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Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Kristýna Zahradníčková volí vždy náročnější cestu. V bakalářské práci se pokoušela najít 

možnosti výzkumu latentní kriminality, v diplomové práci se pokusila zjistit, zda je teorie 

příležitosti k trestné činnosti, která byla vytvořena a aplikovaná v zahraničí v souvislosti 

s majetkovou kriminalitou, aplikovatelná i dnes a na jiné druhy trestné činnosti. Zvolila opět 

tu nejnáročnější verzi a pokusila se ověřit, nejen zda je tato teorie aplikovatelná, ale je-li její 

použití možné i při zkoumání kyberkriminality, která je přece jen svou povahou dosti odlišná.  

Věcný přínos práce spočívá v tom, že se autorka pokusila ověřit teoretický přístup, který 

může být velice zajímavý, přidaná hodnota je v tom, že zatímco u tradičních forem jsou 

některé souvislosti výzkumem více či méně prověřeny, u kybernetové kriminality je jednání 

pachatelů a někdy i obětí obtížně identifikovatelné.   

 

Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Autorka převzala teorii příležitosti k trestné činnosti, která je precizně propracována podle 

hlavních elementů, dílčích konceptů a přehledně ji prezentovala. Prezentace podrobně 

rozpracované teorie sama o sobě jistě zaujme i zkušené výzkumné pracovníky a může být 

vhodným východiskem pro případné navazující výzkumy.  



V diplomové práci se autorka zaměřila na teorii příležitosti k trestné činnosti, která 

předpokládá, že pokud existuje potencionální pachatel a objekt pachatelova zájmu a chybí 

schopný ochránce, zvyšuje se šance, že bude spáchán zločin. V práci je logicky a přehledně 

uvedeno deset principů, jejichž měření může přinést přesně zařaditelná a přehledně 

uspořádaná data. 

Mezi teoretickými východisky nechybí ani teoretické východisko, vztahující se ke 

kyberkriminalitě, které je včetně propojení s teorií příležitosti v této oblasti uvedeno z důvodu 

návaznosti v aplikační části práce. 

 

Stanovení výzkumných otázek  

Cílem diplomové práce bylo prokázání užitečnosti teorie příležitosti k trestnému činu 

k vysvětlení příčin případně i způsobu páchání kriminality. 

Jedna část výzkumných otázek byla zaměřena na ověření současného stavu tří hlavních 

elementů teorie příležitosti, tedy konceptu schopného ochránce, potencionálního pachatele a 

vhodného objektu ke spáchání trestného činu. Druhá část se týkala zjištění aplikovatelnosti 

teorie příležitosti pro kyberkriminalitu. 

 

Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Vzhledem k tomu, že základem diplomové práce je precizně rozpracovaná teorie, byla 

významným podkladem analýza odborné literatury a dosud publikovaných výzkumů o teorii 

příležitosti k trestné činnosti. Výsledkem této fáze byla výborná teoretická část a přesně 

vymezené cíle.  

Aplikace principů teorie příležitosti k trestné činnosti v oblasti kyberkriminality vycházela 

rovněž z teoretického rozboru možnosti prolínání obou oblastí. Koncepci si autorka ověřila 

expertním rozhovorem. Bylo by vhodnější konfrontovat názory více než jednoho experta, ale 

jsem si vědom, že takto zaměřených specialistů je jen několik a ne všichni jsou v dané chvíli k 

dispozici. Nicméně K. Zahradníčková měla rozhovor dobře připravený, takže díky tomu 

zaznamenala i od jednoho experta zajímavá stanoviska.  

Prostřednictvím dotazníkového šetření se autorka pokusila zjistit, do jaké míry jsou principy 

teorie příležitosti aplikovatelné na kriminalitu. Toto šeření nebylo zaměřeno na 

kyberkriminalitu, ale na 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. Problémy mohou být spojeny právě s tím, že jde o 

hypotetickou představu. Zejména má-li se respondent projektovat do osoby pachatele, může 

být jeho odpověď problematická. (Do jisté míry podobný výzkum probíhal v roce 2017 

v rámci policejní akademie (M. Moulisová). Dotazovaní vězni se hypoteticky vyjadřovali, co 

by udělali nebo neudělali, bez ohledu na to, co skutečně udělali. Kontrolní skupina studentů 



se vyjadřovala k témuž. Mimochodem studenti byli většími potenciálními pachateli než 

skuteční pachatelé.) 

Vhledem k tomu, že na ověření teorie by nebylo efektivní provádět rozsáhlé reprezentativní 

šeření, realizovala autorka sběr dat tak, že dotazník vyvěsila na stránky týkající se kriminality 

(Mapakriminalit.cz, Týdeník policie, Krimi-listy, Policejní noviny apod.). Obdržela devadesát 

sedm vyplněných odpovědí. Šlo skutečně jenom o pokus, protože složení dotázaných na 

zmíněných stránkách může být dosti specifické, což může podstatně ovlivňovat jejich 

odpověď, ale jiná možnost nebyla.  

 

Využití literatury a dat 

Teorie příležitosti vychází, až na nečetné výjimky, výhradně ze zahraniční literatury. Z valné 

části jde o publikaci „Příležitost dělá zloděje. Praktická teorie prevence kriminality“, jejímiž 

autory byli Marcus Felson a Ronald V. Clarke, a která vyšla v překladu Daniela Soukupa 

v roce 2003 v edici Prameny v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Autorka využila 

i jiné prameny a výzkumy a to, že se jí podařilo najít a aplikačně využít i přeložený dokument 

je možné hodnotit pozitivně. 

 

Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.) 

Diplomová práce je přehledně zpracována, vystiženo je podstatné, grafy jsou přehledně 

zpracovány. 

 

Zodpovězení výzkumných otázek, věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je teorie příležitosti k trestné činnosti 

využitelná v současnosti.  Autorka prokázala, že využitelná je a kriminologický výzkum by 

měl tuto možnost využívat. Za velice důležité považuji závěry týkající se kyberprostoru, kde 

kromě mechanické ochrany a náhodného ochranného elementu je nutné mít nastavenou 

dlouhodobou ochranu. 

Autorka správně uvedla i situace, kdy byly její výsledky v rozporu s dosavadními poznatky 

zjištěnými podle teorie příležitosti.  Podle těchto výsledků bylo například prezentováno 

tvrzení, že pokud se jedinci naskytne příležitost spáchat trestný čin, spáchá ho. Na rozdíl od 

toho se respondenti v dotazníkovém šetření „častěji přikláněli k názoru, že trestný čin 

nespáchají ani při vhodné příležitosti, tedy když zisk z trestného činu by prokazatelně 

převažoval nad rizikem dopadení“. V tomto směru bych se podle svých zkušeností připojil 

k tvrzení, které zjistila K. Zahradníčková.  

Za nedostatek autorka považuje, že teorie nepracuje s obětí, protože ta nemusí být u páchání 

trestného činu přítomna. Podle ní oběť do vztahu těchto tří elementů vstupuje a ovlivňuje ho, 



má přímý vliv na míru mechanické ochrany objektu a na atraktivitu objektu. V nepřímém 

smyslu má autorka pravdu, ale je-li oběť přímým „objektem pachatelova zájmu“ (například u 

násilné kriminality), a to v teorii je, pak je to jiná situace. Nebo by měly být subjektem?  

Autorka nejen odpovídá na výzkumné otázky, ale v závěrech vyvozuje i další. U vyvozování 

závěrů širších závěrů bychom si měli být vědomi poměrně jednostranného zaměření teorie 

příležitosti a omezených možností dotazníku i expertního šetření. Jiné jevy (oběť) a jiné 

souvislosti (situační a sociální prevence) můžeme zkoumat i jinak a teprve syntézou různých 

výzkumů můžeme dojít k poznání širších souvislostí. Kromě toho bychom měli brát v úvahu i 

vliv kvality života, společenské klima, hodnoty a další a další souvislosti. Nicméně návrhy na 

to, aby tyto souvislosti byly brány při komplexnějším výzkumu v úvahu, je možné přivítat. 

 

Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „B“. 
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