
Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky 

s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období 

Potenciál osob poškozených trestným činem jako zdroje informací využitelných 

v rámci kriminologického výzkumu je již všeobecně znám. Jednou z oblastí, kde informace od 

obětí plní důležitou roli, je zkoumání latentní kriminality. Oficiální statistická data, která o 

kriminalitě shromažďují jednotlivé orgány činné v trestním řízení, jsou totiž zatížena 

množstvím nedostatků. Nejzávažnějším z nich je fakt, že se nejedná o informace o skutečné 

kriminalitě, ale jen o té její části, o které se tyto oficiální instituce dozvěděly, resp. byla jimi 

registrována. Zejména z tohoto důvodu byly jako doplněk oficiálních statistických dat 

vyvinuty tzv. výzkumy obětí trestné činnosti. Podstatou viktimizačních výzkumů je tedy 

zkoumání kriminality z pohledu potenciálních nebo skutečných obětí. Navzdory vlastním 

specifickým limitům spočívá největší přínos výzkumů obětí v tom, že můžou poskytnout 

široké spektrum informací o kriminalitě a jejím vývoji, nezatížených nedostatky oficiálních 

dat. Výzkumy tedy umožňují zkoumat kriminalitu v rámci širšího sociálního kontextu, což 

může být využitelné především v souvislosti s efektivnějším zaměřením prevence a tvorbou 

trestní politiky. 

Předmět     

Předmětem výzkumu jsou zkušenosti, postoje a názory veřejnosti na vybraná témata 

související s kriminalitou. Výzkum je zaměřen na viktimizaci respondentů určenými delikty ve 

sledovaném období, jakož i další s viktimizací a kriminalitou související témata. 

Cíl 

 Primárním cílem výzkumu je zjištění míry viktimizace obyvatel sledovanými trestnými 

činy a tím získání komplementárního zdroje informací o rozsahu kriminality v České republice 

včetně její latentní části.  

 Sekundárním cílem je získání podrobnějších informací souvisejících s prožitou 

viktimizací, jakož i dalších názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou 

kriminality.  
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