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OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE
Priestorové skúmanie kriminality ako účinný nástroj kontroly kriminality
Ing. Moniky Blišťanovej, PhD., MBA, LL.M

K predloženej habilitačnej práci v rozsahu 113 strán textu vrátane obrázkov,
tabuliek a príloh, členenej celkovo do 3 samostatných kapitol, vrátane úvodu
a záveru, si na základe menovania dekrétom ev. č. O 005/2018 Akadémie
policajného zboru v Bratislave za oponenta na habilitačné konanie Ing. Moniky
Blišťanovej, PhD., dovoľujem zaujať nasledovné stanovisko:
Problematiku riešenú v habilitačnej práci považujem s ohľadom na súvisiace
témy kriminológie, bezpečnostnej situácie, z hľadiska vedecko-pedagogického,
ale tiež spoločenského, za vysoko aktuálnu.
Sledovanie, skúmanie a vyhodnocovanie kriminality v zadanom prostredí je
jednou zo základných podmienok skvalitňovania bezpečnosti ako takej. Veľmi
dôležitú úlohu zohrávajú tieto procesy nielen pri nastavovaní represívnych
opatrení, ale predovšetkým v prevencii kriminality, kde sú súčasťou
relevantných podkladov pre konkrétne preventívne opatrenia.
Habilitačná práca svojím zameraním rozvíja súčasné metódy skúmania
a kontroly kriminality aplikáciou a využitím perspektívnych softvérových
nástrojov v tejto oblasti.
Štruktúra práce je vyvážená, rozdelenie do jednotlivých kapitol a ich obsah
zodpovedá stanoveným cieľom. Stanovený cieľ práce na str. 35 je
vyšpecifikovaný adekvátne názvu práce a tu uvedené čiastkové ciele sú
predpokladom jeho celkového naplnenia.
Pre spracovanie práce boli využité adekvátne vedecké metódy, habilitantka
preukázala ich zvládnutie a schopnosť vhodnej aplikácie pri riešení stanovených
úloh. V použitých metódach analýzy a syntézy mi
chýbajú
metódy
rozhodovania, ktoré by mali logicky nasledovať, pretože pri vlastnom ďalšom
postupe a naplňovaní cieľa zohrávajú významnú úlohu.
Habilitantka v jednotlivých kapitolách preukázala vysoké teoretické vedomosti
zo skúmanej problematiky. Z práce je zrejmý analyticko-dokumentačný a

bibliografický prínos. Vysoko hodnotím metodické spracovanie práce, kde
jednotlivé kapitoly na seba obsahovo a logicky správne nadväzujú. V tomto
vidím i vlastný pedagogický aspekt predloženej habilitačnej práce.
Na práci oceňujem stručné, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie, definovanie
problémov a ich následné riešenie.
Pripomienky a otázky k práci:
K práci nemám vážnejšie pripomienky. Pre prehľadnosť výsledkov by som
odporúčal riešiť prílohy samostatnou zložkou vo väčšom formáte.
Otázka:
1.) Akým spôsobom by ste navrhli zjednotenie spôsobu a štruktúry
získavania informácií v danom prostredí (priestore), aby výsledky dávali
relevantný pohľad na hodnotenie kriminality v rôznych regiónoch?
Z tohto pohľadu by som požiadal habilitantku, aby sa vyjadrila k pripomienke
a zodpovedala na vyššie uvedenú otázku.
Práca po stránke formálnej a obsahovej spĺňa kritériá kladené na tento druh prác.
Pozitívne hodnotím využitie geografických informačných systémov pre
spracovanie danej témy. Tu je predpoklad ďalšieho rozširovania databáz
potrebných údajov ako i sama autorka v práci naznačila. Práca týmto získava
nadčasový rámec a je možno ju využiť pri riešení vedeckých úloh obdobného
charakteru.
Z pedagogického hľadiska oceňujem metodické spracovanie problematiky.
O zvládnutí problematiky ako celku svedčí rozsiahly zoznam použitej literatúry,
kde je uvedená i vlastná publikačná činnosť habilitantky vzťahujúca sa k danej
problematike.
ZÁVER
Predložená habilitačná práca dokumentuje, že jej autorka je akceptovateľnou
vedecko-pedagogickou osobnosťou v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku.
Získané poznatky interpretované v habilitačnej práci sú prínosom pre rozvoj
študijného odboru a súvisiacich študijných programov.
Habilitačná práca je využiteľná v praxi Policajného zboru Slovenskej republiky,
ale tiež ako učebná pomôcka v pedagogickom procese v rámci bakalárskych,
inžinierskych aj doktorandských študijných programov na
Akadémii
policajného zboru v Bratislave a na spolupracujúcich fakultách a inštitúciách.

Vychádzajúc z uvedeného, odporúčam prijať habilitačnú prácu Ing. Moniky
Blišťanovej, PhD., na tému „Priestorové skúmanie kriminality ako účinný
nástroj kontroly kriminality“ k obhajobe a na základe úspešného habilitačného
konania navrhujem menovanej udeliť vedecko-pedagogický titul
docent
v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku.

V Košiciach, 16 .8. 2018
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