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Teorie příležitosti ke zločinu
Dobrý den, jsem studentkou FSV UK a pro svou diplomovou práci si potřebuji ověřit několik 
hypotetických situací, které vycházejí z teorie příležitosti ke zločinu. Cílem je zjistit, zda je zmíněná 
teorie využitelná v praxi. Dotazník obsahuje 18 otázek, žádná z otázek není povinná, ale budu ráda, 
když vyplníte všechny. 
Vyplňování dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. Výsledky jsou zcela anonymní a budou 
použity pouze pro studijní účely. 
Pokud Vás téma dotazníku oslovilo a máte zájem si o problematice více promluvit, neváhejte mi 
napsat na  kris.zahradnickova@gmail.com. 
Děkuji za vyplnění a za čas, který jste se mi rozhodli věnovat. 

Ochránce

1. 1. V blízkosti Vašeho domova se prochází neznámá osoba. Vyberte z nabídky nebo
vlastními slovy popište osobu, u které byste si řekli, "Ta tu nemá co dělat!" (lze vybrat více
odpovědí)
Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Nevábně vypadající osoba

 Osoba skrývající tvář

 Zjevně nervózní osoba

 Hlučná osoba

 U žádné bych si to neřekl/a

 Jiné: 

2. 2. Vybral/a jste dotyčnou osobu nebo osoby na základě Vašich reálných zkušeností?
Označte jen jednu elipsu.

 Ano

 Ne

3. 3. Pokud by se Vámi vybraná osoba nebo osoby pohybovaly bezprostředně kolem Vašeho
majetku, jak byste zareagoval/a?
Označte jen jednu elipsu.

 Sledoval/a bych ji

 Zavolal/a bych policii

 Oslovil/a bych ji, abych zjistil/a, co tu pohledává

 Ignoroval/a bych ji

 Jiné: 

4. 4. Reagoval/a byste jinak, pokud by se dotyčná osoba nebo dotyčné osoby pohybovaly
kolem sousedova majetku?
Označte jen jednu elipsu.

 Ano

 Ne

 Nevím
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5. 5. Jaké máte vztahy s Vaším sousedem/sousedkou?
Označte jen jednu elipsu.

 Dobré

 Neutrální

 Špatné

 Nemám souseda/sousedku

6. 6. Jak byste se zachoval/a, pokud byste při procházce venku uslyšel/a ženský hlas volající
o pomoc?
Označte jen jednu elipsu.

 Utíkal/a bych ženě pomoci

 Informoval/a bych policii

 Neudělal/a bych nic

 Jiné: 

7. 7. Nahlásil/a byste policii následující jednání?
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Rozhodně
ano

Spíše
ano

Nejsem si
jist/a

Spíše
ne

Rozhodně
ne

Na parkovišti před Vaším
domem parta dětí ničí auta
Na jakémkoliv parkovišti,
pokud bych si všiml/a, že
někdo ničí zaparkovaná auta
Kolega v práci nelegálně
stahující filmy
Nález dětské pornografie v
partnerově počítači
Krádež kola stojícího před
budovou

8. 8. Před Vámi se děje několik trestných činů, pouze jednomu z nich můžete zabránit.
Vyberte z nabídky situaci, které byste zabránil/a
Označte jen jednu elipsu.

 Starší neznámé ženě je odcizována kabelka

 Krádež luxusního vozu - ne vašeho

 Loupež ve vašem oblíbeném obchodě

 Osoba v neoznačené dodávce lákající děti do auta

 Sprejeři poškozující vzácný památník ve Vašem městě

9. Prosím, odůvodněte stručně svou odpověď
 

 

 

 

 



10. 5. 2018 Teorie příležitosti ke zločinu

https://docs.google.com/forms/d/1ujdVCWKrOc8nEZDuQZjh2AzklshN-x2bYFSxTCHB7-I/edit 3/5

10. 9. Zasáhl/a bych proti trestné činnosti, kdyby ji páchal člen mé blízké rodiny (rodiče,
partner, děti)?
Označte jen jednu elipsu.

 Rozhodně ano

 Spíše ano

 Spíše ne

 Rozhodně ne

 Nevím, záleželo by na druhu trestné činnosti

11. 10. Zasáhl/a jste již ve Vašem životě proti trestné činnosti?
Označte jen jednu elipsu.

 Ano

 Ne

 Nevím

12. 11. Ztotožnil/a byste se s těmito tvrzeními?
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

Pokud bych se ocitl/a v přímém
kontaktu s možným pachatelem,
který je očividně fyzicky silnější
než já, stejně bych proti trestnému
činu zasáhl/a
Pokud by se v mém
bezprostředním okolí pohyboval
možný pachatel, poznal/a bych ho

13. 12. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?
Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím Nevím Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím

Z práce/ze školy se
většinou vracím domů
stejnou cestou
Pravidelně někam
docházím (např.
posilovna, klub)
Vím, kde jsou v mém
okolí rozmístěny
kamery
Mám představu o tom,
jak často procházejí
policejní hlídky kolem
mého domova

Pachatel
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14. 13. Pokud byste musel/a spáchat loupež nebo krádež, které místo pro její spáchání byste
preferoval/a?
Označte jen jednu elipsu.

 V okolí domova (místo, které dobře znáte)

 V okolí práce/školy, respektive na cestě do školy/práce

 Na cizím místě

 Jiné: 

15. 14. Čí přítomnost by Vás odradila od spáchání zločinu? (Lze vybrat několik možností)
Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Kolemjdoucí muž

 Kolemjdoucí žena

 Policista

 Kolemjdoucí dítě

 Jiné: 

Objekt

16. 15. S minimálním rizikem můžete odcizit až 3 z následujících předmětů, které byste si
vybral/a?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Luxusní auto

 Kompromitující materiál na korporátní společnost

 Drahá kabelka

 Limitovaná série alba Vaší oblíbené kapely

 Peněženka s vyšším obsahem hotovosti

 Notebook

 Neodcizil/a bych žádný předmět

17. 16. Existuje věc, po které byste toužil/a tak moc, že byste kvůli ní spáchal/a trestný čin?
Označte jen jednu elipsu.

 Rozhodně ano

 Spíše ano

 Nevím

 Spíše ne

 Rozhodně ne

Demografické otázky
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