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Posudzované dielo rozpracováva veľmi širokú, avšak aktuálnu a zaujímavú problematiku 

prevencie kriminality. Otázky prevencie kriminality v bezpečnostnej teórii a v bezpečnostnej praxi sú 

značne obsiahle a preto nemožno očakávať, že by v posudzovanom diele boli obsiahnuté všetky 

oblasti dotýkajúce sa riešenej problematiky. Pohľad autorov na poňatie prevencie ako jej prienik do 

otázok vnútornej bezpečnosti je originálnym prístupom nielen v bezpečnostných vedách, ale aj 

v bezpečnostnej praxi. Autori zvolili systémový prístup k danej téme  a prevenciu kriminality chápu a 

približujú ako neoddeliteľnú súčasť bezpečnostného systému, pričom ich nemožno od seba navzájom 

oddeľovať. Dielo z tohto uhla pohľadu obsahuje aj výstupy a závery získané riešením vedecko-

výskumnej úlohy "Analýza právnej úpravy v oblasti zaistenia vnútornej bezpečnosti a verejného 

poriadku v Českej republike a na Slovensku – problémový okruh „Analýza systému prevencie 

kriminality v Českej republike a na Slovensku“, grantové agentúry Academia aurea GA / 14/2019.  

Pri konštrukcii obsahovej skladby diela autori postupovali systematicky a logicky. 

Posudzované dielo rozdelili do šiestich základných kapitol, ktoré tvoria jasnú, ucelenú a logickú 

štruktúru. V prvých dvoch kapitolách postupovali od deskriptívneho popisu teoretických východísk 

právnych základov a systému bezpečnosti, až po definovanie nových pojmov, nad ktorými je nutné v 

budúcnosti uvažovať. Novo vytvorené pojmy a definície ako napríklad "obranná a ochranná 

bezpečnosť", podľa môjho názoru správne odrážajú podstatu jednotlivých oblastí bezpečnosti, najmä 

formy, metódy a prostriedky ochrany bezpečnosti, nielen ČR. 

V kapitolách tri, štyri a päť sa autori diela zameriavajú na systém prevencie kriminality 

v Českej republike, jej klasifikáciu a na praktickú rovinu možnosti prevencie vybraných druhov 

kriminality a ďalších súvisiacich sociálno-patologických javov. Zdôrazňujú, že na systém prevencie 

kriminality, nielen v Českej republike, je potrebné nahliadať ako na živý organizmus, ktorý prechádza 
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neustálou zmenou. Tieto zmeny sú jednoznačne na prospech veci a sú reakciou na spoločenský 

rozvoj, na právny vývoj a aj na rozvoj informačných technológií. S týmto ich konštatovaním súvisí aj 

úplne nový pohľad na tzv. Dozorné orgány a ich ukotvenie v širšom kontexte v systéme prevencie 

kriminality. 

Ako vhodné a prínosné  považujem zaradenie kapitoly pojednávajúcej o príkladoch dobrej 

praxe súvisiacich s novými projektmi prevencie kriminality na záver diela. 

Posudzované dielo je po formálnej stránke spracované na výbornej úrovni. Je rozdelené na 

kapitoly a podkapitoly, ktoré logicky a harmonicky na seba nadväzujú a dopĺňajú sa. Obsahovo, 

štrukturálne aj objemovo sú vyvážené. Autori veľmi vhodne  pracovali s domácou, ako i so 

zahraničnou literatúrou, o čom svedčí celkom 303 odkazov pod čiarou. Použitie jednotlivých zdrojov 

a literatúry považujem za dostatočné.  

Dielo je svojím obsahom určené nielen pre odbornú verejnosť, ale som presvedčený, že svoje 

nezastupiteľné miesto si určite nájde aj pri výučbe na vysokých školách s bezpečnostným zameraním. 

Dielo zodpovedá základným kritériám kladeným na vedeckú monografiu. Pri jeho zostavovaní autori 

využili výsledky empirického výskumu a následného empirického poznania získaného v rámci riešenia 

vedecko-výskumnej úlohy. 

Po dôkladnom oboznámení sa s dielom konštatujem, že z hľadiska obsahu a rozsahu spĺňa 

kvalitatívne požiadavky a kritéria kladené na vedeckú publikáciu a preto odporúčam predložený 

rukopis vydať ako vedeckú monografiu. 

 

V Bratislave 10. 3. 2021 

 

prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD. 

 


