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Anotace 

Provést charakteristiky prostorů a faktorů ovlivňující vnímání bezpečí seniory, 

popsat druh, místo a okolnosti kriminality páchané na seniorech, procesem posuzování 

rizik identifikovat, analyzovat její kritická místa, navrhnout účinné změny situační 

prevence kriminality vedoucí k minimalizaci kriminogenních podmínek protiprávního 

jednání páchaného na seniorech.  

Klíčová slova: senior, kriminalita, situační prevence kriminality, analýza rizik. 

 

Abstract 

Perform characteristics of areas and factors influencing the perception of the security 

of the wardships fathers, to describe the type, location and circumstances of the crime 

committed against seniors, the risk assessment process to identify, analyze its critical 

points, propose effective changes situational crime prevention to minimize criminogenic 

conditions infringement against seniors. 

Keywords: senior, crime, situational crime prevention, risk analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

1 Úvod           1 

2 Teoretická část          2 

2.1 Senior a stáří          2 

 2.1.1 Příprava na stáří        5 

2.2 Prevence kriminality         5 

 2.2.1 Kriminalita, protiprávní jednání      6 

 2.2.2 Vymezení pojmů prevence kriminality     6 

 2.2.3 Struktura prevence kriminality      7 

 2.2.4 Systém prevence kriminality v České republice    8 

 2.2.5 Poradní sbor pro situační prevenci kriminality    8 

2.3 Majetková trestná činnost        10 

 2.3.1 Rozdělení majetkové trestné činnosti     10 

 2.3.2 Trestné činy proti majetku       11 

2.4 Násilná trestná činnost        12 

3 Statistika protiprávního jednání a průzkum veřejného mínění   13 

3.1 Statistika protiprávního jednání       13 

3.2 Průzkum veřejného mínění        16 

 3.2.1 Základní informace        17 

 3.2.2 Vstupní dveře         18 

 3.2.3 Okna a balkonové dveře       19 

 3.2.4 Prvky osobní ochrany        20 



3.3 Analýza selhání a dopadů (FMEA)       20 

3.4 Analýza souvztažnosti        23 

3.5 Metoda CARVER         25 

4 Návrh inovativního řešení        29 

4.1 Mechanické zábranné systémy       29 

 4.1.1 Bytové dveře         29 

 4.1.2 Domovní dveře         30 

 4.1.3 Okna          30 

4.2 Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy     31 

4.3 Informace o prevenci seniorům       32 

4.4 Dílčí závěr          32 

5 Závěr           33 

6 Použitá literatura          35 

7 Seznam grafů a tabulek         38 

 

 

 

 



 

1 

 

1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem prevence kriminality seniorů. Tohle 

téma je pro mě velmi blízké, protože jsem měl hodně příležitostí pracovat v domovech pro 

seniory, ať už brigádně, nebo dobrovolně na různých akcích. Za klienty jednoho domova 

pro seniory docházím příležitostně ještě dnes, a vždy se na ně moc těším. Proto jsem si za 

téma zvolil právě seniorskou tématiku. Můj názor je, že čím lépe se o ně budeme starat 

dnes, tím lépe bude postaráno o nás v budoucnu, ať už po zdravotní stránce, 

či bezpečnostní. Není to tak dávno, co moc lidí nechtělo věřit tomu, že zřizování domovů 

pro seniory je krok správným směrem. V dnešní době je situace taková, že seniorů neustále 

přibývá, domovy pro seniory a bývalé domy s pečovatelskou službou (nyní domy 

zvláštního určení) jsou neustále plné a čekací lhůty pro přijetí jsou dlouhé, přičemž 

přednost mají lidé nesoběstační a závislí na pomoci jiné fyzické osoby.  

Jelikož se průměrný věk stále zvyšuje, musíme inovovat technologie a prostředky, 

které nám všem pomáhají a budou pomáhat ve stáří. S naším rostoucím věkem přibývá 

řada neduhů, jakými jsou například nižší pohyblivost, zhoršení zraku, sluchu, snížení 

našich motorických schopností a mnoho dalších problémů, se kterými se musíme umět 

vypořádat. Nelze totiž neustále mít po svém boku v seniorském věku pečující osobu, která 

poskytuje služby osobní asistence. Pochopitelně mám na mysli seniora, který žije 

z průměrného důchodu, nehovořím o těch majetnějších, kteří své pečovatele dozajista mít 

mohou.  

V dnešní době moderní techniky je opravdu důležité inovovat všechny bezpečnostní 

prvky, které dnes pomáhají chránit nejen seniory, ale jednoho dne i mě samotného. Všem 

nám vytane na mysl, zda jsou naši rodiče nebo prarodiče dobře chráněni a informováni 

o svém bezpečí. Nikdo si nemůže určit, co se může stát, pokud si například naše sama 

bydlící babička nechá v jedné místnosti svého bytu mobil, v koupelně se jí udělá nevolno 

a zhroutí se na zem. Nebo co když se někdo bude dobývat do bytu vašeho dědečka, který 

už špatně slyší, a tudíž nemůže včas reagovat na zvuky vycházející od vstupních dveří. 

Právě kvůli takovýmto situacím, které se stávají dnes a denně, se chci věnovat 

problematice seniorů.  
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Na veškeré otázky a situace, které mohou nastat, nám může odpovědět právě můj 

obor Technická bezpečnost osob a majetku. Nebudu se zabývat ochranou majetku jako 

takového, protože moje práce je zaměřena na starší lidi, kteří jsou v daných situacích tou 

poslední překážkou pro pachatele, který chce získat přístup právě k jejich majetku. Tento 

majetek není mnohdy velké finanční hodnoty, ale tito starší lidé bývají venku přepadáváni 

a okrádáni jenom kvůli několika stovkám korun, které mají u sebe v peněžence, protože 

se zrovna vydali na nákup do obchodu, nebo protože si vybrali peníze na zaplacení 

pečovatele či donášky obědu domů.  

Během zjišťování aktuálního stavu, který byl založen na rozhovoru s každým 

seniorem zvlášť, jsem se jen utvrdil v jednom tvrzení, a sice že senioři jako takoví jsou 

až moc důvěřiví, a lze je velmi snadno oklamat. Kolik z nich se mi dokázalo přiznat, že na 

telefonáty, od telefonních či jiných společností, jsou schopni odpovídat stylem, kdy 

nebudou doma, jaké mají číslo občanského průkazu, zda k nim někdo dochází a kdy. 

Na otázky volajících lidí ohledně pečovatelské služby či donášky obědů, jsou senioři 

schopni odpovídat velmi přesnými informacemi, které obsahují cenu sužeb, kdo 

to poskytuje, či v kolik hodin k nim tyto služby dochází. Spolu se získanými údaji o jménu 

seniora, adrese, názvu firmy poskytující služby, je pachatel schopen na daný den odvolat 

tuto službu a pod jménem této firmy se jde podívat k danému člověku osobně.  

Ve své práci prvně objasním několik základních pojmů v teoretické části, 

a v praktické části se budu věnovat veřejnému mínění na toto téma, statistikám 

protiprávních jednání páchaných na seniorech, a v neposlední řadě i výsledky 

strukturovaného rozhovoru.  
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2 Teoretická část 

V této kapitole se budu věnovat bližšímu přiblížení pojmů, se kterými ve své práci 

budu pracovat. Mezi nejdůležitější pojmy se budou řadit například prevence kriminality, 

trestná činnost, nebo protiprávní jednání. Velmi důležitým pojmem je pojem senior, 

kterému se musím věnovat jako prvnímu, neboť hlavně o něm je tato práce. 

2.1 Senior a stáří 

Jako častý význam slova senior, se používá osoba starší než daný věk, přesněji 65 let. 

Některé publikace uvádí 60 let, jiné zase 70. Proto se prvně musíme podívat na pojem stáří. 

To se z lékařského hlediska považuje za období života, které následuje po dovršení 75 let. 

Demografické změny posunují termín stáří, a tím i pojem senior níže, a to na hranici právě 

60 let. [18] 

Pokud se ale bavíme o stáří, musíme i tento pojem definovat trochu přesněji. Protože 

i pojem stáří má mnoho výkladů a dělení. Často se používá dělení na rané stáří, pravé stáří 

a dlouhověkost. [13] Do raného stáří spadají všechny osoby, které dosáhly alespoň věku 

60 let, ale nepřekročily 74 let. To je doba, kde jsou mnozí schopni stále chodit do práce, 

kde není potřeba fyzická síla a obratnost. Ideální prací pro takové lidi je například vrátný, 

který sedí ve své místnosti, sleduje monitory, občas podá knihu pro zápis příchozích 

a vyřizuje telefony. Moc namáhavá práce to není, a tudíž je na této pozici v dnešní době 

značné množství těchto seniorů.  

Jako další definice následuje to pravé stáří, které se nachází v rozmezí 75 až 89 let. 

V tomto věku už není většina lidí schopna práce, jsou jasně znatelné problémy s vlastním 

tělem, a únava se dostaví při jakémkoliv pohybu. Tohle probíhá u značné většiny lidí, kteří 

se dostanou do tohoto stádia svého života.   

Během doby dlouhověkosti, tedy po překročení hranice 90 let, zbývá už jen pár 

vyvolených, kteří jsou schopni se o sebe postarat, žijí sami a jsou schopni se pohybovat 

mimo bydliště. Další senioři jsou mnohdy již připoutáni na lůžko, či jsou umístěni 

v domovech pro seniory, nebo v domech s pečovatelskou službou.  
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Stáří je pro nás nevyhnutelný prvek života, a je jeho konečnou etapou. Naštěstí nikdo 

nestárne stejně, a nelze přesně říci, v jaké fázi života svou etapu skončíme. Zde bych rád 

použil rozčlenění stáří na biologické, sociální a kalendářní. [18] Jako biologické stáří lze 

stručně označit to, na kolik se naše tělo cítí. Velkou roli zde hraje například strava, styl 

života, dostatek pohybu, a mnoho dalších kritérií, které určují délku našeho trvání zde.  

Podle epidemiologického pohledu je stáří velmi nahodilé a silně ovlivňováno 

vnějšími vlivy. Opakem tohoto pohledu je gerontologický přístup, který uvádí, že stáří 

a smrt jsou nedílnou součástí našeho života, a tudíž nelze ovlivnit délku života. [18] Jinak 

řečeno, každý máme své hodiny, které jsou předem natažené, a ty se jednoho dne zastaví.  

Sociální stáří je jinak řečeno jako změna rolí člověka, čili změna jeho životního 

stylu. Pro tento druh stáří je velmi důležité splnění nějakého kritéria, například po dosažení 

určitého věku odchod do důchodu. Podle tohoto kritéria je nadále stáří chápáno jako určitá 

sociální událost, která nám ukončí jednu etapu života, aby mohla nastat nová. Během 

tohoto období jsou přijímány nové role, statusy, a člověk si na ně musí, vzhledem 

k odlišnosti předchozího chápání, zvyknout. Tento proces trvá různě dlouhý čas, záleží na 

schopnosti každého z nás, jak tuto novou etapu přijmeme.  

Podle kalendářního stáří je určování především podle dosažení určitého věku. Platí 

pravidlo, že čím je obyvatelstvo starší, tím víc je hranice stáří vyšší. Začíná během raného 

stáří, skoro můžeme říci, že se jedná o velmi podobné pojmy. Celkově je hranice toho 

počátku stáří na 65 letech, přičemž o některých nelze říci, že by byli staří ani v 70. Záleží 

na mnoha fyzických i psychických aspektech života. Jsou lidé, kteří jsou biologicky staří 

už ve 40 letech, ale kalendářně jsou někde kolem poloviny svojí životní etapy.  

Díky tempu dnešní doby a s přibývajícím počtem seniorů bylo nutno vytvořit vědní 

obor, který by se touto problematikou zabýval. Jedná se o gerontologii, tedy nauku o stáří 

a  stárnutí. [13] Tento pojem zavedl mikrobiolog a imunolog I. I. Mečinkov (1845 – 1916). 

Gerontologie jako taková zkoumá příčiny, zákonitosti a projevy stárnutí. Zabývá se tedy 

seniory a jejich životem v tomto období. Není to snadná část života, a o to více se na ni 

musí člověk připravit.  
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2.1.1 Příprava na stáří 

Každý z nás známe jistě někoho příbuzného, kdo už dosáhl určitého věku, ve kterém 

už není schopen plně se o sebe postarat. Proces stárnutí je pomalý, a proto se během něj 

musíme pomalu na samotné stáří připravovat. Nejde pouze o materiální záležitosti, jako 

například polohovatelná postel, schůdky k vaně či sprchovému koutu, nebo vytrhání všech 

dveřních prahů v bytě. Tato materiální příprava je velice užitečná, ale musí být spojena 

s přípravou psychickou. Pokud daný jedinec nebude smířen s tím, že potřebuje vzhledem 

ke svému věku pomoc, bude ji odmítat, a tím pádem škodit sám sobě. Problémem je, 

že tímto svým jednáním nemusí škodit pouze sobě, ale i lidem ve svém okolí. V situaci, 

kdy rodina svému staršímu příbuznému zruší všechny dveřní prahy v domácnosti, a daná 

osoba není s tímto činem psychicky srovnána, nechá si prahy zase vrátit, ať už od 

rodinných příslušníků, či jinou cestou. Není schopen si přiznat, že už nemá tak jistý 

a pevný krok jako před několika lety, a bude o ty prahy zakopávat. Neštěstí nastane 

až v případě, kdy o ně zakopne takovým způsobem, že spadne, a nebude schopen se znovu 

postavit. Takovou situaci si nikdo z nás nechce představit, protože pomoc by nemusela 

přijít včas.  

Přípravu tedy není vůbec radno přehlížet. Je dobré si s danou starší osobou na chvíli 

sednout, probrat nejrůznější možnosti a nápomoci, které jsme schopni zařídit, připomenout 

zhodnocení zdravotního stavu lékařem, a společně se na stáří připravit. Pokut se do období 

stáří dostane člověk úplně sám, může z něj být jen protivný samotář, který jen zřídka 

vychází z bytu, a takovéto seniory je opravdu velmi těžké chránit. 

2.2 Prevence kriminality 

V této kapitole chci vysvětlit pojem prevence kriminality se snahou přiblížit jej 

k tématu seniorů, a jak se dá pro toto téma aplikovat. Nelze pouze říct, že prevence 

kriminality je pouze předcházení kriminální činnosti, ale je to daleko rozsáhlejší pojem. 

Popíšu blíže pojmy a strukturu prevence kriminality.  
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2.2.1 Kriminalita, protiprávní jednání 

Pojem kriminalita lze popsat jako souhrn činů, které jsou uvedeny v trestním zákoně. 

Tyto činy jsou popsány pomocí času, prostoru, rozsahu, struktury a pohybu. Jedná se tedy 

o páchání přestupků nebo trestných činů. 

Protiprávní jednání lze popsat jako porušení práva, které následně způsobuje určité 

sankční následky. Můžeme jej nazvat také slovem delikt. 

2.2.2 Vymezení pojmů prevence kriminality 

Do této oblasti spadají 3 základní pojmy, a sice samotná prevence kriminality, její 

objekty a preventivní politika. Samotná prevence kriminality obsahuje soubor veškerých 

aktivit vyvíjených státním, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty, jejichž cíle 

směřují k předcházení páchání kriminality, jako i snižování obav z ní. Patří sem právě 

taková opatření, která mají za cíl a důsledek zmenšování rozsahu kriminality a jejich 

následků. Jedná se také o zlepšování aktuálního stavu kriminogenních podmínek. Tyto 

podmínky jsou samotné jádro vzniku trestného činu. Jedná se o dané sociální prostředí, 

příčiny, které v daném prostředí vedou k páchání trestné činnosti. Je to tedy soubor 

událostí a podmínek, které vedou ke vzniku protiprávního jednání. Kriminogenní 

podmínky jsou zároveň jedním ze tří objektů prevence kriminality. Dalšími dvěma objekty 

jsou potenciální nebo skuteční pachatelé trestné činnosti, a potenciální nebo skutečné oběti 

trestných činů. Samotná prevence kriminality je velmi úzce svázána s prevencí dalších 

jevů, velmi často s nejrůznějšími formami závislostí.  

Pojem preventivní politika se v zásadě zabývá kontrolou kriminality. Jedná 

se o eliminaci všech sociálně patologických jevů, snižování možností a příležitostí, které 

vedou k páchání trestných činů. Mimo základní orgány činné v trestním řízení, kterými 

jsou justice, Policie České republiky, soudy, státní zastupitelství a vězeňství, jsou i další 

instituce, například zájmová sdružení občanů, nerepresivní orgány veřejné správy, 

podnikatelské subjekty nebo církve.  
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2.2.3 Struktura prevence kriminality 

Prevenci kriminality lze z hlediska struktury rozdělit na sociální prevenci, situační 

prevenci a prevenci viktimnosti a pomoc obětem trestních činů. Do sociální prevence patří 

aktivity, které jsou zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických 

podmínek. Právě ty jsou považovány za příčinu páchání trestné činnosti. Dále sem patří 

proces socializace a sociální integrace. [11] 

Pojem situační prevence je založen na faktu, že se určité druhy kriminálních činností 

objevují na určitých místech v dané době, a to vždy za určitých okolností. Slovo situační 

v prevenci kriminality znamená, že se snaží předcházet kriminální činnosti vždy za určité 

situace, která je pokaždé jiná, protože nikdy nelze docílit úplně stejných vstupních údajů 

při různých situacích. Díky opatřením režimové, technické a fyzické ochrany, je zde snaha 

o minimalizaci kriminogenních podmínek, což nejefektivněji působí na omezování 

majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence kriminality je celkem úspěšná. Její 

úspěch závisí na volbách opatření, personálními a finančními prostředky, které do ní byly 

vloženy. Odpovědnost za opatření spadá hlavně na občany a obce, a v rámci možností i na 

Ministerstvo vnitra, nebo na Policii České republiky.  

Co se týče prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů, je tahle část 

založena na běžném chování lidí s ohledem na nerůznější kriminální situace, a dále na 

psychické připravenosti ohrožených osob. Jedná se tedy o soubor jakýchsi osobnostních 

předpokladů, které ohrožují daného jedince, a stává se tak snadnou obětí trestného činu.  

Aby bylo možno minimalizovat šanci na to stát se obětí, máme zavedeny 3 úrovně 

preventivních aktivit. Jedná se o primární, sekundární a terciární prevenci [11], které jsou 

stupňovány od základních opatření, až po ty složité. Pod pojmem primární prevence si tedy 

nemusíme představovat nic moc odborného, jedná se hlavně o jakousi výchovu či vzdělání, 

které je zaměřeno převážně na nejširší část veřejnosti. Nejvíce se zabývá výchovou dětí 

a mládeže, protože některé základní věci by měl každý jedinec znát již od mala. Zdroj této 

primární prevence je převážně v rodinách, dále pak ve školách či jiných volnočasových 

aktivitách a poradnách.  
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Sekundární prevence je již více specifikovanou částí, protože se zabývá rizikovými 

jedinci nebo skupinami osob, u kterých je zvýšená šance, že se stanou oběťmi nebo 

pachateli trestného činu. Takovýmto osobám je dopřáno specializované sociální péče, kde 

se jim pomáhá zbavit například závislostí na alkoholu či drogách, gamblerství, 

vandalismus a mnoho dalších. Zabývá se tedy už příčinami kriminogenních situací.  

Terciární prevence znamená resocializaci kriminálně narušených osob. Zde se snaží 

o uplatnění těchto jedinců ve společnosti, najít jim zaměstnání, pomoc při hledání bydlení, 

a další. Terciární spolu se sekundární prevencí spadá převážně pod Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, částečně i pod Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví. Opravdu 

výjimečné případy pod Ministerstvo obrany. Primární prevence je založena na působnosti 

rodiny a obce kde vyrůstá, a dále spadá pod působnost Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy.  

2.2.4 Systém prevence kriminality v České republice 

V naší republice máme prevenci kriminality organizovanou na třech úrovních, a sice 

meziresortní, resortní a místní. Nejúčinnější je místní úroveň programu prevence 

kriminality, protože se jedná o systém metodické, koncepční a finanční podpory, která 

přichází z ústředních orgánů státní správy a samosprávy. [11] Kraje, města a obce toho 

využívají pro vznik programů na prevenci kriminality právě tam, kde jsou zatíženy 

vysokou mírou kriminality, nebo jinými kriminálně rizikovými jevy. Na místní úrovni se 

tedy jedná o zapojení orgánů například veřejné správy, nevládní organizace a další 

instituce.  Cílem je optimální rozložení působnosti těchto orgánů a institucí v oblastech, 

kde je ona sociální a situační prevence nejvíce potřeba.  

Resortní úroveň prevence vychází z věcné působnosti ministerstev, které obohacují 

prvky programu prevence kriminality, a tudíž silně ovlivňují tvorbu nových legislativ. 

Meziresortní úroveň si zakládá na vytváření preventivní politiky, která má vztah k obecné 

kriminalitě, a podněcuje vznik nových aktivit v systému prevence kriminality u nás.  

2.2.5 Poradní sbor pro situační prevenci kriminality 

Jedná se o koordinační a iniciační orgán, který posuzuje otázky, které se týkají 

nejrůznějších částí prevence kriminality. Může se jednat například o prevenci 

automobilové kriminality, prevenci k individuální ochraně sob, prevence vloupání 
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do obydlí a nesčetně dalších oblastí. Tento poradní sbor byl zřízen Rozkazem ministra 

vnitra 28. dubna 1998. Do té doby fungoval pouze odbor prevence kriminality, který 

spadal pod Ministerstvo vnitra. Jeho úkolem bylo mapovat rozhodující prvky situační 

prevence kriminality, diskutovat o hlavních problémech týkajících se ochrany osob 

a majetku, definovat postavení a úkoly systému prevence kriminality. Poradní sbor pro 

situační prevenci kriminality se zabývá širším spektrem oblastí, než odbor prevence 

kriminality, který je dnes jeho součástí. 

V dnešní době se do Poradního sboru pro situační prevenci kriminality řadí: 

- ASIS ČR, 

- Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, 

- Cech mechanických zámkových systémů České republiky, 

- Česká asociace bezpečnostních manažerů, 

- Česká asociace pojišťoven, 

- Český klub bezpečnostních služeb, 

- Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 

- Městská policie hlavního města Prahy, 

- Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, 

- Policie České republiky. 

Všechny tyto subjekty nám zajišťují aktuální připravenost, a při zjištění jakéhokoliv 

nedostatku pracují na jeho odstranění nebo minimalizaci. Dále doporučují ministrovi vnitra 

ke schválení: 

- opatření k minimalizování kriminogenních podmínek a k vytváření bariér 

znesnadňujících páchání trestné činnosti, 

- návrhy prostředků k informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností, 

- společnou strategii prevence kriminality ve výše uvedených oblastech včetně řešení 

problémů v komunikaci, mediálních výstupů, způsobů distribuce informací a finanční 

participace. 

Předseda Poradního sboru pro situační prevenci kriminality může při projednávání 

různých záležitostí pozvat další subjekty, které tvoří sbor odborníků, způsobilých 

k posuzování rozhodnutí poradního sboru.  
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2.3 Majetková trestná činnost 

Tento typ protiprávního jednání se v poslední době stává stále častějším typem 

protiprávního jednání, páchaného ze značné části na seniorech. Samotná majetková trestná 

činnost je u nás v posledních letech, stejně jako v mnoha jiných zemích, značnou částí celé 

kriminální činnosti. Dalo by se skoro až říci, že vývoj majetkových trestných činů bude do 

určité míry silně ovlivňovat vývoj celkové kriminality. Jako nejčastější formy této trestné 

činnosti můžeme určit převážně krádeže, podvody, zpronevěry a podílnictví.  Všechny 

trestné činy proti majetku můžeme nalézt v  hlavě V., speciální části Trestního zákona.  

Jedná se tedy o jakýsi útok proti cizímu majetku, ve snaze si jej nelegálně přivlastnit. 

Jako nejčastější majetkový trestný čin je trestný čin krádež. Ta nastává, pokud pachatel 

jakýmkoliv způsobem zaútočí na majetek jiné osoby s cílem si jej přivlastnit, či za účelem 

rychlého finančního zisku. Majetková trestná činnost je dlouhodobý negativní společenský 

jev, který zasahuje do vlastnictví všech fyzických i právnických osob. 

2.3.1 Rozdělení majetkové trestné činnosti 

Majetkovou trestnou činnost můžeme rozdělit do několika skupin, a je důležité 

rozlišit ji od hospodářské kriminality. Ta svým jednáním zasahuje proti hospodářskému 

řádu a jeho fungování. Do hospodářské kriminality musí být zahrnuty i takové trestné činy, 

které nejsou uvedeny v hlavě VI. zvláštní přílohy Trestního zákoníku. [25] Do takové 

kategorie trestných činů patří zejména závažné případy podvodů (§ 209), pojistných 

podvodů (§ 210), úvěrových podvodů (§ 211) a nově do trestního zákona zavedený trestný 

čin dotační podvod (§ 212). Patří sem rovněž závažnější případy zpronevěr (§ 206), 

porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220, § 221), tzv. úpadkových trestných 

činů (§ 222 - § 226), počítačových trestných činů (§ 230 - § 232) a jiných trestných činů, 

pokud naruší nebo ohrozí hospodářský řád. V posledních letech tvoří podvody   zpronevěry 

převážnou část celkového nápadu trestných činů z oblasti hospodářské kriminality.   

Majetkovou trestnou činnost můžeme tedy dělit podle objektů napadení, podle 

předmětu zájmu, podle způsobu provedení, a podle kriminalisticko-právního hlediska. 

Pokud se podíváme blíže na majetkovou trestnou činnost podle objektů napadení, můžeme 

ji dále rozdělit na jednání zaměřené proti majetku fyzických osob (rodinné domy, byty, 

chaty, a podobně), proti majetku právnických osob (penziony, restaurace, hotely, 
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a podobně), a proti objektům ve vlastnictví státu (veřejně přístupné budovy, obecně 

prospěšná zařízení, a podobně).  

Podle předmětu zájmu můžeme majetkovou trestnou činnost dělit podle 

protiprávního získání peněz, šperků a cenností, movitých věcí, věcí listinné povahy, nebo 

majetku nemovitého. 

Když se podíváme na majetkovou trestnou činnost podle způsobu provedení, tak 

ji můžeme chápat jako příležitostné jednání, připravované, spáchané amatérsky, nebo 

profesionálně.  

Posledním rozdělením majetkové trestné činnosti je podle kriminalisticko-právního 

hlediska. Zde ji můžeme dále rozdělit na činnost prostou a kvalifikovanou. Prostá 

znamená, že je vyjádřena v základní skutkové podstatě daného trestného činu. Trestná 

činnost kvalifikovaná je zase definovaná v kvalifikovaných skutkových podstatách 

trestných činů, které se týkají spáchaného skutku.  

2.3.2 Trestné činy proti majetku 

Ve své praktické části se budu dále věnovat pouze těm trestným činům, které jsou 

páchány na seniorech. Které to jsou, budu mít blíže určeno až v praktické části své práce. 

Vyplyne to z průzkumu veřejného mínění, dotázání se seniorů, a z rizikové analýzy. 

Věřím, že jako nejčastější trestnou činností proti seniorům, budou právě trestné činy proti 

majetku. Jejich výčet i s definicemi lze najít v Trestním zákoníku. 

Majetková trestná činnost nám v posledních letech tvoří značnou část celkové 

kriminality. Ve své praktické části mám statistiku protiprávního jednání, které toto 

mé tvrzení potvrdí.  
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2.4 Násilná trestná činnost 

Pokud se chci věnovat situační prevenci, nesmím se zapomenout zmínit i násilné 

trestné činnosti. Tou se ve své práci však zabývat nebudu, jelikož mi jde hlavně o prevenci, 

která jako taková nemá jasně definovaný následek, ale pouze příčinu. Přesto se o ní ve 

zkratce zmíním, abych pokryl i tuto oblast.  

Definovat násilnou trestnou činnost bych mohl jako jednání, které má jako základ 

útok na oběť pachatelem. Takové jednání se vykazuje různou motivací a intenzitou agrese. 

Nemusí se jednat jen o fyzický útok, lze zde přiřadit i pohrůžku, čili vydírání.  

Násilnou trestnou činnost můžeme rozdělit podle místa napadení oběti, a sice 

v objektu, nebo na volném prostranství. Pokud se chci bavit o napadení v objektu, musím 

zdůraznit, že se budu chtít věnovat hlavně této prevenci. Senior v bytě se dá mnohem lépe 

chránit před útočníkem, než kdyby byl na volném prostranství. Mnohdy nepomůže ani, že 

jsou okolo další lidé, kteří ale ze strachu nemusí pomoct. Pachatel se do bytu může dostat 

pod jakoukoliv záminkou či pohrůžkou. Jak se může takový senior v podobných případech 

bránit, uvedu v závěrečné fázi své práce. 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

3 Statistika protiprávního jednání a průzkum 

veřejného mínění 

V praktické části své práce se budu věnovat statistikám protiprávních jednání, 

průzkumu veřejného mínění, výsledkům rozhovorů se seniory, a následné rizikové analýze. 

3.1 Statistika protiprávního jednání 

 Hned ze začátku této kapitoly bych chtěl poukázat na nárůst počtu seniorů v České 

republice od roku 2004 do roku 2015 (tabulka 3-1-1).  

 

Tabulka 3-1-1 Nárůst populace seniorů u nás [autor] 

Během jedenácti let se u nás zvedla populace seniorů o více jak 4 procenta na celou 

populaci, což nám dává oproti roku 2004 nárůst skoro 130 procent seniorů. Podle 

předběžných výpočtů a statistik za rok 2016 si troufám říci, že loni jich bylo oproti roku 

2004 už 137 procent. Takovéto statistiky pouze zvyšují počet trestných činů a příležitostí 

k nim páchaných na seniorech, neboť jich tolik přibývá.  

Od roku 2011 lze sledovat značný růst kriminality na seniorech, které jsem rozdělil 

podle věkových kategorií. V následující tabulce (Tabulka 3-1-2) lze vidět, kolik trestných 

činů se v průměru za rok spáchá na seniorech. Údaje mám zahrnuty od roku 2011 až do 

roku 2015. 

 

Tabulka 3-1-2 Počet trestných činů na seniorech [autor] 
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S přibývajícím počtem seniorů roste kriminalita na nich nerovnoměrně, protože její 

nárůst je vyšší než u počtu seniorů. V tabulce (tabulka 3-1-2) vidíme, že nejčastějšími 

oběťmi jsou samostatně žijící senioři, kterým je už více než 75 let.  

Primárně jsou jako oběti ženy, a sice starší než 75 let. Jsou totiž pro pachatele velmi 

snadný cíl, protože přemoci bezbrannou starou ženu je velmi snadné, zvláště když je doma 

sama. Pokusím se uvést příklad, na kterém ukážu jednu ze situací, které mohou nastat. Jako 

oběť si vyberu starou paní, která žije v bytě sama. Pachateli se kolikrát stačí pouze slušně 

obléci, zazvonit a předstírat, že je třeba od pojišťovny. Sdělí, že se stavil na osobní 

konzultaci, protože o staré paní ví, že nemůže dojít sama. Pachatel nemá moc nástrah, jak 

se dostat do bytu seniorky, protože starší lidé jsou více důvěřiví, zvláště pokud žijí sami 

a mají více chuti si povykládat s kýmkoliv. Pachatel nemá problém přemoci seniorku 

a vykrást její byt. Zvolil jsem trestný čin krádeže, který je dle mého názoru nejčastějším 

trestným činem páchaným na seniorech.  

V další tabulce (Tabulka 3-1-3) mám výčet trestných činů nejen proti majetku, 

a jejich průměrné užití na seniorech za léta 2011 až 2015. Údaje jsou uvedeny průměrně 

za rok. 

 

Tabulka 3-1-3 Časté trestné činy páchané na seniorech [autor] 

Tyto trestné činy se opět liší, a to hlavně podle pohlaví, stáří, a také zda se jednalo 

či nejednalo o manželský pár. Pachatelé si vybírají spíše samotně žijící seniory kvůli vyšší 

pravděpodobnosti svého úspěchu.  

V následujícím grafu (Graf 3-1-4 Trestné činy na seniorech v Moravskoslezském 

kraji) je znázorněna statistika trestných činů, které byly páchány na seniorech 

v Moravskoslezském kraji od roku 2010 do roku 2015. [19] 
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Graf 3-1-4 Trestné činy na seniorech v Moravskoslezském kraji [autor] 

V tomto grafu (Graf 3-1-4 Trestné činy na seniorech v Moravskoslezském kraji) lze 

vidět, jaké trestné činy se v našem kraji nejčastěji používají na seniorech. [19] Jako 

nejčastějším trestným činem je krádež, kterou mám definovanou v teoretické části, a sice 

jako výňatek z Trestního zákoníku, § 205 Krádež. V této tabulce mám pouze statistiky 

z našeho kraje, protože jsem průzkum veřejného mínění, formou strukturovaného 

rozhovoru vedl pouze se seniory z tohoto kraje. Oproti tomu tabulka (Tabulka 3-1-2 Počet 

trestných činů na seniorech) je brána pro celou Českou republiku. Značné procento z těchto 

statistik se pak neděje seniorům mimo svá obydlí, ale právě uvnitř. Pro pachatele není nic 

snadnějšího, než se jakýmkoliv způsobem dostat do bytu seniora, pokud není správně 

zabezpečen. Dalším ze způsobů, jak se dostat do vnitřních prostor, je vstup skrze okno, 

jenomže to se týká pouze dole umístěných oken, a přestože je malá šance na takovouto 

situaci, ta šance tady stále je. Proto se budu v návrhu pro opatření zabývat především 

dveřmi, ale neopomenu ani ostatní způsoby. 

 

 

 

 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-5-paragraf-205
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3.2 Průzkum veřejného mínění 

Abych mohl zjistit, v jakém stavu jsou dnes senioři vzhledem k tématu bezpečnosti 

a prevence kriminality, rozhodl jsem se pro použití strukturovaného rozhovoru. Vyhodnotil 

jsem jej jako nejlepší variantu, jelikož s klasickým dotazníkem bych nejspíše neuspěl. Bylo 

by třeba vše mít v opravdu velkém písmu, a hlavně dopodrobna vysvětlené otázky, kterým, 

jak jsem zjistil, někteří měli problém porozumět i při rozhovoru. Jako nejtěžší překážkou 

při rozhovorech byla tedy přesná definice daných termínů, protože senioři oni sami 

kolikrát nerozuměli některým věcem. Kupříkladu většina mě velmi přesvědčovala, jak jsou 

na tom se zabezpečením bytu výborně, nikdo je nikdy nevykradl a jistě se to nemůže stát 

jim. Po chvíli společného povídání však mnozí pomalu měnili svůj názor.  

Abych tedy mohl správně zjistit současný stav zabezpečení seniorů, ať už 

v domácnostech nebo ve venkovním prostředí, musel jsem si s nimi promluvit, abych blíže 

pochopil jejich situaci. Jako metodu pro zjištění aktuálního stavu jsem použil řízený 

strukturovaný rozhovor. Zvolil jsem tak proto, abych dosáhl úplné návratnosti všech 

odpovědí na mé otázky. Pokud bych zvolil formu klasického dotazníku, úspěšnost by byla 

u dané kategorie lidí velmi malá, skoro nulová. Všechny dotázané jsem před zahájením 

informoval, že jejich odpovědi jsou a budou čistě anonymní, nikde nebudu používat jména 

tázaných a ani jinak naznačovat, čí daná odpověď může být. Vše se odehrávalo v souladu 

s ochranou osobních i citlivých údajů seniorů.  

Strukturovaný rozhovor jsem si rozdělil do 4 kategorií, kde ke každé jsem měl 

předem vypsané oblasti, kterým bych se chtěl věnovat. Pokud bych narazil na něco 

neočekávaného, měl jsem v plánu si to připsat a posléze se na tu danou věc zeptat i dalších 

seniorů. 

Vybral jsem si 60 seniorů z různých sociálních skupin, z nichž jsem měl 

11 manželských párů. Snažil jsem se o věkovou různorodost, abych zjistil, zda jsou rozdíly 

v chování a způsobu bydlení dotázaných seniorů. 
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3.2.1 Základní informace 

Zde mám v plánu uvést opravdu pouze základní informace, kterými jsou pohlaví, věk 

a způsob bydlení seniora (Tabulka 3-2-1 Základní informace o seniorech). V další tabulce 

(Tabulka 3-2-2 Základní informace o způsobu bydlení) mám podrobněji ukázáno rozložení 

bydlení podle věkových kategorií a pohlaví. 

 

Tabulka 3-2-1 Základní informace o seniorech [autor] 

 

Tabulka 3-2-2 Základní informace o způsobu bydlení [autor] 

Z tabulek je jasně patrné, že v dnešní době žije převážná část seniorů v bytech, a jen 

někteří sami v rodinných domech. Do průzkumu jsem nezahrnoval seniory žijící 

v domovech pro seniory a domech s pečovatelskou službou, protože v takových institucích 

jsou v převážné většině velmi dobře zabezpečeni. Pokud by pro ně nastala nějaká 

nebezpečná situace, vždy se o ní dozví pracující personál ihned po jejím spuštění.   

Věkové kategorie jsem určil až po ukončení strukturovaného rozhovoru. Hranici 

75 let jsem si zvolil právě kvůli lékařskému pohledu na věkovou hranici stáří. Rozdíl 

je viditelný i v zastoupení mužů a žen, jelikož ženy se průměrně dožívají vyššího věku.  

Seniory jsem si pro svou práci zvolil sám z okruhu svých příbuzných a známých, což 

znamená sousedy a jejich rodiny, se kterými se vídám, a tudíž jsem měl jistotu ochoty 

na pomoci se získáním informací. 
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3.2.2 Vstupní dveře 

Jako další, co mě zajímalo, byly vstupní dveře. Zde jsem chtěl hlavně zjistit, jak jsou 

na tom senioři se zámky, zda mají aspoň trochu odolné dveře, nebo zda se vůbec zamykají. 

Musel jsem však od sebe rozlišit klasické byty (Tabulka 3-2-3 Základní informace 

o bytech seniorů) a rodinné domy (Tabulka 3-2-4 Základní informace o rodinných domech 

seniorů). 

 

Tabulka 3-2-3 Základní informace o bytech seniorů [autor] 

 

Tabulka 3-2-4 Základní informace o rodinných domech seniorů [autor] 

V tabulkách lze vidět rozdíl mezi věkovými kategoriemi. Nejde zde ani tak o rozdíl 

mezi muži a ženami, jako právě o rozdíl věkový. Jedná se čistě o důvěru a jiný životní styl 

lidí. Jiné vysvětlení například pro otvírání dveří každému cizímu člověku není. Oproti 

tabulce 3-5, kde jsou vidět údaje z rodinných domů, ve kterých žijí senioři, jde hezky vidět, 

že zde jsou lidé opatrnější a více se hlídají.  

K rodinným domům jsem dále musel uvést i psa, jelikož to byla velmi častá odpověď 

na otázku zabezpečení rodinného domu. Otázkou však zůstává, zda by je jejich pes 

ochránil před pachatelem, nebo je to právě vítací typ, který se nechá pohladit i od cizích 

lidí.  
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V tabulce (Tabulka 3-2-3 Základní informace o bytech seniorů) mám uvedeny pouze 

4 kategorie, které se ukázaly jako nejčastější, co se týče právě bytových dveří. 

Je s podivem, kolik seniorů se ve svém bytě nezamyká, přestože kdyby měl přijít někdo 

z rodiny, bude mít s jistotou klíče a otevře si sám. Co se týkalo řetízku, měli ho všichni 

dotázaní, dokonce i ti, co bydlí s rodinou. Ptal jsem se ale přímo na ně, a ne na zbytek 

obyvatel bytu, zda řetízek používají. Tato čísla spolu s používáním kukátka a otevírání 

každému, kdo klepe či zazvoní, jsou opravdu alarmující. V situaci že senior jde otevřít 

vstupní dveře bez použití kukátka a řetízku, dává v sázku své vlastní bezpečí, majetek, 

a možná i svůj život.  

3.2.3 Okna a balkonové dveře 

Témata týkající se zabezpečení oken a balkonů měla daleko lepší odpovědi než 

dveře, a dokonce lepší než jsem čekal. Mnoho odpovědí obsahovalo minimálně 

magnetické spínače, některé dokonce i zamřížovaný, či jinak chráněný balkon. V tabulce 

(Tabulka 3-2-5 Zabezpečení oken a balkonů) mám uvedeny body, které mě nejvíce 

zajímaly.  

 

Tabulka 3-2-5 Zabezpečení oken a balkonů [autor] 

Nejčastějším prvkem na oknech byly magnetické spínače, které při otevření okna 

či dveří spustí alarm. Tohle považuji za velmi dobrý způsob zabezpečení se ze strany oken, 

ale muselo by se jednat o trochu funkční hlásiče, nebo jim alespoň hlídat baterie. U více 

jak poloviny případů magnetických spínačů jsem totiž zjistil vážný nedostatek týkající 

se celkové funkčnosti. Nemohu říci, zda za to mohla pořizovací cena spínače nebo jejich 

stáří. Doopravdy mnohé nebyly funkční ani po výměně baterie, některé fungovaly jen při 

několikátém otevření okna. Dotázaní senioři mi dále sdělovali, že tyto spínače byly 

pořízeny v obyčejném obchodě, který nemá s elektronikou či bezpečností nic společného. 



 

20 

 

Z mého pohledu se tedy nejedná o zabezpečovací prvek, ale o vlastní útěchu v tom, 

že jsem pro to něco udělal.  

3.2.4 Prvky osobní ochrany 

Při dotazech na tyto prvky jsem narazil na podobný problém jako u magnetických 

spínačů. Opravdu každý měl u sebe něco, ať už se jednalo o malý pepřový sprej, zvukový 

alarm nebo SOS tlačítko. O jejich funkčnosti se však dá pochybovat, neboť náhodně 

prohlédnutý pepřový sprej měl už několik let po záruční době a lze jen těžko říci, zda 

v něm zbyl dostatečný tlak na jeho správnou funkčnost.  

3.3 Analýza selhání a dopadů (FMEA) 

Tato metoda je založena na příčinách selhání a jejich dopadů. Umožňuje hledání 

všech dopadů a příčin, které vyhledá na základě systematicky a strukturovaně vedených 

selhání. Cílem této metody je správně určit, jak velké riziko představuje daná hrozba, 

či jiná událost. [20] Pro zjištění tohoto výsledku nám slouží následující vzorec.  

R = P x N x H 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

V následujících tabulkách jsou uvedeny číselné hodnoty a slovní pojmenování 

jednotlivých prvků vzorce. 

R Výsledná míra rizika 

 1 - 3  bezvýznamné 

 4 - 10 akceptovatelné 

 11 - 50 střední 

 51 - 99 nežádoucí 

 100 - 125 nepřijatelné 

Tabulka 3-3-1 Výsledná míra rizika [autor] 
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P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá hrozba 

Tabulka 3-3-2 Pravděpodobnost vzniku rizika [autor] 

N Závažnost následků 

1 zanedbatelná 

2 malá 

3 střední 

4 velká 

5 kritická 

Tabulka 3-3-3 Závažnost následků [autor] 

H Odhalitelnost rizika 

1 jistá 

2 snadná 

3 střední 

4 nesnadná 

5 neodhalitelná 

Tabulka 3-3-4 Odhalitelnost rizika [autor] 

 

Procesní rizika Míra rizika Četnost Kumulativní četnost 

1. otevírání cizím lidem 48 14,77 14,77 

2. otevřené bytové dveře 45 13,85 28,62 

3. ztracené klíče 40 12,31 40,92 

4. otevřené okno 32 9,85 50,77 

5. nefunkční SOS tlačítko 32 9,85 60,62 

6. odemčené dveře bytu 24 7,38 68,00 

7. odemčená okna 18 5,54 73,54 

8. staré dveře 18 5,54 79,08 

9. stará okna 18 5,54 84,62 

10. odemčené vchodové dveře 18 5,54 90,15 

11. nefunkční kukátko 12 3,69 93,85 

12. nepoužitý řetízek 12 3,69 97,54 

13. balkon v přízemí 8 2,46 100,00 

Celkem 325 100 
 

Tabulka 3-3-5 Procesní rizika [autor] 
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Graf 3-3-6 Paretův diagram pro procesní rizika [autor] 

Do tabulky (Tabulka 3-3-5 Procesní rizika) jsem zadal mnou zvolená procesní rizika, 

která dle mého názoru mohou být jistou příčinou k páchání trestné činnosti. Při výpočtu 

míry rizika jsem přihlížel k tomu, že pro seniora je daleko vyšší pravděpodobnost 

některých situací, jako například ponechání otevřených dveří. Ve starším věku se k nám 

častěji dostává zapomnětlivost, v některých případech dokonce i stařecká demence, či jiné 

poruchy a nemoci, díky kterým se senior stává snadnější obětí.  

Vypočítané hodnoty k sestrojení Lorenzovy křivky v Paretově diagramu              

(Graf 3-3-6 Paretův diagram pro procesní rizika) ukazují, že 80 % rizik je způsobeno 

20 % zdroji těchto rizik. Jako nejzávažnější rizika mi vyšla například otevírání cizím lidem 

bez použití kukátka, řetízku, nebo jiných prostředků, jak neotevřít své obydlí neznámému 

člověku. Dále že si senioři nechávají otevřené bytové dveře, okna, nebo že ztratí klíče. 

Oproti nejzávažnějším rizikům jsou toto zanedbatelná rizika, ne však zcela zanedbatelná, 

protože nějaká šance zde přece je. 
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3.4 Analýza souvztažnosti 

Pro tuto analýzu používám stejná rizika, která jsem použil při předchozí analýze 

FMEA. Pojem souvztažnost znamená vazbu, nebo souvislost, a díky těmto vazbám 

se následně tvoří graf. Hodnoty těchto vazeb získám jejich vzájemným porovnáním, a sice 

budu zjišťovat, zda je možné, aby jedno riziko způsobilo druhé riziko, a podobně. [20] Pro 

tuhle analýzu musím dále určit koeficienty KAR a KPR, a dále musím vypočítat hodnoty os 

O1 a O2. S pomocí těchto hodnot budu moct vytvořit graf. 

Vzorce pro výpočet hodnot KAR a KPR. 

    
    

   
                   

    
    

   
              

V následující tabulce (Tabulka 3-4-1 Matice analýzy souvztažnosti procesních rizik) 

budu mít stejná rizika jako v analýze FMEA (Tabulka 3-3-5 Procesní rizika). Hodnoty dále 

použiji pro výpočet hodnot KAR a KPR (Tabulka 3-4-2 Hodnoty procesních rizik). 

 

Tabulka 3-4-1 Matice analýzy souvztažnosti procesních rizik [autor] 

 

Tabulka 3-4-2 Hodnoty procesních rizik [autor] 

 Z tabulky (Tabulka 3-4-2 Hodnoty procesních rizik) můžu vypočítat kvadranty pro 

graf souvztažnosti. Použiji následující vzorce. 
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Graf 3-4-3 Graf souvztažnosti pro procesní rizika [autor] 

Tento graf (Graf 3-4-3 Graf souvztažnosti pro procesní rizika) mi poslouží k určení 

závažnosti procesních rizik. Matoucí jsou body 3 a 9, které vypadají, že leží na ose O2, 

to je ale pouze malým obrázkem a zaokrouhlením výpočtů na 2 desetinná místa. 

Při přesnějších výpočtech, tedy aspoň 5 desetinných míst, a větším grafu šlo vidět, že tyto 

dva body leží v prvním kvadrantu. Větší graf jsem zde nemohl umístit kvůli své velikosti. 

Kvadrant Závažnost rizik Procesní rizika 

I. primárně a sekundárně nebezpečná rizika 2,3,4,6,7,9,10 

II. sekundárně nebezpečná rizika 1 

III. žádná primárně nebezpečná oblast 5 

IV. relativní bezpečnost 8,11,12,13 

Tabulka 3-4-4 Závažnost procesních rizik v jednotlivých kvadrantech [autor] 

Při zjišťování závažnosti rizik (Tabulka 3-4-4 Závažnost procesních rizik 

v jednotlivých kvadrantech) jsem zjistil, která rizika (Tabulka 3-3-5 Procesní rizika) vyšla 

pomocí analýzy souvztažnosti jako nebezpečná, a která naopak nikoliv.  
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Myslím, že bych vyměnil některá rizika za jiná neuvedená, provedl analýzu 

souvztažnosti znovu, předpokládám, že bych dosáhl opět podobných výsledků. Jiné 

by nejspíše byly, pokud bych se na tato rizika nedíval z pohledu seniora, ale z pohledu 

o něco mladšího člověka. 

Pokusil jsem se o své výsledky podělit s některými z dotázaných seniorů, abych 

zjistil, jaký na to mají názor. Nevím, zda mi chtěli jen udělat radost, nebo zda s mými 

výsledky opravdu souhlasili, ale dočkal jsem se převážně pozitivních názorů. Žádný 

ze zbylých názorů nebyl přímo negativní, ale jen si jej nedokázali představit pro svou 

situaci. Dle mého názoru si mysleli, že jsou v bezpečí, a jim se nic podobného stát nemůže.  

3.5 Metoda CARVER 

Tato metoda je také známá jako Metoda určení cílů, a jedná se o metodu, která 

vyhledává nejdůležitější cíle z pohledu útočníka.  Metoda CARVER byla vyvinuta během 

války ve Vietnamu, a používala se pro zhodnocení cílů pro vojenský útok. Vyhodnotí 

každý cíl v 6 kritériích, která jsou ukryta pod samotným názvem metody. Jedná 

se o Criticality, Accessibility, Recognizability, Vulnerability, Effect on the overal mission, 

Return of effort. V překladu tato kritéria znamenají kritičnost, přístupnost, obnovitelnost, 

zranitelnost, vliv útoku na obyvatelstvo, a rozpoznatelnost. Každé z těchto kritérií má 

5 stupňů, které mají rozsah 1 – 5, případně 1 – 10. [20] 

Prvním bodem dosažitelnosti cíle, je jeho kritičnost, což můžeme brát jako jeden 

z hlavních aspektů daného cíle, který záleží na tom, co vše znamená pro útočníka dosažení 

toho cíle. Kritičnost závisí na 4 bodech, kterými jsou čas, kvalita, náhrada a relativita. 

Časem je zde míněna doba, za kterou budou na systému znát následky útoku. Kvalita 

určuje velikost poškození cíle, náhrada možnost jejich náhrady, a relativita kvantum cílů, 

nebo jejich pozice. S pomocí těchto 4 faktorů můžeme určit kritičnost. 

Přístupnost nám označuje složitost bezpečnostních opatření, která musí pachatel 

překonat při svém konání. Jinými slovy to je obtížnost napadnutelnosti cíle. Přístupnost 

můžeme opět rozdělit do 4 bodů, a sice přiblížení se k objektu, proniknutí do zájmového 

prostoru, zmocnění se zájmového předmětu, a únik z objektu. Zde hraje velkou roli 

například hustota civilního obyvatelstva, díky které je zamezení přístupu možných 

pachatelů obtížné.  
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Další částí je obnovitelnost, která nám udává čas, který je potřeba k náhradě 

či nápravě cíle, který měl být pachatelem zničen nebo poškozen. Je ovlivněna dostupností 

náhradních prostředků. Je třeba si uvědomit, že pro seniora je obnovitelnost kritickým 

pojmem, neboť pro obnovení zdravotní stránky potřebují mnohem více času než mladší 

jedinci a na obnovení majetkových věcí nemusí být finanční prostředky.  

Zranitelnost je míra úspěšnosti útoku na zájmový cíl, a to vzhledem k dostupným 

a použitým prostředkům nebo znalostem. Odvíjí se například od schopnosti cíle čelit dané 

hrozbě, nebo jakých zbraní a prostředků bylo k jeho zničení použito. Senioři se zdají být 

velmi snadným cílem, neboť jejich schopnost obrany proti jakémukoliv útoku je velmi 

malá. 

Vlivy útoku na obyvatelstvo jsou například ekonomické, vojenské, či jiné dopady, 

které mohou významným způsobem působit i mimo cíl.  Zde budu brát v potaz, jaký dopad 

bude mít útok na seniora ze zdravotní i majetkové stránky.  

Rozpoznatelností se myslí schopnost rozeznání cíle od ostatních objektů. Závisí 

na tom, kolik informací o daném cíli útočník má. O takovém seniorovi se dá získat spousta 

informací obyčejným zaklepáním na dveře, protože mnozí senioři si chtějí povídat, protože 

jsou doma sami a cítí se i velmi osamoceni. Pachateli může stačit sledování seniorova 

obydlí, aby zjistil, jak časté má daný senior návštěvy, zda si chodí sám na nákup, 

a podobně.  

Jak jsem už uváděl, podstatou této metody je přiřazení hodnot kritériím, které 

provedu v následující tabulce (Tabulka 3-5-1 Přiřazení hodnot kritériím pro metodu 

CARVER). Následně s těmito hodnotami budu počítat pro zjištění hodnot matice 

významnosti (Tabulka 3-5-2 Matice významnosti metody CARVER). 
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Tabulka 3-5-1 Přiřazení hodnot kritériím pro metodu CARVER [autor] 
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Tabulka 3-5-2 Matice významnosti metody CARVER [autor] 

Při určování příkladů seniorů jako možných cílů jsem se snažil o jejich různorodost, 

abych zjistil, kteří mohou být podle této metody nejsnadnějšími cíly. Výsledky jsou 

seřazeny sestupně podle závažnosti. 

 



 

29 

 

4 Návrh inovativního řešení 

V předchozí kapitole jsem pomocí rizikových analýz zjistil, jaká rizika jsou dle mého 

výzkumu důležitá a která naopak tak velkou prioritu nemají. V této části své bakalářské 

práce mám za úkol provést návrh inovativního řešení, a to i z ekonomické stránky. 

4.1 Mechanické zábranné systémy 

Z mých analýz vyplynulo, že jedním z kritických bodů jsou dveře, tudíž tyto kritické 

body spadají pod technickou ochranu, konkrétně mechanické zábranné systémy. Proto 

je z mého pohledu jako nejdůležitější zabezpečit seniora právě díky dveřím, a tím 

nedovolit pachateli vstup do svého obydlí.  

4.1.1 Bytové dveře 

Na českém trhu je mnoho dodavatelů, kteří slibují takřka neproniknutelné dveřní 

systémy, přičemž mnohé mají odolávat požáru déle než 30 minut. Je jich na trhu tolik, 

že nemám šanci přesně určit takové dveře, které by vyhovovaly opravdu každému na 

100%, můžu zde ale podat několik návrhů, které budou v různých cenových kategoriích, 

a zároveň budou plnit určitou bezpečnostní třídu. Ta je definovaná v normách 

ČSN EN 1627, až ČSN EN 1630. Jedná se o jakousi vlastnost, která zabraňuje pachateli 

průnik těmito dveřmi. Pro klasické bytové dveře se používají bezpečnostní třídy RC 2 až 

RC 4. Čím je tohle číslo vyšší, tím dveře vydrží více, ale jsou také o to dražší.  

Klasické bytové dveře s RC 1 platí, že jsou relativně snadno prolomitelné a dá se 

jimi proniknout i s pomocí obyčejného fyzického násilí. Takovéto dveře nedoporučuji 

kvůli své snadné prolomitelnosti. Co bych ale doporučil, jsou dveře s třídou alespoň RC 2, 

které už se nedají tak snadno prolomit, a pachatel už musí mít alespoň minimální znalosti 

o těchto zábranných systémech. Takovéto dveře se dají pořídit do ceny 20 000 Kč, což pro 

běžného seniora může být velký problém. Pokud hrají roli finance, doporučuji při 

zabezpečení dveří pouze lepší zámky, nejlépe s ochranou proti vylomení. Dále alespoň 

4 zamykací body, které slouží proti vysazení dveří v zavřeném stavu. Jedná se o jakési 

kolíky, které se po zavření dveří vsunou do zárubní. Varianta s lepšími zámky 

a zamykacími body se pohybuje okolo částky 14 000 Kč, protože se jedná o zásah, jak do 

samotných dveří, tak i do zárubní. Chtít po běžném seniorovi dávat ohromné částky za 
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dveře třídy RC 4, které dozajista poskytnou plnohodnotnou ochranu i proti zkušeným 

pachatelům, je ale zcela nemyslitelné. 

4.1.2 Domovní dveře 

Zde se uplatňují stejná pravidla jako u předchozí kapitoly. Čím vyšší třída 

bezpečnosti dveří, tím lépe pro jejich odolnost. Na rozdíl ale od bytových dveří, u těch 

domovních můžeme očekávat, že pokud člověk, klidně i senior, bydlí v rodinném domě, 

bude ochoten dát do své bezpečnosti více financí, které by mohl mít. Proto bych zde 

navrhoval bezpečnostní třídu RC 2, která se u těchto venkovních dveří vyznačuje svou 

šířkou, odolností, větším počtem zamykacích bodů, a dají se opatřit už za cenu 25 000 Kč. 

Samozřejmě se i tady dá udělat levnější varianta, a stačí pouze vyměnit zámky, opatřit 

si zamykací body, a opět se vejdeme do částky 14 000 Kč. Ovšem ochrana rodinného 

domu je něco jiného než ochrana bytu, proto bych zde nedoporučoval šetřit na penězích, 

ale za svou bezpečnost si radši připlatit.  

4.1.3 Okna 

Co se týče zabezpečení oken, je nesmysl, aby si senior kvůli bezpečnosti měnil celá 

okna, pokud to není vyloženě nutné, a tím myslím stará, dřevěná a rozpadající se okna. 

Na zabezpečení oken a balkonových dveří nám postačí bezpečnostní fólie, kterých se dá u 

nás sehnat velké množství. Ta nám pak slouží k zabránění roztříštění skla, a také má 

zabránit či znemožnit dostat se skrze sklo. Nic však není stoprocentní, proto bych zde 

doporučil i detektor tříštění skla. V kombinaci s fólií nám celková cena nevyjde ve velkých 

sumách. Fólii lze totiž koupit už od 150 Kč za 1m
2
, takže pro průměrný střední seniorský 

byt by nás fólie mohla stát do 4 000 Kč. Samotný senzor na tříštění skla se pak dá pořídit 

už za necelých 300 Kč. I zde však můžeme chtít lepší fólie i detektory tříštění skel, ale 

zaplatíme si za ně o to vyšší částky. 

Těmito prvky jsem pokryl mechanické zábranné systémy, a jako další a poslední 

částí technické ochrany jsou poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.  
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4.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Do této kapitoly spadají například ústředny, klávesnice, nebo PIR detektory. Žádná 

z těchto variant není přehnaně drahá, takže proč nemít všechny, ale zároveň musí být 

použitelná pro seniora. Pokud se vydáme na cestu ústředny s klávesnicí, můžeme začínat 

na hranici 5 000 Kč, která už může být lákavá, ovšem o schopnosti seniora něco takového 

ovládat, se dá spekulovat. Nesmím zde zapomínat, že seniorům se zhoršují motorické 

schopnosti a pomalu mizí i cit v prstech. Což znamená, že pokud se nebude jednat 

o speciální velkou klávesnici, která musí být zároveň co nejjednodušší a nejstručnější, 

nemá cenu něco takového dávat běžnému seniorovi do bytu. Na druhou stranu u rodinného 

domu tuto variantu doporučuji, nejlépe s kombinací PIR detektorů. Ty pak budou cenově 

začínat v kombinaci s ústřednou a klávesnicí někde okolo 400 Kč za kus.  

Dále sem patří například magnetické spínače, které doporučuji kvůli své nízké ceně, 

a hlavně silnému zvuku alarmu, který vydávají, a tudíž i senior se sníženými sluchovými 

schopnostmi by měl být schopen zaznamenat tuto výstrahu.  

Pokud by se však přesto veškeré zábrany dostal pachatel k seniorovi, jako poslední 

obranou mu bude sloužit SOS tlačítko. To obyčejné, které začne pouze vydávat velmi 

hlasitý tón o vysoké frekvenci, se dá pořídit už za cenu okolo 200 Kč. Pokud budeme chtít 

takové, které vyšle signál třeba na mobilní telefon určité osoby či čísla, budeme muset 

počítat s cenou alespoň 1 000 Kč. Takováto tlačítka by měl mít senior pokaždé u sebe, 

nejlépe v náramkové verzi, kterou si může ponechat na ruce přes noc, nebo i třeba během 

provádění hygieny. Pro tuto variantu bych doporučil náramky ze současných SMART 

trendů, díky kterým může daná osoba pozorovat přes internetové připojení stav seniora. 

Jsou zde zaznamenávány údaje jako tepová frekvence, teplota, stav baterie, poloha, 

a mnoho dalších, záleží na ceně modelu. Někomu se může zdát zbytečné pořizovat takovou 

věc, protože už kdejaký senior má telefon pro seniory, který má přednastavené nouzové 

vytáčení a vlastní SOS tlačítko, ale nemusí jej mít právě u sebe. Proto doporučuji radši 

moderní nositelnou elektroniku. Naneštěstí to, v jakém stavu bude baterie, a zda ji bude 

daný senior doopravdy nosit, nemůžu předpovědět, ale nic lepšího pro sebe zatím dělat 

nemohou.  
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4.3 Informace o prevenci seniorům 

Informace o tom, jak se mají senioři bránit, či jaká je prevence pro jejich bezpečí, lze 

najít snad na každé stanici Městské policie či Policie České republiky. Dávat zde výpisy 

z letáků či katalogů, které jsou k dispozici, ale není náplní mé práce, proto se zde pouze 

zmiňuji o tom, že něco takového existuje. K dispozici je mají například i klienti 

v domovech pro seniory nebo v domech s pečovatelskou službou ve formě brožurek. Zašel 

jsem si pro několik těchto informačních letáčků a brožurek, které jsou k dispozici v okolí 

mého bydliště, a k dispozici jich byla opravdu veliká škála. Zmíním se zde o jedné, 

konkrétně brožurce Ministerstva vnitra (NE)Bezpečný věk, ve které se dá najít mnoho 

odpovědí na otázky, kterými jsou například jak se chránit před okradením, jak předcházet 

riziku přepadení, jak se vyhnout podvodu, nebo například jak zabezpečit majetek. Tato 

brožurka mi přišla obsahem nejvýstižnější a nejstručnější, ale má jedno velké mínus, a sice 

malé písmo. Pokud je taková věc dělaná pro starší lidi, nesmí se šetřit na velikosti, protože 

ani s brýlemi mi ji nemohli někteří dotázaní senioři řádně přečíst. 

4.4 Dílčí závěr 

Před samotným závěrem své práce se vracím ještě jednou k cíli své práce. Tím je 

zpracování návrhu opatření situační prevence kriminality vedoucí ke snížení kriminality 

páchané na seniorech, který jsem už navrhl od začátku této kapitoly. Tímto jsem cíl své 

bakalářské práce splnil a pevně věřím tomu, že po použití mých řešení může dojít ke 

snížení kriminality páchané na seniorech, a to minimálně v jejich bytech a rodinných 

domech.  
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5 Závěr 

Mou cílovou skupinou byli senioři, což je velmi specifická skupina, která se snadno 

stane obětí trestného činu. Ve své bakalářské práci jsem měl za úkol návrh opatření 

situační prevence kriminality vedoucí ke snížení kriminality páchané na seniorech. 

Představil jsem několik návrhů, přičemž většina z nich už existovala nějakou dobu, pouze 

se stále inovují. Takovýmto návrhem byly například dveře, s kterými toho moc 

už nenaděláme. Co ale opravdu vidím jako užitečné, je nositelná elektronika, která může 

být nastavena na automatické přivolání pomoci reagující na podstatné změny v těle 

seniora, které tato technologie snímá.  

V úvodní části své práce jsem se zaměřil na základní popis problematiky, kterou 

jsem dále řešil po zbytek práce.  

V teoretické části jsem definoval všechny důležité pojmy, které jsem pro svou práci 

potřeboval, a které musely být vysvětleny, aby byly jasně vidět rozdíly a spojitosti 

v daných termínech. Definoval jsem zde například pojem senior, což není zrovna jasný 

termín, neboť pro někoho se opírá pouze o věkovou hranici člověka, pro někoho to je 

fyzický a psychický stav člověka.   

Do praktické části jsem zahrnul výsledky strukturovaného rozhovoru, který jsem 

prováděl s každým seniorem. Mám jej rozdělený do několika kategorií, a ke každé jsem 

měl dané pojmy, na které jsem se jich ptal. Pokud se stalo, že jsem narazil na něco, co jsem 

neměl ve svých pojmech, a poprvé ve spojitosti se seniory jsem si to uvědomil až během 

rozhovorů, připsal jsem si ten pojem a tázal se na něj dál. Získal jsem tak nějaké výsledky, 

díky jejichž pomoci jsem mohl posléze tvořit rizikové analýzy, konkrétně analýzu selhání 

a dopadů a analýzu souvztažnosti. Z těchto výsledků jsem potom navrhnul různá řešení pro 

dané oblasti, které můžou vést k minimalizaci kriminalitě páchané na seniorech. Nejsem 

si ale jist, zda jsou nová opatření seniory přijata, protože když jsem se jich na toto téma 

ptal při rozhovorech, a sice zda by byli ochotni pořídit si kupříkladu lepší dveře, nebo 

alespoň zámky, nedočkal jsem se pozitivních reakcí.  

Výsledky získané rizikovou analýzou CARVER se liší od výsledků analýz FMEA 

a souvztažnosti, protože pro metodu CARVER je použit senior jako cíl z pohledu 

pachatele, kdežto u ostatních dvou jsem se zaměřil na to, co pro seniora může být slabým 
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místem v prevenci kriminality, pokud se nachází v domácnosti. Proto mi v analýzách 

FMEA vyšly jako nejdůležitější body dveře, a vše co je s nimi spojené, jako ztráta klíčů, 

zapomenutí zavření, a podobně. V analýze souvztažnosti se ke kritickým místům, mimo 

dveří, připojily také okna, která se v předchozí analýze pohybovala zhruba okolo středu 

závažnosti. Metodou CARVER jsem určil seniory jako nejsnadnější možné cíle pro 

páchání trestné činnosti. Jako nejsnadnější cíl mi vyšel senior bez domova. Takoví lidé se 

často stávají oběťmi trestné činnosti, a nemusí ani jít o seniory. Jako další manželský pár 

v rodinném domě na okraji města, čemuž mže napomoct malá koncentrace civilního 

obyvatelstva v okolí. Cílem těchto analýz je zjištění některých situací, které mohou nastat, 

a jak jim předejít. 

Mým cílem nebyl návrh zabezpečení konkrétního objektu, proto mám své návrhy 

řešení v takové formě, v jaké jsem je ponechal, a záleží na každém, zda je přijme jako 

zlepšení bezpečnosti svého bydlení, či nikoliv.  

Podle mého názoru byl cíl mé bakalářské práce splněn, a jsem velmi rád, že jsem 

si mohl zvolit právě toto téma, vzhledem ke skutečnosti, že docházím do domova pro 

seniory dobrovolně, zúčastňuji se mnohých akcí a jsem toho názoru, že starším lidem by se 

mělo pomáhat. Ovšem pod podmínkou, že o tu pomoc aspoň trochu stojí. Musíme 

si uvědomit, že to, jak se k nim chováme dnes, může silně ovlivnit to, jak se k nám budou 

chovat za několik let, až sami budeme seniory. Navíc prevence není nikdy dostatek, 

a momentálně je na nás, aby bylo seniorům pomoženo.  
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