
 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 1/3 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek oponenta práce 

Autorka práce: Bc. Kristýna Zahradníčková 

Název práce: Příležitost dělá zloděje: zkoumání praktického využití teorie 

příležitosti k trestné činnosti 

Autor posudku: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. 

 

 

Autorka se ve své diplomové práci rozhodla zaměřit na kriminologickou teorii příležitosti, a 

to s cílem dobrat se zjištění, nakolik aktuální a prakticky využitelné jsou její základní principy 

a dílčí hlediska v současné době. Oprávněně přitom vychází z předpokladu, že jednou 

z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí trestné činnosti je kyberkriminalita, a tak se o 

aplikovatelnosti zmíněného přístupu k příčinám i možné kontrole zločinů rozhodla uvažovat 

především ve spojení s tímto typem deliktů.  

Práci lze v zásadě rozdělit do čtyř, relativně samostatných částí.  První z nich tvoří úvodní 

kapitoly (I.-III.), v nichž autorka osvětluje důvody, které ji k volbě tématu vedly, vytyčuje 

základní výzkumné cíle a otázky, a následně popisuje zvolené metody i výzkumný vzorek, na 

němž uskutečnila vlastní dotazníkové šetření.  

Následující část, tedy kapitola čtvrtá, je již věnována samotné teorii příležitosti. Popsána 

jsou její východiska i stěžejní principy. Velmi pozitivně hodnotím skutečnost, že autorka 

vycházela z úctyhodného množství původních pramenů a publikací. S odbornou literaturou 

umí obstojně pracovat, neboť jednotlivé myšlenky a poznatky pouze nepřejímá, ale vhodným 

způsobem je propojuje, porovnává a vyvozuje z nich vlastní závěry. Text je navíc nejen 

obsahově bohatý, ale též čtivý a přehledně strukturovaný. Sympatická je také snaha autorky 

doplnit teoretické poznatky o vlastní a konkrétní příklady, byť ne vždy se jí to daří zcela 

přesvědčivým způsobem (např. spojení teorie rozbitých oken na str. 21 s případem, kdy se 

pachatel díky krádeži peněženky obsahující kreditní kartu následně dopustí dalších trestných 

činů typu jejího zneužití… Domnívám se, že autorům uvedené teorie šlo o popis poněkud 

jiných mechanismů…). Jediné, co bych této části práce vytkl, je možná až příliš velké 

„zapálení“ autorky pro dané pojetí zločinu. Jakkoli je teorie příležitosti inspirativní a (zejména 

v oblasti situační prevence) nosná, nelze bohužel přehlédnout, že poněkud opomíjí souvislosti 

mezi kriminalitou a životní situací pachatelů i obětí, respektive širšími sociálně-

ekonomickými podmínkami. Alespoň malá a kritická zmínka o těchto „slabinách“ teorie 

příležitosti by textu prospěla (např. u otázky „přesunu kriminality“, kde si autorka vystačí 

s argumentací autorů zmíněné teorie, ačkoli jde o problém, o němž se mezi kriminology 

vedou dlouhodobé spory a empirické důkazy jsou přinejmenším sporné…). Přes tyto drobné 
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výhrady považuji nicméně tuto část práce za velmi zdařilou a jsem přesvědčen, že má 

potenciál zaujmout a obohatit prakticky kohokoli, kdo se dotčenou problematikou zabývá. 

Trochu rozporuplně bohužel ve srovnání s předcházející částí působí kapitola pátá, tedy 

„Analytická část“ práce. V jejím úvodu se autorka vrací k otázce, kterou si položila na samém 

počátku, tedy nakolik je teorie příležitosti uplatitelná v oblasti kyberkriminality. Kromě 

analýzy odborné literatury zde využila možnosti konzultovat danou problematiku s expertem. 

I tato pasáž je relativně přehledná, neboť autorka každý z výše popsaných základních principů 

teorie příležitosti propojuje s „virtuálním světem“ Internetu a zvažuje, nakolik je platný, či 

nikoli. Ve většině případů jsou její argumenty přesvědčivé, byť některá tvrzení by zasloužilo 

doložit i konkrétními zdroji (např. na str. 34 jsou popisovány „zákonitosti, které vedou 

k trestnému činu“ v kyberprostoru, ale chybí odkazy na studie či výzkumy, které by něco 

takového dokazovaly). I tak je ale tato podkapitola zajímavá a v mnoha směrech inspirativní, 

neboť se soustředí na témata, kterým se bude kriminologie nucena v budoucnu věnovat v míře 

rozhodně vyšší, než je tomu dnes. 

Druhá část kapitoly páté prezentuje poznatky z vlastního výzkumného šetření. Uskutečněno 

bylo pomocí strukturovaného dotazníku, jehož cílem bylo především zjistit respondentovo 

hypotetické chování v určitých situacích, a ověřit tak, nakolik jsou některé ze základních 

předpokladů teorie příležitosti relevantní v našich současných podmínkách. Výsledky jsou 

nepochybně zajímavé, avšak hodnotu celého šetření podle mého názoru výrazně snižují 

některé nedostatky v metodologii. Prvním z nich (a patrně nejzávažnějším) byl samotný výběr 

vzorku. Autorka sice předem upozorňuje, že nešlo o reprezentativní šetření (u diplomové 

práce ho čtenář ostatně ani neočekává), avšak není zcela jasné, proč dotazník „vyvěsila“ na 

stránky „týkající se kriminality“, tedy například Týdeník policie či Policejní noviny (viz str. 

4). Smyslem výzkumu mělo být podle mého názoru zjistit hypotetické chování „běžných 

občanů“ (např. jejich schopnost fungovat jako tzv. schopný ochránce v rizikových situacích 

nebo ohlásit trestný čin, jehož svědkem se stanou). Obávám se, že zmíněné internetové 

stránky navštěvují spíše lidé se vztahem k bezpečnostním složkám (mimo jiné i samotní 

příslušníci Policie ČR), díky čemuž se šetření blížilo spíše šetření „expertnímu“ – o tom 

ostatně sama autorka na str. 38 hovoří, avšak otázky tomuto charakteru ani v nejmenším 

neodpovídají. Když už nic jiného, autorka měla povolání či vztah respondenta k problematice 

kriminality a její kontroly alespoň zmapovat v jedné z položek a následně podle tohoto 

kritéria odpovědi porovnávat, neboť musíme předpokládat, že policista se ve zkoumaných 

situacích (zabránění trestné činnosti, ohlášení trestného činu apod.) bude chovat jinak než 

„běžný občan“. 

 Ne zcela šťastné jsou bohužel i samotné formulace některých otázek (např. „Existuje věc, 

kvůli které byste spáchal trestný čin?“ – vhodnější by bylo ptát se na „okolnost“ či 

„podmínky“, termín „věc“ je v tomto smyslu matoucí…). U některých dílčích závěrů chybí 

přesnější popis, jakou konkrétní statistickou metodou k nim autorka došla a s jakými 

hodnotami pracovala. V obecnější rovině je navíc trochu překvapivé, že dotazník nenavazuje 

na předchozí část práce a ani okrajově se nevěnuje tématu kyberkriminality, na níž (dle úvodu 

práce) hodlala autorka platnost teorie příležitosti primárně ověřovat. Vrací se k němu až 

v samotném závěru, který celkově shrnuje teoretické i empirické poznatky, k nimž autorka 

dospěla. 

Co v práci velmi postrádám je uvedení výzkumného nástroje (tedy dotazníku) v příloze. 

Platí to o to více, že autorka výsledky šetření prezentuje nikoli po tématech, ale podle 

jednotlivých otázek. Nezná-li čtenář jejich přesné znění i znění nabízených variant odpovědí, 
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je orientace v získaných datech, a především pak posouzení jejich výpovědní hodnoty, 

poměrně složité.  

Vzhledem k uvedenému mám jako oponent z této bakalářské práce poněkud smíšené 

pocity. Zatímco teoretická část je zpracovaná na velmi vysoké úrovni a dosahuje parametrů 

standardního odborného článku, část věnovaná vlastnímu dotazníkovému šetření je bohužel 

slabší a nelze v ní nevidět metodologické i jiné „přehmaty“. Troufám si tvrdit, že jednou 

z příčin je snaha autorky řešit v jednom textu více témat současně (tedy teorii příležitosti, 

kyberkriminalitu, názory expertů i hypotetické chování respondentů). Pokud by se zaměřila 

jen na část z nich (například na samotnou teorii a její následné ověření na vzorku respondentů, 

nebo na teorii a její propojení s kyberkriminalitou dle názoru expertů), práci by to prospělo 

(měně je někdy více…). Celkově se nicméně domnívám, že potřebnou kvalitu posuzované 

dílo má a nepochybně splňuje nároky práce diplomové.  

    

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „C“. 
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