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Anotace 

Bakalářská práce „Příčiny páchání kriminality mladistvými pachateli“ se zabývá 

vývojem násilné kriminality nezletilých a mladistvých delikventů. Dále je zde popsána 

etiologie deviantního chování. Hlavní pozornost je věnována příčinám a společenským 

faktorům vedoucích k tomu, že se z dětí stávají pachatelé násilných trestných činů. 

V závěru jsou popsány možnosti prevence kriminality mládeže v ČR. 

Klíčová slova: kriminalita, delikvence, násilná, dítě, nezletilý, mladistvý.   

 

 

Summary 

Graduation work "Causes of commission delinquencies youthful offender" with 

behind-go development forcible delinquencies minor and juvie. Further is here described 

aetiology = etiology devious behaviour. Chief attention is presentation causes and social 

factor leadership hereto, that with from children current malefactors crime of violence. In 

findings they are described chances of prevention delinquencies youth in Czech Republic. 

Keywords: Criminality, offender, forcible, child, minor, youthful. 
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1 ÚVOD 

 Jedním z nejzávažnějších problémů v boji s kriminalitou je trestná činnost mládeže. 

Mladí pachatelé rozšiřují okruh osob, potenciálních nositelů nebezpečí páchání trestné 

činnosti i v budoucnosti. Je to právě násilná kriminalita mládeže, která je veřejností velmi 

negativně vnímána, a to zejména novodobou brutalitou dětí a způsobem provedení 

trestných činů. Od roku 1990 dochází na našem území ke značnému nárůstu trestné 

činnosti a to nejen u dospělých pachatelů, ale bohužel i u mládeže. Vývoj trestné činnosti 

devadesátých let minulého století v České republice je charakterizován kvalitativní a 

kvantitativní změnou v kriminalitě dětí a mladistvých. Na konci minulého tisíciletí se počet 

řízení vedených proti nezletilým dětem ve věku 6–14 let zvýšil až trojnásobně. U 

mladistvých ve věku 15–18 let vzrostl počet pachatelů dvojnásobně.1 Tento nárůst počtu 

trestných činů se posléze ustálil a od této doby není již tak patrný, ba naopak klesá. 

Hrozivá je však situace v násilné kriminalitě nezletilých a mladistvých, kde znovu dochází 

k nárůstu násilných útoků, které mnohdy končí až smrtí oběti.   

Cílem mé bakalářské práce je především zjistit příčiny a podmínky k páchání násilné 

kriminality mladistvými pachateli. Pokusit se tyto příčiny delikventního jednání uvedené 

skupiny pachatelů popsat a na základě mnou shromážděných materiálů a poznatků dojít 

k jednoznačným závěrům, které by ukázaly na faktory vedoucí ke snížení kriminality 

mládeže. 

Na úvod mé bakalářské práce navazuje druhá kapitola násilná kriminalita mládeže, 

kde se věnuji porovnání statistických dat. Porovnávání bude věnovaná kvantitativnímu 

srovnání, celkového počtu násilných trestných činů, vražd a loupeží, kde pomocí grafů 

bude naznačen vývoj násilné kriminality nezletilých dětí a mladistvých. Pozornost bude 

soustředěna na roky 2000-2008. Využil jsem především statistik kriminality Ministerstva 

vnitra ČR a vlastních výpočtů. Ve třetí části se věnuji etiologii násilné kriminality, která je 

významná především z hlediska poznání teoretických přístupů, které nám pomáhají 

objasnit příčinu kriminálního jednání. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na příčiny a 

podmínky kriminality mládeže, kde následně za pomoci empirického výzkumu uvedu 

nejtypičtější anamnestické charakteristiky nezletilých a mladistvých provinilců a uvádím 

                                                 
1   GJURIČOVÁ, Jitka. Aktuální stav a východiska ke snižování trestné činnosti dětí a mládeže. [s.l.] : České vězeňství, 1999. 15 s                               
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zde také specifické znaky pro mladistvé delikventní romy. V další části mé bakalářské 

práce se zaměřuji na faktory, které významně ovlivňují socializaci jedince a mají největší 

vliv na jeho zdárné fungování ve společnosti, jako jsou rodina a škola. V šesté kapitole se 

věnuji společenským faktorům, které mají neméně závažný vliv na případnou kriminalitu 

nezletilých dětí a mladistvých. Jedná se především o alkohol, drogy, vliv médií a 

vrstevnické party. V sedmé kapitole uvedu možnosti prevence v rámci kriminality mládeže 

a v závěrečné kapitole uvedu případné postihy, které hrozí nezletilým a mladistvým 

v případě delikventního jednání či spáchání trestného činu dle Zákona č. 218/2003 Sb. 

Důvodem, proč jsem si vybral toto téma je mé služební zařazení u SKPV Policie ČR 

v Ústí nad Labem. Problematika mladistvých mě velmi zajímá a v budoucnu bych chtěl 

pracovat na policejním odboru zabývající se touto problematikou. Sám si kladu otázky 

ohledně příčin, které vedou mladistvé k tomu, že páchají brutální násilné činy. Proto 

doufám, že po zpracování této práce i já přispěji k nalezení příčin a podmínek páchání 

násilné trestné činnosti mládeže, budu moci názorně poukázat na devastaci morálních 

hodnot ve společnosti a především, že na základě jednoznačných závěrů budu moci 

stanovit v rámci prevence i represe nástroje, které povedou ke snížení kriminality mládeže. 

V mé bakalářské práci jsem použil techniky jako studium a analýzu dokumentů, 

analýzu statistických údajů. Podstatná pro zpracování mé práce bude též literatura, kterou 

uvádím v seznamu literatury. Vycházet budu i z aktualizovaných internetových stránek 

různých institucí. Při vypracování této práce budu vycházet i ze Zákona č. 218/2003 Sb. ze 

dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), který je 

platný od 1. ledna 2004 a dalších zákonů jako je například Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. 
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2 NÁSILNÁ KRIMINALITA PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ  

Kriminalita mládeže je součástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do věku 

18 let. Důsledkem je překročení právních a společenských norem, což je charakteristické 

pro trestný čin. Osoby ve věku 15–18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona 

trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné. 

Spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit 

výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná 

výchova. Širším pojmem než kriminalita, je delikvence, neboť označuje činnost porušující 

nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy. Takové jednání se vztahuje i na děti a 

mladistvé, kteří se tak stávají delikventy. 

Delikvence a dokonce zločiny dětí a mladistvých jsou ve svých projevech 

nezaměnitelné a nebezpečné zejména proto, že se hůře objasňují, a to s ohledem na zcela 

specifické znaky, které tyto činy provázejí. Tyto činy bývají z velké části neplánované, 

impulzivní a realizované pod silným emočním tlakem. Motivací k delikventnímu chování 

mládeže je především touha po obohacení, potřeba pochlubit se svojí kriminální činností 

před kamarády, vytržení z nudy, touze po dobrodružství či sehnat si loupežemi peníze na 

drogy. Mladiství pachatelé volí někdy zcela neadekvátní prostředky proviňování. Kdy se z 

bezvýznamné krádeže může stát například i vražda.2

Vražda je s určitostí nejvážnější z násilných trestných činů jakého se může jedinec 

páchající trestnou činnost dopustit. Mezi další nejčastěji páchané násilné trestné činy, které 

jsou mládeží páchány, můžeme zařadit loupeže. K zmíněným trestným činům se 

podrobněji věnuji na dalších stránkách mé bakalářské práce s doplněním o tabulky a grafy. 

Další násilná trestná činnost mládeže se specifikuje trestnými činy vydírání, úmyslné 

ublížení na zdraví, porušování domovní svobody, násilí na veřejném činiteli, rvačky, 

nebezpečné vyhrožování, omezení a zbavení osobní svobody a týrání osoby žijící ve 

společné domácnosti. 

S násilnou kriminalitou dětí musím zmínit i smutný fakt, že chronicky delikventní 

děti, u kterých se delikvence projevila už mezi 6. – 12. rokem, se ve značném počtu stávají 

delikventními dospělými zločinci. Dospělý jedinec se pak velmi často mění v recidivistu. 

                                                 
2 NOVOTNÝ P., Epidemie delikvence, Dialog Liberec 2006, 64s, ISBN 80-86761-45-2. 

2009                                                                                          
  

3



Petr Veselý: příčiny kriminality mladistvých 
 

2.1 NÁSILNÁ KRIMINALITA NEZLETILÝCH A MLADISTVÝCH 

V ČR ZA OBDOBÍ 2000–2008 

Jestliže celková kriminalita v České republice se pohybuje ročně přibližně kolem 

360 000 tisíc trestných činů, pak násilná kriminalita se svými 20 000 tisíci trestnými činy 

představuje přibližně 6% podíl. Ač celková násilná kriminalita do roku 2004 rostla, na 

kriminalitu nezletilých to nemělo vliv, avšak u mladistvých celková násilná kriminalita 

také rostla. Od roku 2005 se jak celková násilná kriminalita, tak i násilná kriminalita 

nezletilých a mladistvých snižuje a to až na historické minimum v roce 2008, kdy nezletilý 

spáchali 446 trestných činů a mladiství 882. Za mladistvé pachatele jsou považováni ve 

statistikách jedinci, kteří nedovršili 18 let, tedy v rozmezí 15-17 let, proto budeme 

v uvedené práci pojem mladistvého chápat takto. (Tabulka 1)  
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Celkem Objasněno Nezletilý Mladistvý

                             Graf 1 Celková násilná kriminalita v České Republice 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkem 21996 21709 23555 22358 23579 21684 19171 19551 16500

Objasněno 17595 17723 17456 16396 17364 16046 14028 13047 10258

Nezletilý 1-14 let 1083 1285 982 873 705 581 544 498 446 

Mladistvý 15-17let 1111 1141 1241 1235 1341 1149 990 1082 

Tabulka 1 Celková násilná kriminalita v České republice 

882 

 
Zdroj: http:Ministerstvo vnitra, přístupno na http://web.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html 
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2.2 VRAŽDA 
 Každá spáchaná vražda vyvolává silnou reakci veřejnosti, narušuje klidný život a 

pocit občanského bezpečí v širším okolí a vzbuzuje značný zájem. Pro veřejnost je pak 

velmi důležité pokud se dozví, že vražda byla objasněna a vrah odsouzen. I když celkový 

počet vražd klesá, tak tento trestný čin má u nezletilých a mladistvých pachatelů spíše 

skokovou tendenci. To znamená, že každý rok spáchají buď vražd méně, nebo více. 

Kritické byly zejména roky 2001, 2004, 2007. I tak se nezletilý dopustily za posledních 9 

let 13 - ti vražd a mladistvý se podíleli dokonce na 57 vraždách. To nám v součtu 

představuje celkem 70 vražd dětí, což je zhruba 8 trestných činů vraždy dětí za rok. 

(Tabulka 2) 
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Graf 2  Počet vražd v České Republice od roku 2000 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vraždy celkem 279 234 234 232 227 186 231 196 188 

Vraždy objasněno 241 208 218 204 216 170 205 180 166 

Nezletilý 1–14 let 0 3 0 0 4 1 1 2 2 

Mladistvý  15-17 let 5 8 5 5 12 2 4 10 

Tabulka 2 Počet vražd v České republice od roku 2000 

6 

 
Zdroj: http Ministerstvo vnitra, přístupno na http://web.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html 

2.3 LOUPEŽE 
Loupež je považována za jeden ze společensky nejzávažnějších trestných činů. 
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Představuje nejen útok na cizí majetek, ale i na tělesnou integritu oběti. Neuspokojivý 

vývoj v posledních letech vykazuje nejen frekvence loupeží, ale též jejich nízká 

objasněnost. Také loupeže měly svůj vrchol v roce 2004. Od té doby zaznamenaly loupeže 

mírný pokles, ale i tak, je podíl mládeže na loupežích až 16%. Této trestné činnosti se 

nezletilý a mladistvý dopouštějí nejčastěji na spolužácích či velmi starých lidech. (Tabulka 

3) 
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Graf 3 Počet loupeží v České republice od roku 2000 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Loupeže celkem 4644 4321 5434 5443 5931 5368 4613 4668 4030 

Loupeže objasněno 1911 1932 2545 2487 2741 2519 2282 2104 2056 

Nezletilý 1-14 let 201 245 251 315 287 215 238 190 225 

Mladiství 15-17 let 366 361 480 538 611 543 450 460 426 

Tabulka 3 Počet loupeží v České republice od roku 2000 
 

Zdroj: http:Ministerstvo vnitra, přístupno na:// http://web.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html 

2.4 OSTATNÍ NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE 
Ostatní násilná trestná činnost mládeže, ať už se jedná o násilí na veřejného činitele, 

rvačky, nebezpečné vyhrožování, omezení a zbavení osobní svobody, porušování domovní 

svobody, týrání osoby žijící ve společném obydlí, úmyslné ublížení na zdraví, násilí a 

vyhrožování proti skupině obyvatel, vydírání, útisk se podílí na trestné činnosti mládeže 

2009                                                                                          
  

6



Petr Veselý: příčiny kriminality mladistvých 
 

přibližně 60 %. Zbylých 40 % násilné trestné činnosti mládeže jde na vrub loupežím a 

vraždám.  Toto číslo je pak závislé na celkových trestných činech, které jsou spáchané za 

uplynulý rok, ale v podstatě se mění jen minimálně. Z toho celkový podíl dětí a mládeže na 

násilné trestné činnosti je přibližně 7,5 %. 

          Podle srovnávacího ukazatele – indexu:  

Počet evidovaných klientů trestných činů / počet obyvatel ve správním obvodu * 

10 000, pak můžeme určit v jakém kraji či okresu ČR je kriminalita nejvyšší. Ze zmíněné 

tabulky (Tabulka 4) vyplívá, že je to hlavní město Praha následované Ústeckým krajem. 

Indexové pořadí trestných činů v ČR: 

1. Praha – 737, 9 8. Plzeňský – 278,1 

2. Ústecký – 421,0 9. Jihočeský – 251,3 

3. Středočeský – 374,0 10. Královéhradecký – 248,1 

4. Liberecký – 372,6 11. Olomoucký – 245,9 

5. Karlovarský – 347,4 12. Pardubický – 206,4 

6. Moravskoslezský – 296,1 13. Vysočina – 187,9 

7. Jihomoravský – 295,2 14. Zlínský – 186,4 
Tabulka 4 Index pořadí trestných činů v České republice 

 
Zdroj:Ústecký kraj, přístupno 

na:http://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1603418&p1=140063
 

Z hlediska vyšších územních samosprávných celků je nejvyšší počet násilných 

trestných činů charakteristický pro Moravskoslezský kraj (3.154), hl. m. Prahu (2.748) a 

Ústecký kraj (2.196), naopak nejnižší počet, to jsou kraje, v nichž počet násilných 

trestných činů nepřevýšil hranici 600 trestných činů, charakterizují Vysočinu a kraj 

Pardubický.3

Indexové srovnání celkové násilné kriminality mezi okresy Ústeckého kraje: 

Most 

41,4 

Chomutov 

35,8 

Teplice 

31,4 

Litoměřice

31,3 

Ústí n. L. 

23,2 

Louny 

19,6 

Děčín 

19,5 
Tabulka 5 Indexové srovnání celkové násilné kriminality Ústeckého kraje 

 

                                                 
3 Kriminalita mládeže. In Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2007. [s.l.] 
: [s.n.], 2007. s. 189. 
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Zdroj:Ústecký kraj, přístupno 
na:http://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1603418&p1=140063

 
Z uvedených údajů v tabulce je zřejmé, že v severočeském kraji dochází k celkové 

násilné kriminalitě nejčastěji v okrese Most, Chomutov a Teplice. V těchto okresech je 

především velký počet spáchaných loupeží, které v součtu tvoří více než polovinu 

celokrajsky evidovaného nápadu této trestné činnosti.4 Nejmenší nápad násilné trestné 

činnosti v kraji má okres Děčín. (Tabulka 5) 

V České republice je nejvyšší míra kriminality dětí a mládeže na severní Moravě - 

22 % a v severních Čechách – 18 % z celkového počtu stíhané mládeže v České republice.  

Nejvyšší index počtu stíhaných mladistvých pachatelů na 10 000 obyvatel je 

zaznamenán v okresech Most a Ostrava.5

 

 

 
Obrázek 1 

 
Zdroj:Tn.cz [online]. Foto: Profimedia, 2009 [cit. 2009-04-13]. Dostupný z WWW: 

<http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/v-podebradech-se-servali-dva-mladici-skoncili-v-nemocnici.html>. 

 

                                                 
4 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Policie České republiky správy Severočeského kraje za 
rok 2008 [online]. 2008 [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: <www.policie.cz/soubor/bs-rok2008-alo-doplnena-doc.aspx>. 
5 GJURIČOVÁ , Jitka, ŽďÁRSKÝ, Martin. Kriminalita [online]. 2008 [cit. 2009-01-14]. Dostupný z WWW: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/1999/9901/vyvoj.html. 
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3 ETIOLOGIE NÁSILNÉ KRIMINALITY V ČR 

Etiologie deviantního chování, které je považováno za sociální patologii je 

výsledkem působení řady různých vnitřních a vnějších faktorů, které působí 

v inkriminovaném čase ve vzájemné interakci.  Příčiny vzniku jsou tedy z tohoto hlediska 

multifaktoriální. Jedinec se ocitá v situaci, kde souhra těchto faktorů vyvolá chování 

spočívající v nezákonném jednání.6  

3.1 TEORIE ZDROJŮ SOCIÁLNÍ PATOLOGIE    
Pro vysvětlení příčin a zdrojů, které vedou k vzniku a rozvoji sociálně deviantních a 

patologických jevů, používáme teoretické přístupy, které nám pomáhají objasnit 

kriminalitu. Jsou velmi dobře propracované a poskytují nám velmi ucelený přehled, kterým 

lze aplikovat vznik patologických jevů. 

Vědecké zkoumání kriminálního chování je velmi rozsáhlé. Teorií, které vysvětlují 

příčinu tohoto chování, je mnoho a vycházejí z různých hledisek. Obecně však můžeme 

zaznamenat tři přístupy: 

 biologicko psychologický přístup 

 sociálně psychologický přístup  

 sociologický přístup 

Lombrosova teorie „ criminal mann“ (vrozeného zločince) – klade důraz na 

biologické aspekty. Značný význam ve 2. polovině 19. století, ale i později. Na základě 

antropometrických měření na téměř 4000 odsouzených dospěl k závěru, že zločinecké 

zaměření lze identifikovat na základě měřitelných duševních a především tělesných znaků 

(tvar lebky). Lombroso tuto koncepci zrevidoval a připustil více faktorů, které 

pravděpodobnost vzniku kriminálního chování zvyšují. 

Goddardova teorie – ten jako hlavní příčinu delikvence považoval nízkou úroveň 

mentálních schopností. Zaměřil se na morony, jejichž mentální úroveň se pohybuje 

v pásmu slaboduchosti (IQ 70-80). Díky předsudkům se objevily tendence k selekci těchto 

osob. 

Kriminální chování a delikvenci však nelze vysvětlit pouze jednou příčinou. 
                                                 
6 FISCHER, Slavomil. Sociální patologie. [s.l.] : [s.n.], 2006. 144 s. ISBN 80-7044-812-1 
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Potvrzení genetických předispozic jako determinanty kriminálního chování by ve svém 

důsledku znamenalo minimální možnost jeho korekce nápravy jeho pachatelů. A vedlo by 

to k už již jednou zmíněné biologické méněcennosti některých skupin populace. 

Eysenckova teorie – tu můžeme považovat za novější teoretický přístup operující 

s větším počtem vlivů. Pracuje s vybranými osobnostními charakteristikami. Neurotičtí 

jedinci se silnou společenskou orientací (extroverzí) mají nižší schopnost požadovaného 

sociálního učení. S tím pak souvisí jejich obtížná socializace, a tím pádem nedodržování 

norem, které se projevují jejich nerespektováním. 

Cloningerova teorie – předpokládá specifické reakce, které vycházejí z osobnostních 

charakteristik. Delikvent je natolik egocentrický, že je mu lhostejná reakce okolí. Je 

lhostejný k ocenění. Je pro něj důležitý pouze vlastní uspokojení a názor. Má také potřebu 

zažívat stále nové zážitky a stereotyp jej neuspokojuje. Strach pociťuje v menší míře a 

nereagují na nebezpečí. Nejsou schopni odhadnout rizikovost vlastního jednání. Z toho pak 

plyne neschopnost adekvátního zvládnutí konkrétní situace. 

Sociologický přístup se při zkoumání kriminálního chování zaměřuje zejména na 

otázku. Zda jeho výskyt může ovlivňovat strukturální aspekty společnosti, a také reálné 

sociální procesy. 

V posledních letech doplnil výše uvedené teorie přístup orientovaný na 

viktimologickou orientaci: 

Teorie sociální dezorganizace – postihuje vývojovou křivku sociálně slabých lokalit. 

V rozhodující fázi začne narůstat kriminalita. Poté dochází k rozpadu společenských vazeb 

a systému společenské soudržnosti a k hodnotové dezorientaci. 

Durhheimova a Mertonova teorie anomie – pojednává o turbulentních sociálních 

změnách, které ničí tradiční hodnoty, normy a systémy. Toto období je označováno jako 

anomie, která je příčinou nárůstu kriminality a dalších deviantních jevů. Problém spočívá 

v institucionalizované proklamaci ideálních společenských cílů, často materiálních, a 

podněcování způsobů a prostředků, které k získání takového cíle vedou. Společnost 

vyžaduje dodržování norem a pravidel a to nemusí některým jedincům vyhovovat, a tak se 

snaží najít nežádoucí způsoby dosahování cílů bez podílu na společenské činnosti. 

Teorie diferenciální asociace – tvrdí, že se lidé sdružují v subkulturách, které jsou 
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diferenciální podle jejich původu, životních podmínek a osudů. V těch se pak učí sociálním 

rolím a to včetně role deviantních. V delikventní subkultuře si jedinec osvojuje kriminální 

vzorce chování, tak, jako si v „normální“ subkultuře osvojuje jedinec pravidla a vzorce 

chování sociálně aprobované. 

Teorie etiketizace – kriminalita je sociální etiketa, která vzniká až při vzájemném 

působení jedince s institucemi formální kontroly. Jedinec, který poprvé spáchá pro 

společnost nepřiměřený čin, za který mu může hrozit např. trestní stíhání, získá okamžitě 

sociální nálepku delikventa. To ovlivňuje chování společnosti vůči němu, a to zejména 

v projevené nedůvěře, odmítání a obezřetnosti. Tím snižují prokázání jedince, zda čin 

neprovedl nebo zda se jednalo, pouze o čin epizodického charakteru. Posupně začne 

jedinec etiketu přijímat a vyhovuje sociálnímu tlaku a očekávání lidí a stává se 

delikventem. 

Teorie rozdílných struktur příležitostí a koncepce životního stylu – neboli model 

zranitelnosti vyplívající ze životního stylu. Vychází z teorie, že se různí lidé vystavují 

rizikovým situacím z hlediska místa, času a osob. Teorie pracuje se třemi faktory, které ve 

vzájemné interakci mohou vést k delikventnímu chování. Je to: 

 osobnost motivovaného pachatele 

 vhodný objekt útoku 

 nepřítomnost osoby, která by mohla útoku zabránit.7 

Znalost příčin kriminálního chování, a typických vlastností jeho nositelů je nezbytná 

pro pedagogické, etopedické, výchovné a terapeutické práce. Otázka zdrojů se úzce dotýká 

možností práce s nositeli patologických vzorců chování, volby metod a postupů v rámci 

prevence, působení a ovlivňování těchto osob. 

 

 

                                                 
7 FISCHER, Slavomil. Sociální patologie. [s.l.] : [s.n.], 2006. 144 s. ISBN 80-7044-812-1 
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4 PŘÍČINY A PODMÍNKY KRIMINALITY MLÁDEŽE 

DNES 

Příčiny a podmínky současné kriminality jsou velice často diskutovanou otázkou. 

Mezi lidmi se často hovoří o všeobecném úpadku mravů, o značném nárůstu brutality a 

neschopnost příslušných orgánů situaci řešit. 

Chceme-li zjistit příčiny sociálně patologického chování, musíme pochopit motivy, 

potřeby, postoje, hodnoty, city a emoce. Musí nás zajímat, v jakém rodinném a 

společenském prostředí mladiství delikventi vyrůstali a žijí. 

Nárůst míry násilí mezi mládeží je různě připisován celé řadě základních faktorů. 

Zhruba je lze rozdělit na ekonomické, politické, sociální faktory a faktory související s 

prostředím, ovšem tyto skupiny se poněkud překrývají. Celkový nárůst také nelze 

jednoduše přičítat žádné z nich více než ostatním, neboť se jedná o důsledek jejich 

vzájemné interakce.8

Po převratu v roce 1989 překotně zmizela ochota dětí a objevila se nechuť dodržovat 

závazek čestného slova nebo přísahy. Mnozí dospělí si zase podnikání pletli s loupežemi, 

dlužníci se vysmívali svým věřitelům, nedostavoval se stud za proviňování a zmizelo 

někdejší kolektivní odsuzování provinilců. Vytratily se samosprávní principy z dětských 

organizací. Naopak se objevila potřeba egoisticky obhajovat vlastní prohřešky, hledat 

chyby u jiných a domáhat se polehčujících okolností. Svoboda byla bohužel masově mylně 

pochopena jen jako právo individuálně nemuset už vůbec nic a naopak možnost vyžadovat 

od jiných úplně vše. A také se považovala za právo nenést odpovědnost pokud možno 

vůbec za nic a naopak se chápala jako příležitost volat jiné k odpovědnosti. 

A právě děti byly zhroucením mravní a společenské kontinuity dezorientovány. 

Často osobnostně selhávaly. A to zejména proto, že začaly být především v rodinách 

vychovávány k tvrdosti a egoismu. To vše pod záminkou, že by jinak v právě nastolené 

volné soutěži všech se všemi neobstály. Rodiče si velmi přejí, aby se jejich děti staly 

uznávanými osobnostmi. Jenže při snaze po vlastní nedostižné a originální osobnosti 

povětšinou přirozeně selhávají. Potom se následně stávají bezohlednými egoisty se 

sklonem k proviňování nebo dokonce s nutkavou potřebou proviňovat se. 
                                                 
8 PŘEHLED ZNALOSTÍ O NÁSILÍ MEZI MLÁDEŽÍ: TRENDY, STRATEFGIEE A REAKCE V ČLENSKÝCH STÁTECH EU [online]. 
2006 [cit. 2009-02-02]. Dostupný z WWW: <http://www.ok.cz/iksp/docs/323.pdf>. ISBN ISBN 80-7338 
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Stejně škodlivá je snaha některých rodičů izolovat své děti od vrstevníků z jiných 

sociálních skupin, protože děti pak nechápou motivy těch, od nichž se intelektem, 

charakterem, vzděláním a materiálními podmínkami významně liší. To může přivodit 

nejen třídní nenávist nebo intelektuální pohrdání, ale i potřebu proviňovat se právě na těch, 

jimž sice jen nerozumí, jenže proto je nenávidí.9

Proviňování spočívá rovněž v necitlivém narušování práv bližních, v nerespektování 

těchto práv nebo v pohrdání těmito právy. Pocit viny signalizuje vlastní předchozí chybu, i 

když se případně ani zdaleka nedostaví ochota tuto chybu napravit. Pokud však v sobě po 

provinění nepociťujeme vinu, pak u sebe většinou nastartujeme nebezpečný proces, na 

jehož konci se z nás může stát všeho schopný delikvent. Nejsme-li si vědomi, že jsme 

svým proviňováním ohrozili práva jiných, pak se z nás mohou stát celoživotní delikventi. 

Osvobození se od pocitu viny v důsledku přijetí trestu je totiž velmi silný pozitivní 

prožitek, který často vytváří hráz proti novému proviňování.  

Dědičné deformace jsou v poměru se současnou realitou zahlcenou různými 

osobnostními a charakterovými deformacemi v podstatě vzácné. Sociální původ však 

přesto hraje při cestě na šikmou plochu důležitou roli ve stylu delikvence a její zaměření. 

Vyšší vzdělání a inteligence, zkušenosti a nadprůměrné dobré hmotné poměry vedou 

začínající delikventy k opatrnosti, obezřetnosti a k větší vynalézavosti, a vedou tím pádem 

k vyšší efektivitě delikventního nebo zločinného jednání. 

Uskutečněný zločin není pouze důsledkem obecné chtivosti a ani nesvědčí o 

nadbytku psychické síly a nadhledu či pocitu individuální nadřazenosti delikventa. Je to 

spíše svědectví o jeho psychické slabosti, nevyzrálosti, vývojových poruchách, 

neradostném dětství, pocitech ohrožení, o strachu ze selhání a o potřebě emoční a sociální 

stabilizace. 

 Delikventní či latentně delikventní osoba není navíc schopna zřetelné nebo 

objektivnější sebereflexe, takže slabosti a chyby v selhávání nehledá u sebe, ale u jiných. 

Poté většinou vyjadřuje silnou nespokojenost s bližními, má sklony k agresivitě a 

nepociťuje vinu ani po závažném provinění. 

Veřejnost si myslí, že úroveň proviňování je v naší republice značná, ale že 

neohrožuje ani významně neovlivňuje společenské dění a stabilitu společnosti. A přitom 
                                                 
9 NOVOTNÝ, Petr. Epidemie delikvence. [s.l.] : [s.n.], 2006. 62 s. ISBN 80-86761-45-2. 
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objektivně úroveň proviňování je natolik hrozivá, že se stává jednou z podstatných 

charakteristik naší společnosti a negativně se odvíjí v morální úpadek, ale i v ekonomice a 

politice, a vtiskují společnosti nezaměnitelná stigmata nestability. Nebezpečné jevy 

proviňování nesmíme bagatelizovat, protože pak jejich negativní efekty ještě více 

urychlujeme. Proměny onoho společenského vědomí mnohdy ani nezaznamenáme, jelikož 

probíhají mimořádně rychlým tempem, což zřejmě způsobují pronikavé proměny 

společenského bytí a nezbytný technický pokrok, který jen zdánlivě vše postrkuje údajně 

k lepšímu.10

Následně uvádím nejtypičtější anamnestické charakteristiky, získané 

z pětisetčlenného vzorku nezletilých a mladistvých svěřenců z výchovného ústavu pro děti 

a mládež v Severočeském kraji.11 Tyto charakteristiky byly sumarizovány 15 let. Lze je 

tedy využít jako vcelku spolehlivé a objektivní údaje při vyhledávání latentních provinilců 

mezi problémovými nezletilými nebo mladistvými osobami, jenž, jsou v popředí 

pozornosti odborníku. 

4.1 TYPICKÉ ANAMNÉZY NEZLETILÝCH A MLADISTVÝCH 
PROVINILCŮ 

„Delikvent bývá nechtěným anebo od počátku nemilovaným, zanedbávaným či citově 

deprivovaným dítětem (53%), 

- pochází z rozvrácené nebo jinak sociálně nefunkční rodiny (57%), 

- po narození byl umístěn do kojeneckého ústavu nebo se v raném dětství ocitl 

v dětském domově (11%) 

- od raného věku býval nadměrně, nespravedlivě nebo naopak nedostatečně trestán 

(57%) 

- byl vystaven tlaku nadměrné či naopak nedostatečné výchovy (65%) 

- vykazuje nadprůměrně agresivní tendence, a to nejen vůči vnějšku, ale někdy i vůči 

sobě – tendence k sebepoškozování i k sebevraždě (55%) 

- je průměrně inteligentní (35%) 

                                                 
10 NOVOTNÝ, Petr. Epidemie delikvence. [s.l.] : [s.n.], 2006. 62 s. ISBN 80-86761-45-2. 
11 NOVOTNÝ, Petr. Epidemie delikvence. [s.l.] : [s.n.], 2006. 62 s. ISBN 80-86761-45-2 
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- je nadprůměrně inteligentní (6%) 

- je podprůměrně inteligentní (59%) 

- získal předčasné sexuální zkušenosti (40%) 

- v dětství byl pohlavně zneužit (47%) 

- není schopen účinné sebekontroly, zpětná vazba (svědomí), mravní brzdy a 

korektivní rozhodovací procesy spolehlivě nefungují, delikvent si jich nebývá vědom (52%) 

- v rodinné anamnéze byl konstatován alkoholismus aspoň jednoho z rodičů, 

případně pokus o sebevraždu některého z nich, psychiatrické problémy otce nebo matky, 

aspoň jeden z rodičů byl přinejmenším jedenkrát ve výkonu trestu (63%) 

-obtížně uzavírá trvalejší emoční vztahy, vykazuje poruchy komunikace a kooperace 

(60%) 

- je disharmonickou osobností, projevuje znaky lehké mozkové dysfunkce, 

nadprůměrně vysoký neuroticismus zejména v dimenzi silné extroverze, užíval 

psychiatrické léky, například neuroleptika (73%) 

- neprožívá pocity viny po provinění, neprojevuje soucit, trest, jenž mu byl uložen, 

chápe nikoli jako podnět k sebekorekci, ale spíše jako pomstu či odvetu (61%) 

- touží po bezpracném životě, po dobrodružství, po přímočarém uspokojení všech 

svých přání a potřeb (82%) 

- je většinou mužského pohlaví (87%) 

- pokračuje v delikventním jednání nejpozději do tří let po propuštění 

z převýchovného zařízení v 15 nebo 18 letech (61%)“12

Z těchto anamnestických charakteristik je zřejmé, že děti a mladistvý, kteří 

projevovali určité delikventní jednání, jsou většinou chlapci, kteří pocházeli nejčastěji ze 

sociálně nefunkční rodin, kde se jim nedostala potřebná výchova a často citově strádali. 

Mentálně retardovaní jedinci 

Nezletilí či mladiství jedinci, kteří mají snížené intelektové schopnosti – tedy jsou 

takzvaně mentálně retardováni, jejichž IQ se pohybuje na hranici debility, mohou 

                                                 
12 NOVOTNÝ, Petr. Epidemie delikvence. [s.l.] : [s.n.], 2006. 62 s. ISBN 80-86761-45-2. 
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vykazovat některé odlišné anamnestické charakteristiky. Samotný způsob jejich 

delikventního jednání je pak poněkud odlišný od delikventů s podprůměrným, průměrným 

nebo nadprůměrným IQ. Delikventní chování mentálně retardovaných je stejně nebezpečné 

jako jednání delikventů s průměrným IQ. Avšak bývá prvoplánovitější. Je sice většinou 

rychleji odhaleno, ale převýchova mentálně retardovaných delikventů je obtížnější, 

finančně dražší, a její efekty jsou lehčeji zvratitelné k předchozímu stavu. 

4.2 NÁSILNÁ KRIMINALITA MENŠIN 
Největší menšinou žijící na území České republiky jsou Romové. Jejich trestná 

činnost je považována za vážný společenský problém. Již dlouhá desetiletí se naše 

společnost snaží romské obyvatelstvo asimilovat do společnosti. V posledních letech se 

změnil i přístup obyvatelstva k této menšině, a to v adaptaci romského obyvatelstva do 

společnosti. Jedna část obyvatelstva této menšiny se poctivě zapojila do pracovního 

procesu a vykazuje příslušný stupeň osobní disciplíny. Druhá část se snaží využít 

poskytovaných výhod ve formě sociálních dávek a žít příživnickým způsobem na úkor 

společnosti. Třetí část Romského obyvatelstva je společensky nepřizpůsobivá, páchá 

trestnou činnost a ohrožuje mravní výchovu vlastních dětí a mládeže. To zejména často i 

tím, že specifickým rysem romské kriminality je vysoká míra zapojení dětí do kriminálních 

aktivit, a to zejména do aktivit gangů. Zde je dospělými využíván především fakt, že jejich 

děti jsou do 15 let beztrestní. Romské děti se pak stávají z velké části recidivisty. 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci Ministerstva spravedlnosti v Praze 

uskutečnil empirický výzkum na mladistvé Romy páchající trestnou činnost. Kromě údajů 

zjištěných výzkumným týmem byly použity ještě údaje státních zástupců, policie, místních 

úřadů, třídních učitelů a učňovských škol.13

4.2.1 Specifické znaky pro mladistvé delikventní romy 

„Velká rodina s mnoho sourozenci, s nízkým příjmem, polovina těchto rodin měla 

příjem pod hranicí sociálního minima, 

- přeplněný byt, špatné hygienické podmínky, konflikty se sousedy v bydlišti 

- mnoho rodičů negramotných, mnoho rodičů s nedokončeným základním vzděláním 

                                                 
13 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
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- zanedbaná kontrola dětí 

- výskyt opakované trestné činnosti u dospělých členů rodiny 

- horší výsledky v inteligenčních testech 

- záporný vztah ke škole, velké problémy s prospěchem i chováním 

- příslušnost k asociálně jednající partě 

- vyšší ukazatele agresivity a asociálních tendencí 

- více neklidu, více špatných nálad, nižší sebevědomí 

- neplánovaná trestná činnost, vysoký vliv příležitosti 

- z provedení trestného činu je patrná vysoká potřeba vzrušení a vysoká potřeba 

ocenění skupinou, častý je vliv alkoholu.“14

Nedojde-li ve společnosti k zřetelnému oslabení bariér mezi většinou a menšinou, 

není těžké předpovědět rizika hrozící romské mládeži v budoucnosti. Bude se jednat o 

rezignaci na společenský vzestup, páchání kriminality, podlehnou braní drog, stanou se 

násilníky. Ani mládež napravovaná v ústavních institucích pro delikventní mládež se 

nestane vzorem pro ostatní, protože tato mládež se většinou po propuštění vrací 

k předchozímu způsobu života. 

Pokud něco může vytrhnout romské populaci trn z paty do budoucna, tak to nejspíš 

budou speciální vzdělávací programy nabízející: 

 předškolní vzdělávací program 

 speciální základní škola 

 učňovská zařízení 

 instituce poskytující kvalifikační kurzy a rekvalifikační programy 

Hlavní podmínkou pro navštěvování takových institucí je především motivace 

mladých Romů a jejich rodin. To je bráno za velký problém, protože to vyžaduje velkou 

mobilizaci personálních a finančních zdrojů, jaké u nás běžné školy zatím nejsou schopny. 

K podpoře by se mohla přispět funkce pedagogického a sociálního asistenta.15

                                                 
14 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
15 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
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Logickým vyústěním vysoké míry proviňování Romů je jednoznačně jejich sociální 

situace. Nízká vzdělanost, sociální zanedbanost a nespolehlivost jim zavírá mnohé dveře 

k seberealizaci a úspěšného zapojení do společnosti. 

Mezi projekty zaměřené na vzdělávání romů, bych vyzdvihl projekt základní školy a 

mateřské školy Brno, nám. 28 října 22, která včasnou péčí podporujeme školní úspěšnost 

dětí, které přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Méně podnětné rodinné 

prostředí, s nízkým kulturním a sociálním postavením: "sociální znevýhodnění" 

znesnadňuje rozvoj kognitivního a morálního potenciálu dětí a jejich následné zapojení do 

hlavního vzdělávacího proudu. Určující a nezastupitelnou roli v předcházení neúspěšnosti 

těchto dětí ve škole, nesporně sehrává adekvátní, předškolní příprava dětí od tří let života 

do zahájení povinné školní docházky. Je třeba brát v úvahu také jazyk užívaný v prostředí 

dítěte, který je jiný, než jazyk vyučovací, nebo je nesprávně užíván a potom oslabuje 

přirozenou bohatost verbální komunikace v rámci rodiny. Důležité je informovat rodiče o 

významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí a zvýšit jejich kompetence k rozvíjení 

potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí.  

Efektivní včasná péče probíhá ve spolupráci neziskových organizací, resortů školství 

a sociálních věcí. Cílem včasné péče je: 

 předcházet školní neúspěšnosti dětí 

 poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady k sociální integraci 

Tento je poměrně úspěšný, jelikož většina romských žáku školu úspěšně ukončí.16

                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28 října 22 [online]. 2007 [cit. 2009-02-01]. Dostupný z WWW: 
http://www.osmec.cz/vcasna-pece.php. 
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5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SOCIALIZACI JEDINCE 

Nejdůležitější v těchto faktorech jsou pro nás bezesporu rodiče, sourozenci, tedy 

rodina. Ihned poté je velmi důležitým faktorem škola, spolužáci. Samozřejmě na nás 

působí i jiné faktory, které musíme brát v úvahu. Ať je to místo, kde bydlíme, náboženství, 

zájmy. 

5.1 RODINA 

Rodina má pro dítě nezastupitelný význam. Rodina je považována za nejdůležitější 

sociální skupinu, ve které člověk žije. V rodině a rodinou se uskutečňuje společenská 

adaptace dítěte, jeho začleňování do společnosti. Je zdrojem zkušeností a vzorů chování, 

které nemůže získat v jiném prostředí. Rodina formuje dítě v průběhu jeho vývoje. Je 

významným nositelem jeho budoucích společenských rolí a identity obecně. 

Rodina plní řadu funkcí: 

 biologických  

 ekonomických 

 sociálních 

 psychologických 

Jestliže některé funkce rodina neplní, může stát za případným negativním vývojem 

dítěte. Včetně poruch chování, či dalších patologických jevů. Pokud se tak děje, tak rodinu 

označujeme za dysfunkční. 

Aspekty související s pravděpodobně budoucím negativním vývojem z hlediska 

rodiny jsou: 

„Anomální osobnost rodičů, kdy se rodiče sami dopouštějí asociálního a 

antisociálního chování 

- dysfunkce rodiny, spojená zejména s problémem psychické deprivace, respektive 

subdeprivace 

- úplnost rodiny, náhradních rodičů, náhradní výchovy až výchovy ústavní 
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- problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN )“17

CAN – je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a 

vývoje dítěte. Vzniká v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé 

osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné.18

Rodinné prostředí delikventně jednajících mladistvých se jeví jako chladné, 

s minimem rodičovského zájmu o děti. Rodiče jsou dětmi charakterizováni jako 

nezainteresovaní na potřebách dítěte.  

5.1.1 Rodinná výchova  

Základem pro boj s trestnou činností dětí a mládeže je především výchova v rodině. 

Vytvářejí se zde počátky chápání vztahů k rodině a také vztah ke společnosti. Utvářejí se 

zde názory a morálka každého jedince. To, jak rodina vychovává svého potomka, nemůže 

být nikomu lhostejné. A to proto, že vychová-li morálně nestálého jedince 

s deformovanými názory na život v naší společnosti, mohou se u tohoto jedince vytvořit 

předpoklady k nerespektování nebo dokonce k porušování zákonů. Ve výchově v rodině 

hledejme hlavně společenskou funkci a plnění občanské povinnosti.  Výchova dětí a 

mládeže by měla být vytvářena v harmonickém souladu mezi rodiči a samozřejmě mezi 

rodiči a dětmi. 

Jestliže jsem zde zmínil harmonický soulad. Tak další důležitý parametr ve výchově 

dětí je dohled. Představme si pod tím míru rodičovy informovanosti o tom, co dítě dělá ve 

volném čase, s jakými kamarády se stýká, kde se zdržuje, kdy se vrací domů a samozřejmě 

v jakém stavu. Protože čím hůře rodiče monitorují své děti, tím je větší pravděpodobnost, 

že se dítě dopustí trestného činu v časném věku.19

V zásadě platí, že jsme spíše produktem výchovy než následkem vlastního 

celoživotního usilování. Někdy i následkem chybné a nebezpečné výchovy. Psychicky 

nezralí rodiče produkují ještě nezralejší děti a brutalitu tohoto eskalujícího procesu pak 

v podstatě nelze zastavit. 

Pokud rodina selhává, soud poté může pozastavit nebo omezit výkon rodičovské 

                                                 
17 FISCHER, Slavomil. Sociální patologie. [s.l.] : [s.n.], 2006. 144 s. ISBN 80-7044-812-1. 
18 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývoj psychologie. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-71783-08-0. 
19 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
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zodpovědnosti. Rodičovskou zodpovědností rozumíme souhrn práv a povinností při péči o 

nezletilé dítě, při zastupování nezletilého dítěte nebo při správě jeho jmění. Omezit 

rodičovskou zodpovědnost může soud v případě, že rodič řádně nevykonává povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, mezi které mimo jiné patří péče o mravní vývoj.20

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučinil-li tak orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato opatření: 

  napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří narušují 

jeho řádnou výchovu 

  stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, občanských 

sdružení v místě bydliště nebo na pracovišti 

  uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, 

zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě 

nevhodných.21 

Pohnutky a příčiny, které vedou mládež k protispolečenskému chování, jsou 

různorodé. Předcházení jim pak spočívá ve výchově, přičemž výchovu vnímáme jako: „ 

Proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn 

v jejím vývoji. Z moderního hlediska je proto výchova především procesem záměrného a 

cílevědomého vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého 

jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se 

autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností.“22

5.2 ŠKOLA 

Škola je společenská instituce, jejíž úlohou je pomáhat každému žákovi všestranně se 

rozvíjet fyzicky, psychicky, mravně i sociálně. Začátky delikventního chování se často 

projevují právě ve školním prostředí.23 Přechodem do školy každé dítě ztrácí výlučné 

postavení, které do té doby mělo v rodině. Škola významným způsobem ovlivňuje 

osobnost dítěte. Má velkou úlohu v odhalování delikventního chování dětí. Problémové 

                                                 
20 ÚZ - Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině , § 44 ods. 1 a 2 
21 ÚZ - Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, § 43 ods. 1 
22 PRůCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. [s.l.] : [s.n.], 2001. 322 s. Praha Portál. ISBN 80-7178-
579-2. 
23 GALBAVÝ, Ľ. Vplyv rodiny na páchanie trestnej činnosti rizikovou mládežou, s. 94. In Riziková mládež v současné společnosti. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 234 s. ISBN 8070410442. 
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dítě se často v budově školy za přítomnosti ostatních žáků projeví svými sklony, a právě 

škola je často místem páchání trestné činnosti dětí. Velmi důležitou osobou v tomto směru 

je samotný učitel těchto dětí, který nezřídka odhalí a následně řeší přestupky v rámci školy. 

Závažnější problémy se řeší za pomoci poradenských institucí, případně s policií. Tímto se 

preventivně působí na žáky a jsou tím odstraňovány negativní výchovné faktory. Vytvářejí 

se tím podmínky pro zdravý psychický a morální vývoj dítěte, který má těžiště jak ve 

škole, tak hlavně v rodině. Velmi důležitá je v prevenci delikventního chování dětí právě 

spolupráce rodiny a školy.24 Nejaktuálnější problém českého školství je šikana, která 

ovlivňuje budoucí násilné chování jednotlivce. Jedná se zejména o násilné ponižující 

chování vůči spolužákům, kde u násilníka můžeme definovat agresivní poruchu chování, 

při které dochází k porušování sociálních norem. Dnes se poměrně často stává, že si děti 

natáčí fyzické útoky na spolužáky a prezentují je například na internetu. 

Prevenci by mohl plnit, již na některých školách působící školní psychologové. 

Materiál, který se věnuje práce psychologa a speciálního pedagoga na škole je Vyhláška 

MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. 

„Náplní práce školních psychologů, popřípadě speciálních pedagogů bývá screening 

rizikových dětí, monitorování konkrétních problémů s neprospěchem, záškoláctvím, 

šikanou, drogovými a jinými závislostmi, intervence v aktuálních obtížných situacích dětí, 

vytváření programů na podporu osobnosti žáků a na prevenci negativních jevů v jejich 

vývoji, odborné vedení učitelů a ostatních pedagogických pracovníků při jejich zavádění a 

realizaci, včetně sledování a vyhodnocování efektivnosti těchto programů, pořádání 

vzdělávacích seminářů pro učitele o práci s dětmi se specifickými poruchami chování. 

Dále provádění různých psychologických a speciálně pedagogických vyšetření žáků, 

popř.poskytování navazující terapeutické, psychokorektivní či reedukační péče žákům a 

poradenské pomoci jejich zákonným zástupcům.25

 

 

                                                 
24 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
25 BENDL, Stanislav, Neukázněný žák: Cesta institucionální pomoci. Praha: ISV nakladatelství, 2004. 100 s. ISBN 80-86642-36-4. 
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6 SPOLEČENSKÉ A VRSTEVNICKÉ FAKTORY 

Vedle faktorů ovlivňující socializaci jedince musíme brát v úvahu i jiné faktory, 

které mají neméně závažný vliv na výchovu jedince. 

6.1 ALKOHOL 

Alkohol je nejrozšířenější, nejčastěji užívanou, a v našem prostředí značně 

akceptovatelnou psychoaktivní látkou. Mezi skutečnostmi, které vytvářejí podmínky pro 

páchání násilné kriminality dětí a mladistvých, zaujímá právě alkohol a vliv samotného 

alkoholu na jedince značnou roli. Je potvrzeno, že v důsledku používání alkoholu je 

pácháno mnoho závažných trestných činů. Přes své negativní účinky alkohol zůstává 

tradiční zneužívanou látkou. Alkohol v nás uvolňuje psychické napětí, zlepšuje náladu a 

zvyšuje pocit sebejistoty. To se posléze může projevovat v tom, že alkohol může 

vystupovat jako okolnost upevňující předchozí záměr a rozhodnutí spáchat trestný čin nebo 

dovést k trestné činnosti člověka, který by se za střízlivého stavu takového činu, 

nedopustil. Ačkoli je v naší republice podávání alkoholu osobám do 18 let zakázáno, tak 

děti zažívají své zkušenosti podstatně dříve. 

Faktory zvyšující pravděpodobnost pití alkoholu: 

 dědičnost – je prokázáno, že u jedinců z rodin, kde je otec alkoholik, je 

pravděpodobnost, že se vznik alkoholismu u mužských potomků projeví až 

10x vyšší 

 vliv rodiny – dysfunkční rodina, syndrom CAN  

 vliv sociální skupiny – vrstevnické party 

 Vliv životního prostředí – prostředí měst, vybrané aglomerace – sídliště a 

průmyslové zóny, snížená společenská kontrola, migrace obyvatel 

 Sociální konformita – tvorba sociálních kontaktů 

6.2 DROGY 

Důsledky související se zneužíváním drog jsou obdobné jako při požívání alkoholu. 

Mají stejné negativní důsledky pro rodinu, okolí a v neposlední řadě na jedince samotného. 
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Jestliže u alkoholu můžeme hovořit o pozvolném vývoji. Drogy mají pro jedince za 

následek negativní přijetí společnosti takřka okamžitě. Tolerance většinové populace vůči 

zneužívání drog je oproti alkoholu téměř nulová. Nálepka feťáka je silnějším stigmatem 

než jedinec holdující alkoholu. Požívání drog mládeží je ve společnosti bráno za vážný 

problém. 

Násilná trestná činnost páchána mládeží v souvislosti s užíváním drog spadá do dvou 

oblastí. Jednak je to násilí užité s cílem získat finanční prostředky na nákup drog. Za druhé 

je to užití drogy, která má jedince před předpokládanou trestnou činností povzbudit. 

Zneužívání drog mládeží, již není individuální záležitostí. Stává se negativním sociálním 

jevem. 

Pokud mládež požití drog přizná, její odpovědi zní většinou takto: 

Touha po poznání něčeho nového. To je společně s odpovědí, že je k tomu vedla 

zvědavost ta nejrozšířenější. Dále nesmíme zapomínat na vliv party a dočkáme se 

odpovědi, že za požití drog mohou především kamarádi. Poté se drogou snaží řešit 

problém, který je pro ně velmi psychicky náročný. Dále se v odpovědích mládeže uvádí, že 

drogu požijí pro zlepšení nálady, zažehnání nudy, snaha na sebe upozornit, vzdor proti 

okolí a již zmiňované jiné důvody, které mohou být například používání drogy 

k povzbuzení před delikventním chováním. 

Velmi znepokojující je též fakt, jaké zkušenosti mají mladí lidé s drogou. I když se 

jedná především o marihuanu, což samozřejmě není ospravedlnitelné, tak každý čtvrtý žák 

9. třídy uvádí, že zkušenost s drogou již zažil, a dokonce, že polovina žáků zná spolužáky, 

kteří užívají drogu. Byly jim též drogy nabízeny, a ví, kde drogu případně sehnat.26

Pomoc a poradenství jsou připraveny poskytnut různé instituce, například kontaktní 

centra, střediska pro drogově závislé, linky důvěry. Hlavní záchranou by měli být již 

zmínění rodiče ve spolupráci se školou, kde často k prvnímu kontaktu s drogou dochází. 

6.3 VLIV MÉDIÍ 

O vlivu médií, a zejména televize a internetu na vliv dnešních dětí a mládeže ve 

vyspělých zemích nemůže být pochyby. Mládež sleduje televizi a internet nejvíce ze všech 

                                                 
26 MARÁDOVÁ, Eva. K novému pojetí vzdělávání učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů na univerzitě Karlově v 
Praze-pedagogické fakultě. Bulletin Národní protidrogové centrály. [s.l.] : [s.n.], 2001. 68 s. ISBN 1211-8834. 
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médií. Čas, který věnují sledování televize a internetu, je v průměru delší než všechny jiné 

mimoškolní aktivity, jimž se děti a mládež v naší kultuře věnují. 

Ať chceme či nechceme, přicházejí děti a mladiství kontaktem s obrazovkou či 

monitorem do styku s negativními jevy, které mohou narušit dětskou mysl. Jedná se 

především o: 

 samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování 

 vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost 

 agresivita zaměřená proti některým náboženským, sociálním, etnickým či 

jiným skupinám 

 špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a 

sociální vývoj27 

Mnohé filmy či videa vytváří veřejnou atmosféru, ve které je zločin součástí 

společnosti. Média tak vytváří pocit, že lidský život nemá příliš velkou cenu a jen 

dominantní jedinec může uspět. Násilníci jsou pak napodobováni a jsou vzorem 

špatného chování. 

Dítě si násilné postoje osvojuje mezi 6-8 lety. Můžeme je tedy pozorovat v době, kdy 

ještě není schopné rozlišovat mezi skutečností a fikcí. Prostě to co v televizi vidí a slyší, 

tak přijímá a vnímá. Při sledování některých pořadů, především kreslených filmů, kde jsou 

násilníci atraktivní hrdinové a představují násilí v humorném kontextu, a kde chybí náznak 

obvyklých důsledků, může mít pocit, že násilí je společensky přijatelný způsob dosahování 

cílů. 

Násilí v televizním vysílání vytváří modely agresivního jednání, které dítě nemá ze 

své zkušenosti a dále snižuje zábrany k agresivnímu chování.28

I když jistá rizika z častého sledování médií a připojme k tomu již dnes tak oblíbené 

hraní počítačové her hrozí. Myslím si, že vliv médií je mnohem méně závažný než vliv 

živých lidí, s nimiž děti a mládež přicházejí do styku. 

                                                 
27 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ ,  Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
28 JEDLIČKA, Richard. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. 487 s. ISBN 8073120380. 
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6.4 VRSTEVNICKÉ PARTY 

Každé dítě se dříve či později ocitne v období, kdy hledá svou osobní identitu. Toto 

období obecně nastává během dospívání. Hlavním prostředkem hledání vlastního já je 

vrstevnická skupina. V období dospívání nabírá tato skupina na významu, svým vlivem 

zastiňuje i rodinu. 

Zejména pro mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická skupina důležitější než pro 

mládež vyrůstající v rodinách, jež dětem věnují přiměřenou míru podpory a vedle toho jim 

také vytyčují meze dovoleného chování. U dětí s nízkou podporou rodiny je kladné přijetí 

vrstevnické party daleko silnější, nežli u dětí s dobrým rodinným zázemím. Velký vliv na 

tyto děti má vůdce party, který ho nezřídka využívá a u delikventní skupiny se může ze 

vstupního rituálu stát spáchání trestného činu. Motivem tohoto chování je pravděpodobně 

snaha předvést se před kamarády, kdy před skupinovou atmosférou nejsme schopni 

násilnému útoku zabránit, jelikož, by, jsme tím pádem ve skupině vypadali jako slaboši.29

Prostřednictvím sounáležitosti ke skupině se stejným viděním světa se tak utvrzuje o 

správnosti svých hypotéz, které se týkají okolního světa a brojí proti autoritě, která ho 

nějakým způsobem omezuje nebo neakceptuje. Projevy mohou být od nejmírnějších 

urážek, společensky tolerovaných drog, až po užívání tvrdých drog či násilné a agresivní 

chování.30

Party, které svůj volný čas tráví po hernách a diskotékách jsou často přivedeny ke 

kriminální činnosti. Přestane se jim dostávat prostředků a začnou si je obstarávat krádeží 

nebo loupežemi. Již vzniklé delikventní gangy jsou již téměř neovlivnitelné zvenčí.31

 

 

 

                                                 
29 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ , Andrea. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. 334 s. ISBN 80-7178-226-2. 
30 VANŽUROVÁ, Lucie. Příčiny krizového chování mladé generace, s. 82. Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2006. 234 s. ISBN 8070410442. 
31 SAK, Petr. Proměny české mládeže. 1. vydání Praha: Petrklíč, 2000, str. 131 
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7 PREVENCE A JEJÍ MOŽNOSTI 

Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže 

předcházejí trestné činnosti, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají k 

udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé výhody ve 

smyslu snižování nákladů spojených se systémem trestní justice i dalších společenských 

nákladů vyplývajících z trestné činnosti. 

7.1 POČÁTKY „DNEŠNÍ“ PREVENTIVNÍ POLITIKY  

V České republice byly institucionální podmínky pro rozvoj preventivní politiky 

vytvořeny v roce 1993, kdy byl usnesením vlády při Ministerstvu vnitra zřízen 

meziresortní koordinační a metodický orgán - Republikový výbor pro prevenci kriminality.  

Členy Republikového výboru jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti. 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Nejvyšší státní zastupitelství, Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky a Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Předsedou Republikového 

výboru je ministr. Úkoly související s činností sekretariátu Republikového výboru plní 

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Předmětem činnosti Republikového 

výboru je vytváření preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a 

podpora její realizace na úrovni místní. Rozhoduje i o přidělování finančních prostředků na 

projekty vytvářené v rámci jednotlivých preventivních programů Republikového výboru.32

7.2 STRUKTURA PREVENCE KRIMINALITY 

Sociální prevence - zahrnuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální 

integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických 

podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Úkolem 

sociální prevence tedy není sociálně patologické jevy vymýtit, ale dostat je pod kontrolu, 

regulovat, pokusit se zamezit jejich vzniku a předcházet jejich rozšíření do dosud 

nezasažených vrstev společnosti. 

                                                 
32 Pojem prevence kriminality [online]. 2006 [cit. 2009-02-22]. Dostupný z WWW: 
http://www.dlazka.cz/html/CVVZ2006/PrevenceKriminality.pdf. 
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K projektům směřující k prevenci kriminality mládeže se řadí vybavení školních 

hřišť, které jsou v odpoledních hodinách otevřeny pro veřejnost, sportovní plácky umístěné 

nejen na problémových sídlištích, skate areály. Prakticky ve všech městech zapojených do 

dotačního systému byl podpořen některý z projektů rozšiřujících nabídku zájmových a 

klubových aktivit, projektů určených rizikovým skupinám dětí a mladistvých s již 

zaznamenanými kriminálními delikty a mládeži s výchovnými problémy. Podpořeno bylo 

zřizování poradenských a krizových zařízení, linek důvěry, nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež a řada projektů směřujících k sociálně vyloučeným skupinám obyvatelstva 

(azylová bydlení, sociální terénní práce). 

Situační prevence - usiluje o to, aby se možnému pachateli nevyplatilo spáchat 

trestný čin, aby námaha vynaložená na jeho uskutečnění byla neúměrně vysoká 

v porovnání s jeho uspokojením, a pokud by takový čin spáchal, tak aby byl delikvent 

rychle odhalen a měl ze své trestné činnosti co možná nejmenší profit. K tomu jsou 

využívány různé preventivní strategie. 

Vychází se v nich, ze zkušeností, že určité druhy kriminality se objevují v určité 

době, na určitých místech a za určitých okolností. Využívají opatření režimové, fyzické a 

technické ochrany, a snaží se kriminogenní podmínky minimalizovat. Úspěšnost situační 

prevence je poměrně vysoká. Avšak je podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními 

a personálními prostředky do ní vložených. Hlavní odpovědnost za opatření situační 

prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo 

vnitra, respektive Policie ČR.33

Mezi formy ochrany, které mají ztížit dostupnost cílů trestné činnosti, patří klasická 

ochrana (ochranné mříže), technická ochrana (elektronické zabezpečovací systémy), 

fyzická ochrana (policisté a městští strážníci – ti disponují ve větších městech městským 

kamerovým systémem a ten je dle zkušeností velmi účinný při prevenci kriminality). 

Prevence viktimnosti - je založena na konceptech bezpečného chování s přihlédnutím 

na různé kriminální situace, kde se posiluju psychická připravenost ohrožených osob. V 

praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství. 

Trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou 

                                                 
33 Pojem prevence kriminality [online]. 2006 [cit. 2009-02-22]. Dostupný z WWW: 
http://www.dlazka.cz/html/CVVZ2006/PrevenceKriminality.pdf. 
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činností. Jde tedy o aktivizaci lidí, aby si sami vhodným chováním a různými opatřeními 

chránili svůj život, zdraví a majetek. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle 

míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.  

7.3 ÚROVNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

Dalším aspektem prevence kriminality je, že je členěna na různé adresáty, na které je 

prevence orientována. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, 

sekundární a terciární prevenci. 

Primární prevence - jde především o výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a 

poradenské aktivity. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti 

a mládeže, která není zasažena negativními jevy (využívání volného času, možnosti 

sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních 

společenstvích. 

Sekundární prevence - řeší rizikové jedince a skupiny osob, kde je předpoklad a 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo zda 

nepodlehnou sociálně patologickým jevům (například drogové a alkoholové závislosti, 

záškoláctví, gamblerství, vandalismus) a příčiny kriminogenních situací. Jsou to zejména 

členové rodin s nízkou společenskou úrovní, děti a mladiství trávící svůj čas bez dozoru a 

smysluplné náplně na ulici, členové skupin vyznačujících se negativistickým a agresivním 

přístupem k okolí, experimentátoři s drogami a další.34

Terciární prevence - neboli následná. Spočívá v resocializaci kriminálně narušených 

osob. Snaží se předcházet recidivě a prohlubování sociální dezintegrace lidí, kteří již 

vykazují poruchy sociálních procesů a sociálních institutů. Zvláštní důraz je přitom kladen 

na předcházení recidivy trestné činnosti.35  

7.4 ZPŮSOB ORGANIZOVÁNÍ PREVENCE KRIMINALITY V ČR 

V České republice je prevence kriminality organizována na třech úrovních: 

                                                 
34 Pojem prevence kriminality [online]. 2006 [cit. 2009-01-15]. Dostupný z WWW: 
http://www.dlazka.cz/html/CVVZ2006/PrevenceKriminality.pdf. 
 
35 Pojem prevence kriminality [online]. 2006 [cit. 2009-01-15]. Dostupný z WWW: 
http://www.dlazka.cz/html/CVVZ2006/PrevenceKriminality.pdf. 
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Republiková úroveň - spočívá ve vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k 

tradiční kriminalitě a koordinace preventivních činností jednotlivých resortů zastoupených 

v Republikovém výboru pro prevenci kriminality a podněcování aktivit nových. 

Krajská úroveň - přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje vytvořením 

podmínek pro její realizaci (manažer, pracovní skupina, analýza). Vláda schválila vzorec 

výpočtu rozdělení dotace – krimi, chudoba, nezaměstnanost, počet obyvatel. 

Městská úroveň - týká se měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc, kde figurují orgány 

veřejné správy, policie, nevládní organizace a další instituce. Podstatou systému prevence 

kriminality na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a 

situační prevence, jelikož využívají znalosti prostředí a to je nejefektivnější.36

7.5 PREVENCE KRIMINALITY V ÚSTECKÉM KRAJI 

Do programu prevence kriminály v letech 1996 – 2008 bylo zapojeno celkem 23 

měst a obcí Ústeckého kraje a bylo podpořeno 721 projektů sociální či situační prevence 

nebo informování občanů celkem částkou 126 604 500 Kč.37 (Graf 4) 
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36 Pojem prevence kriminality [online]. 2006 [cit. 2009-01-15]. Dostupný z WWW: 
http://www.dlazka.cz/html/CVVZ2006/PrevenceKriminality.pdf. 
 
37 JIRÁNEK, Radek. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality [online]. 
18.11.2008 [cit. 2009-01-23]. Dostupný z WWW: www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1644135. 
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Zdroj: JIRÁNEK, Radek. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor 

prevence kriminality [online]. 18.11.2008 [cit. 2009-01-23]. Dostupný z WWW: <www.kr-

ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1644135>. 

Mezi nejčastěji realizovanými projekty byly programy situační prevence (MKDS, 

PCO), sociální prevence (školní hřiště, NZDM+terénní sociální pracovník), informování 

občanů (poradenská centra), tak i specifické projekty jako je například SVI – systém 

včasné intervence. 

7.6 SVI – SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE  

Vysoká úroveň kriminality mládeže je v posledních letech problémem velkých 

městských a průmyslových oblastí České republiky. Často se jedná o nezletilé osoby 

nedosahující věkové hranice trestní odpovědnosti, které z toho důvodu nemohou být 

stíhány v rámci justičního systému. Dalším problémem bylo, že zatímco existovala řada 

institucí, zabývajících se delikvencí, tyto instituce navzájem dostatečně nespolupracovaly a 

jejich reakce byly pomalé. Různé instituce a orgány se snažily řešit jednotlivé případy 

izolovaně od ostatních, nevěděly o sobě navzájem a často zasahovaly příliš pozdě. 

Projekt je vytvářen a realizován v úzké spolupráci s Probační a mediační službou ČR 

a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Systém včasné intervence je způsob práce, který 

vede ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. 

Smyslem je odklonit dítě od kriminální kariéry a realizovat preventivní aktivity, které 

budou předcházet trestné činnosti dětí v dané lokalitě a jeho integrace do normálního 

života.38

Projekt SVI je postaven na 3 pilířích 

 Vytvoření metodické spolupráce mezi institucemi, které jsou účastníky SVI 

(orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, justičními orgány, obecní 

policií, úřady práce, zdravotnickými zařízeními, školami a školskými 

zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi), což umožňuje efektivně a 

rychle pracovat s klientem, jeho rodinou a prostředím, v němž žije. V praxi 

spolupráci realizuje Tým pro mládež. 

                                                 
38 METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE A TÝMŮ PRO MLÁDEŽ [online]. 2007 [cit. 2009-02-03]. Dostupný z WWW: 
<web.mvcr.cz/archiv2008/2003/aktualit/2004/mladez/pril4.doc>. 
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 Vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje předávání, 

doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI a 

zjednodušení celého procesu v místě trvalého bydliště klienta, ale i mezi 

jednotlivými SVI v případě kontaktu klienta se SVI mimo trvalé bydliště. 

 Konkrétní praktická opatření, která tvoří samotný proces nápravy delikventa. 

Jedná se například o probační resocializační programy, alternativní 

programy, pedagogicko, psychologické poradny, speciální programy pro 

práci s rizikovým klientem.39 

       Zásady práce SVI 

 práce s rizikovým jedincem musí být rychlá a efektivní 

 stanovení příčin musí být co nejúplnější  

 náprava způsobené škody, vyrovnání pachatele s obětí  

 stanovení odpovědnosti zákonných zástupců (osob odpovědných za výchovu 

dítěte) 

 stanovení odpovědnosti dítěte (dítě musí důsledkům svého jednání 

porozumět, uvědomit si svoji vinu i následky, které svým jednáním 

způsobilo)  

 postup podle individuálního Sociálně nápravného plánu (zpracovávají 

OSPOD – smyslem není jeho písemná podoba, ale praktická realizace) není 

zcela založen na dobrovolnosti - má donucovací charakter. Dítě získá díky 

jeho úspěšnému absolvování jistý profit, tím je motivován; v případě 

odmítnutí programu následuje pro něj méně výhodná varianta postupu 

Cílové skupiny klientů SVI 

 děti, které se dopustily protiprávního jednání bez ohledu na pozdější 

kvalifikaci skutku (přestupek, provinění, čin jinak trestný apod.) a jejich 

rodiny 

                                                 
39 MGR.RADITSCH, Ferdinand . Systém včasné intervence [online]. 2008 [cit. 2009-01-28]. Dostupný z WWW: 
<web.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/opk/konference/blok2-prevence_kriminality_mladeze/raditsch.ppt >. 
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 děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, na útěku ze 

zařízení (pohřešované) a jejich rodiny 

 děti, u kterých dochází ke kumulaci závažných výchovných problémů 

(záškoláctví, šikana, projevy extremismu, drogy, alkohol, tuláctví, prostituce 

apod.) a jejich rodiny 

 poškození (oběti) protiprávním jednáním nebo svědci protiprávního jednání a 

jejich rodiny (poškození i oběti do dovršení 18 let věku)  

Struktura systému SVI 

 Řídící výbor zastřešující subjekt SVI složený ze statutárních zástupců obcí, 

střediska Probační a mediační služby, státního zastupitelství, okresního soudu 

a Policie ČR, který svým složením garantuje závaznost a prosaditelnost 

přijímaných opatření, doporučení a postupů.  

 Tým pro mládež je složený ze zástupců institucí, které ze zákona přicházejí 

do kontaktu s rizikovými a ohroženými dětmi a rovněž s oběťmi trestných 

činů.  

Tým pro mládež 

 projednává kasuistické řešení resp. postupy u zvoleného okruhu případů 

delikventního chování dětí podle potřeb a možností jednotlivých členů týmu 

(jak budeme společně postupovat) 

 vyhledává vhodné případy a stanovuje optimální postupy k jejich řešení 

(případové studie, kazuistiky) 

 průběžně vyhodnocuje případové práce a programů s rizikovými a 

ohroženými dětmi; rovněž vyhodnocuje programy a činnosti věnované 

obětem trestné činnosti a prevenci 

 sleduje a vyhodnocuje aktuální a dlouhodobé vývojové trendy v oblasti 

závadového a delikventního jednání dětí 

 navrhuje opatření k odstranění zjištěných problémů, k minimalizaci rizik, 

která potencují delikventní jednání dětí, kontroluje a vyhodnocuje jejich 

plnění 
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 navrhuje Strategii práce (plán na řešení a snižování delikvence dětí ve své 

lokalitě) s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami v dané lokalitě 

 strategie bude obsahovat analýzu situace, priority, návrhy projektů či opatření 

směřujících k odstranění konkrétních rizikových a sociálně patologických 

jevů nebo doplnění chybějících služeb, včetně požadavků na finanční 

zabezpečení.  

Závěry, doporučení a dohodnuté postupy vytvořené Týmem pro mládež by měly být 

všemi organizacemi v týmu společně sdílené a tím i závazné v souladu s jejich působením 

v justičním nebo sociálním systému.40  

7.7 SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE V ČESKÉ REPUBLICE 

Nový samostatný zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.) nabyl 

účinnosti v lednu 2004. 

I když hranice trestní odpovědnosti zůstala v České Republice 15 let věku (je návrh 

na její snížení) a zákon o soudnictví ve věcech mládeže platí pro mladistvé do 18 let, došlo 

ve svém druhu k prolomení této hranice a to oběma směry.  

Dle nového zákona o soudnictví ve věcech mládeže (§ 93) lze i dítěti mladšímu 15 

let (dolní hranice není zákonem omezena a závisí v podstatě pouze na stupni vyspělosti 

dítěte a schopnosti uvědomit si důsledky svého chování) uložit opatření výchovného 

charakteru, naopak dle trestního zákona lze i pachateli blízkého věku mladistvých 

(většinou se za to považuje věk do 21 let) uložit opatření dle zákona pro mladistvé a trestní 

sazby dle trestního zákona se mohou snížit o čtvrtinu.41

Účel zákona 

Účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže je definován v § 1 odst. 2, který praví, 

že na mladistvé nebo děti, které se dopustily provinění proti zákonu, mají být užity taková 

opatření, které účinně přispějí k tomu, aby se provinilci: 

 nadále zdrželi protiprávních činů 

 našli si společenské uplatnění, odpovídající jejich schopnostem 
                                                 
40 METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE A TÝMŮ PRO MLÁDEŽ [online]. 2007 [cit. 2009-02-03]. Dostupný z WWW: 
<web.mvcr.cz/archiv2008/2003/aktualit/2004/mladez/pril4.doc>. 
41 ÚZ zákon 218/2003 Sb.  o soudnictví ve věcech mládeže
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 podle svých sil a schopností přispěli k odčinění újmy způsobené protiprávním 

činem 

 řízení musí přispívat k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů 

Velkou výhodou zákona je to, že umožňuje výchovná opatření se souhlasem 

provinilce ukládat již v přípravném řízení státnímu zástupci, popřípadě jimi doplňovat 

zvláštní způsoby řízení (především odklony v podobě podmíněného zastavení trestního 

stíhání, podmíněného upuštění od uložení trestního opatření nebo odstoupení od trestního 

stíhání, dalším odklonem je schválení narovnání mezi obětí a pachatelem, kterým se řízení 

definitivně zastavuje – tyto odklony jsou možné u méně závažných činů se sazbou odnětí 

svobody do pěti let). Soud pro mládež může kromě výchovných opatření nebo odklonů 

také vyslovit vinu a uložit ochranná nebo trestní opatření, i když provinilec vinu popírá 

nebo nechce vypovídat. Výjimečně může také vzít mladistvého obviněného do předsoudní 

vazby, která může trvat maximálně dva měsíce a může být nahrazena probačním dohledem 

a dalšími výchovnými opatřeními.42

7.8 REPRESE V KRIMINALITĚ MLÁDEŽE 

Represe jsou nejkrajnější možnost společnosti v řešení kriminality mládeže, ale dle 

mého názoru jsou možnosti snížení kriminality mládeže jinde a to především 

v preventivních aktivitách, které jsou uvedené v předchozí kapitole. Avšak pokud dojde 

k porušení zákona, musejí děti a nezletilý počítat s opatřeními, které by měli vést k jejich 

nápravě. Jedná se především o: 

 Výchovná opatření (dohled probačního úředníka, probační program, 

výchovné povinnosti – např. bydlet s rodiči, zaplatit určenou částku na fond 

obětí trestné činnosti, vykonání obecně prospěšné činnosti do 60 hodin, 

náhrada škody, usilování o vyrovnání s poškozeným, léčení závislosti, účast 

v programu sociálního výcviku, psychologického poradenství atp., výchovná 

omezení – např. nenavštěvovat určité akce či nevhodná prostředí, nestýkat se 

s určitými lidmi, neužívat návykové látky, nehrát hazardní hry, neměnit bez 

ohlášení probačnímu úředníkovi své bydliště atp., napomenutí s výstrahou) 

 Ochranná opatření (ochranné léčení, zabrání věci a ochranná výchova) 
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 Trestní opatření (obecně prospěšné práce od 50 do 200 hodin, peněžité 

opatření s odkladem výkonu nebo bez odkladu, propadnutí věci, zákaz 

činnosti, vyhoštění, odnětí svobody s podmíněným odkladem a s dohledem 

nebo bez odkladu); trestní sazby, které jsou i pro mladistvé od 15 do 18 let za 

jednotlivý činy stanovené v trestním zákoně, se u mladistvých snižují na 

polovinu, přičemž horní hranice nesmí převyšovat 5 let (u nejzávažnějších 

činů 10 let odnětí svobody), tresty se vykonávají ve speciálních věznicích pro 

mladistvé. 

 Dítěti, mladšímu 15 let, které spáchalo čin „jinak trestný“ dle trestního 

zákona, může pouze soud uložit dle § 92 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže jistá opatření:  

• dohled probačního úředníka 

• zařazení do terapeutického, psychologického či výchovného programu 

v ambulantním školském zařízení   

• ochrannou výchovu ve výchovném ústavu (ta je uložena vždy, když je dítě 

starší 12 let a spáchalo velmi závažný čin), délka trvání opatření není 

omezena a závisí na individuálním vývoji případu, soud je může zase 

kdykoliv zrušit. 

Mladistvý je v řízení dle tohoto zákona povinně zastoupen obhájcem, který je mu 

ustanoven soudem, pokud si jej sám nezvolí, o stíhání je také vyrozuměn kurátor pro 

mládež v místě bydliště provinilce.43
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8 ZÁVĚR 

Jak jsem naznačil v úvodu, cílem mé bakalářské práce bylo především zjistit příčiny 

a podmínky k páchání násilné kriminality mladistvými pachateli. Jak vyplívá z mé práce, 

pohnutky, které vedou mládež k protispolečenskému chování, jsou různorodé. Dle mých 

poznatků uvedených v této práci jsem zjistil, že mezi hlavní příčiny, které mají vliv na 

delikventní jednání mladého člověka, jsou rizikové faktory vyskytující se především 

v rodině. Jedná se zejména o zanedbanou péči o děti, rozvod rodičů či výskyt alkoholismu 

u rodičů. Pokud rodina správně nefunguje, pak se nelze divit, že děti nemají správné 

návyky a příklady. Logicky jsou náchylnější k delikventnímu chování. Další rizikové 

faktory můžeme sledovat ve škole, kde se mladiství mohou potýkat s kázeňskými 

problémy či šikanou. Když selhává i škola, je pak již jen otázkou času, kdy se tento 

společensky zanedbaný jedinec projeví svým postojem odporu vůči společnosti.  Tyto 

faktory mohou mít vliv na mladého člověka a vedou ho k nestandartnímu jednání, jako 

můžou být, užívání drog, konzumace alkoholu či působení v problémových partách 

vrstevníků, kde poté i za požití zmíněného alkoholu či drog, mohou spáchat trestný čin. 

Členové part pak velmi často nahrazují v očích takového jedince jeho rodinu. 

Předcházení těchto problémů se dá řešit pomocí v mé práci zmiňované primární 

prevence, která spočívá ve vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti dítěte. 

Jedná se zde především o výchovné, vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity. Proto 

je důležité podpořit větší spolupráci rodiny a školy a zaměřit se především na trávení 

volného času dětí a mládeže, aby měli co nejmenší pokušení zkusit něco zakázaného, což 

by je posléze mohlo mrzet. S odcházející nudou dětí, odejde i čas a zájem na páchání 

trestných činů. 

Je také potřeba rozšířit v mé práci uváděné programy jako je Systém včasné 

intervence, který vede ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho 

rodině a komunitě. Smyslem je odklonit dítě od kriminální kariéry a realizovat preventivní 

aktivity, které budou předcházet trestné činnosti dětí v dané lokalitě a jeho integrace do 

normálního života. 

Pokud ani prevence nepomůže, tak lze využít v mé práci zmiňovaný nový 

samostatný zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.), který nabyl účinnosti 

v lednu 2004. Ten nám umožňuje delikventním dětem uložit výchovná, ochranná nebo 

2009                                                                                          
  

37



Petr Veselý: příčiny kriminality mladistvých 
 

trestní opatření. Myslím si přesto, že naše veřejnost stále neví, že delikventním dětem 

můžou být uložena taková opatření.  

Většina lidí si myslí, že k represi by určitě přispělo, dnes již navrhované snížení 

trestní odpovědnosti. Mnozí mladí pachatelé totiž končí s trestnou činností v 15 letech, kdy 

jim začíná hrozit postih. U některých závažných trestných činů by se věková hranice trestní 

odpovědnosti snížit na 14 let mohla. Toto určitě není všelék a přehnaná očekávání 

veřejnosti v toto řešení zřejmě vyzní na prázdno. Řešení totiž musí být komplexní.  

Do této kategorie by byly zahrnuty trestné činy s vyšší zákonnou trestní sazbou a 

větší závažností spáchaného činu. Snížení dolní hranice na 14 let by přitom nebylo 

v rozporu s mezinárodními standardy. Ano, některé mladistvé, kteří páchají závažné trestné 

činy, je třeba dle mého názoru umístit do specializovaných ústavů pro děti a mládež. 

Jednalo by se o agresivní, psychicky narušené děti, které nesmírně závažným způsobem 

narušují systém práce všech školských zařízení, zejména výchovných ústavů a 

diagnostických ústavů. Jsou to děti, se kterými je potřeba pracovat jiným způsobem a 

velmi odborným způsobem. 

Trestná činnost nezletilých má svá specifika. V boji proti kriminalitě mladé 

generaci musí být využito všech účinných a dostupných forem řešení. Je však nutné, aby 

byli k dětem a mladistvým využívány a zejména uplatňovány specifické přístupy. Dojde-li 

k trestnému činu, měla by být mladistvým delikventům zajištěna odborná péče jak ze stran 

psychologů, tak také pedagogů a vybrány takové programy, které jim pomohou začlenit se 

do běžného a plnohodnotného života. 

Nejdůležitější však je tomuto předejít v rámci preventivních aktivit a je nutné si 

připomenout, že efektivní řešení spočívá především v kvalitní a včasné intervenci, ve 

spolupráci s více organizacemi, školou a zejména rodinami a prostředím, ve kterém 

rizikoví jedinci žijí. 

Domnívám se, že jsem cíle práce bezezbytku splnil a výsledky mé bakalářské práce 

mohou být přínosem především pro policejní orgány, protože i Policie ČR, ať se jedná, o 

represivní orgán musí chápat trestnou činnost mládeže v souvislostech a znalost příčin a 

podmínek je nedílnou profesní zdatností specializovaných policistů. Dále je vhodná pro 

pedagogické pracovníky, kurátory mládeže či probační úředníky. Pro další osoby pracující 

s mládeží, mládež a sociální pracovníky. Bezesporu i pro širokou veřejnost a především 

pro rodiče mohou být závěry prospěšné. 
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Je zřejmé, že kriminalita dětí a nezletilých je stále vážný problém. Není možné před 

tímto novodobým fenoménem naši společnosti zavírat oči. Musíme tuto situaci neodkladně 

řešit. Vyžaduje to především komplexní práci společnosti, jelikož mládež je naše 

budoucnost. 
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