přítomnost motivovaného pachatele je v teorii klíčovým předpokladem. Odborné 

články, ze kterých v diplomové práci vycházím, byly často zaměřeny na teorii běžné 

činnosti. Nicméně vzhledem k faktu, že teorie běžné činnosti tvoří v teorii příležitosti 

k trestné činnosti jednu z dílčích teorií, aplikovala jsem poznatky z těchto výzkumů na 

teorii příležitosti, čímž jsem se snažila prokázat její všestrannost. 

 Můj hlavní cíl diplomové práce bylo zjištění, zda je teorie příležitosti k trestné 

činnosti využitelná i pro dnešní společnost. Z práce vzešel poznatek, že využitelná je, našla 

jsem však dva nedostatky, které by její využitelnost mohly ohrozit. Teorie příležitosti 

pracuje se třemi základními elementy; s potencionálním pachatelem, schopným ochráncem 

a objektem pachatelova zájmu. Zde spatřuji mírný nedostatek, protože teorie nepracuje 

s obětí, protože ta nemusí být u páchání trestného činu přítomna. Oběť však do vztahu 

těchto tří elementů vstupuje a ovlivňuje ho. Oběť má přímý vliv na míru mechanické 

ochrany objektu a na atraktivitu objektu, která v pachateli může vzbudit zájem spáchat 

trestný čin. Zároveň ovlivňuje i ochráncovo rozhodnutí ochránit objekt. Pokud má 

například náhodný ochránce dobré vztahy s vlastníkem objektu, který se snaží pachatel 

odcizit, je možné, že ochránce spíše proti trestnému činu zasáhne. Oběť by tedy v teorii 

příležitosti měla být přítomna a neměla by být opomíjena.  

 Stejně jako s obětí, nepracuje teorie příležitosti ani s mechanickou ochranou, 

respektive využívá ji jen v popisu snadné přístupnosti k objektu vhodného pro pachatele. 

Pokud však má být teorie využita pro všechny typy trestných činů, měla by s mechanickou 

ochranou pracovat přímočařeji. Své tvrzení dokládám na kyberkriminalitě, se kterou jsem 

v diplomové práci pracovala. Pro trestné činy v kyberprostoru by bylo náročné nalézt 

schopného ochránce, nicméně je stále možné s ochráncem pracovat, pokud jeho roli 

zastoupí již zmíněná mechanická ochrana. Pro mechanickou ochranu platí podobné 

předpoklady jako pro ochránce. Stejně jako ochránce, musí mít znalosti o svém prostředí, 

což v případě ochrany v kyberprostoru znamená, že musí rozpoznat, když se v jejím okolí 

vyskytne nebo stane něco neobvyklého. Navíc existují různě kvalitativně rozdílné ochrany, 

které mohou odrazovat jen určitou skupinu pachatelů, což je podobné jako v reálném 
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prostředí. Kolemjdoucí žena například může odradit od krádeže kola nějakého pachatele, 

avšak nemusí odradit pachatele jiného.  

 K dosažení hlavního cíle, tedy zjištění využitelnosti teorie příležitosti k trestné 

činnosti pro dnešní společnost, jsem si zvolila dva podcíle. Prvním podcílem bylo zjištění, 

zda je teorie příležitosti aplikovatelná i v kyberprostoru. Z nastudované literatury a její 

analýzy mohu říct, že využitelná je. Hlavní rozdíl mezi kyberprostorem a reálným 

prostorem a jeho vlastnostmi, tak, jak je popsán v teorii příležitosti, spatřuji v jeho 

nastavené ochraně. Kromě již zmíněné mechanické ochrany mám na mysli také nedostatek 

náhodného ochranného elementu v kyberprostoru. Místo náhodné ochrany je nutné mít 

v kyberprostoru nastavenou dlouhodobou ochranu. Stejně tak nemusí docházet 

k náhodným trestným činům, ale trestné činy mohou být páchány na uživatelích, kteří se 

v kyberprostoru chovají neopatrně a nechrání se, čímž na sebe upozorňují potencionální 

pachatele. Až na těchto pár připomínek považuji teorii příležitosti k trestné činnosti za 

užitečnou i pro vysvětlení kyberkriminality.  

 Druhým podcílem bylo zjištění stavu konceptů ochránce, objektu a pachatele. 

Ochránce jsem již zmínila výše v obecné připomínce, že by teorie měla pracovat taktéž 

s mechanickou ochranou. Další zjištění pochází z dotazníkového šetření. V otázce, ve které 

měli respondenti označit osobu, kterou by označili za podezřelou, častěji převládal výběr 

osoby podle jejího vzhledu oproti podivnému chování. Zde se podle mě nabízí otázka, zda 

není schopnost ochránce odhalit pachatele determinována stereotypy vůči vzhledu druhých 

osob, čímž by mohlo dojít k ignorování podezřelého chování. Druhým poznatkem k osobě 

ochránce je skutečnost, že jeho rozhodnutí zasáhnout proti trestnému činu není ovlivněno 

pouze jeho vztahem k objektu, ale také jeho vztahem k pachateli. Pokud by pachatel 

pocházel z ochráncovy blízké rodiny, rozhodnutí, zda chránit nebo nechránit, by bylo 

složitější a bylo by determinované rodinným vztahem.  

 Teorie příležitosti tvrdí, že pokud se jedinci naskytne příležitost spáchat trestný čin, 

spáchá ho. Z dotazníkového šetření však vzešel poznatek, že se respondenti častěji 

přikláněli k názoru, že trestný čin nespáchají ani při vhodné příležitosti, tedy když zisk 

z trestného činu by prokazatelně převažoval nad rizikem dopadení. Tento poznatek jde 

proti tvrzení teorie příležitosti. Myslím si však, že by bylo vhodné poznatek ověřit pomocí 

experimentální metody, aby bylo zjištěno, zda dnešní jedinec oproti jedinci v osmdesátých 

letech, tedy jedinci v době vzniku teorie, skutečně nabídnuté příležitosti nevyužije. Většina 
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respondentů v souladu s teorií příležitosti potvrdila, že pokud by chtěla spáchat trestný čin 

a v okolí by se objevil náhodný kolemjdoucí, tak je od trestného činu odradí, nezávisle na 

tom zda se jedná o kolemjdoucího muže, ženu nebo dítě. Zajímavé zjištění vzešlo také 

z otázky zkoumající objekt, kvůli kterému by respondenti spáchali trestný čin, pokud by se 

jim naskytla bezpečná příležitost, kde respondenti překvapivě nejčastěji uváděli, že by 

trestný čin nespáchali kvůli žádnému objektu.  

 I přes diskutované výhrady se však ukázalo, že teorie příležitosti k trestné činnosti 

je využitelná pro všechny typy zločinu i dnes. V případě kyberkriminality však navrhuji 

její drobné úpravy v podobě zaměření se na vliv oběti a zahrnutí mechanické ochrany do 

vztahu tří hlavních elementů.  
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7 Summary  

The opportunity theory for crime focuses on the opportunities in the environment. 

According to the theory the environment itself inherently involves crime. The motivated 

offender is a key assumption of the theory. This master thesis is largely based on 

information obtained from scientific journals. The journals often focus on the routine 

activity theory and not on the theory for crime opportunities. However, the routine activity 

theory is an integral part of the opportunity for crime theory since it is one of its three 

substantial theories. For this reason I used the knowledge obtained from the journals also 

for the broader opportunity for crime theory.  

 The main purpose of this master thesis is finding out whether the opportunity 

theory is useful even in today’s society. The result is that the theory is usable, but there are 

two shortcomings that could limit its usability. The opportunity theory works with three 

basic elements: potential offender, capable guardian and suitable target. As a little 

shortcoming, I consider the fact that the theory does not work with the concept of a victim. 

I think that the victim influences a relationship of the three basic elements. The victim 

directly influences a degree of mechanical guardianship of the target and its attractiveness 

for the offender.  The victim also influences the guardian’s choice for defending the target.  

 The second shortcoming is the fact that the theory does not work with mechanical 

guardianship. I think that mechanical guardianship is important for some types of crime, 

especially for cybercrime. The capable guardian does not exist in cyberspace but 

mechanical guardianship can take over his role. It has similar assumptions like the capable 

guardian: it also has knowledge of its environment so it recognizes if there is something 

suspicious happening. There are also qualitative differences between different kinds of 

guardianship similarly to the real world where some guardians are also more capable than 

others.  

 To reach the main goal I used two sub-goals. The first was finding out whether the 

theory is applicable in cyberspace. Based on the studied literature and it’s analysis I can 

say that the theory indeed is usable in cyberspace. The main difference between cyberspace 

and the real space and it’s properties is in the guardianship concept. Except the already 

mentioned mechanical guardianship I also consider lack of accidental protective element in 

cyberspace as a shortcoming. The accidental protection is replaced by long-term 

protection. Moreover, users of the Internet should be careful. Many crimes happen because 
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of user’s carelessness when accessing the Internet. However, I think that the opportunity 

theory is able to explain cybercrime quite well.  

 The second sub-goal was finding out the state of the concepts of the guardian, the 

target and the offender. These findings base on a survey that was done as part of the thesis. 

In the question in which the respondent had to identify the likely suspect they more often 

choose persons according to their suspicious appearance rather than according to their 

suspicious behaviour. The second finding is the fact that the decision to intervene against 

crime is influenced not only by the relationship between the guardian and the target but 

also by the relationship between the offender and the guardian. If the offender is a member 

of the guardian’s family there is a high probability that the offender will not intervene 

against the crime. Interestingly, many respondents also claim that they would not commit 

crime even if they had the opportunity to do so with minimal risk of punishment. This 

finding is in direct contradiction to the opportunity theory. I think that this finding should 

be better verified by an experiment. Similarly, many respondents also claim that they 

would never commit crime, independently on the target.   

 Despite the discussed reservations, it was sufficiently demonstrated that the 

opportunity theory for crime is usable for every type of crime even today. However, in the 

case of cybercrime, I suggest small adjustments in the form of added focus on the victims 

and on the mechanical protection.  
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