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Vztah majetkové kriminality a nezaměstnanosti v České republice
Cílem práce je analýza a vývoj majetkové trestné činnosti v České
republice, komparace majetkové kriminality a nezaměstnanosti,
vyhodnocení souvislostí uvedené trestné činnosti ve vztahu
k nezaměstnanosti v jednotlivých letech a ekonomický dopad na
společnost.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma majetková kriminalita v České republice
a zabývala se jejím vzájemným vztahem s nezaměstnaností. Práce je rozdělena do šesti kapitol.
První kapitola je věnována právnímu vymezení majetkové trestné činnosti a druhá kapitola
pojednává o jejím teoretickém vymezení. Třetí kapitola již podrobněji rozpracovává jeden
konkrétní druh trestných činů spáchaných na majetku a to krádežemi, kterými se studentka dále
v práci zabývá. Čtvrtá část práce je věnována problematice nezaměstnanosti v České republice.
Pátá kapitola obsahuje analýzu vztahu mezi majetkovou kriminalitou a nezaměstnaností na
území České republiky. Analýza je provedena komplexně, postupuje systematicky a logicky.
V práci je zachycen vývoj celkového počtu majetkových trestných činů spáchaných v České
republice v letech 2008 až 2014. Dále je znázorněna struktura a jednotlivé druhy majetkových
trestných činů z nejaktuálnějších dostupných dat, tedy za rok 2014. Analýza následně

rozpracovává jednotlivé druhy krádeží v roce 2014. Vzájemný vztah mezi zvolenými
proměnnými je proveden korelační analýzou tak, aby bylo možné rozhodnout o testovaných
hypotézách analýzy. Poslední kapitola je věnována ekonomickému dopadu na společnost, které
majetková kriminalita a nezaměstnanost mohou způsobovat.
Při zpracování bakalářské práce pracovala bakalantka samostatně, jednotlivé části práce
průběžně pečlivě konzultovala. Práce je doplněna o grafický aparát a tabulky, které vhodně
vysvětlují a doplňují text práce. Cíl práce byl splněn a na základě výše uvedeného hodnocení
doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
Navrhované otázky k obhajobě práce:
1. Vysvětlete pojem index kriminality a určete jeho hodnotu pro Pardubický kraj za rok
2014.
2. Provedená analýza v práci dokazuje, že neexistuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti
a počtem spáchaných krádeží. Jaký nejvýznamnější faktor dle Vašeho názoru tedy
ovlivňuje počet spáchaných majetkových trestných činů?
Práce je doporučena k obhajobě.
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