
Abstrakt Cz. 

Násilná kriminalita a její prevence 

Násilí, násilná kriminalita a její prevence jsou hlavním zaměřením mé diplomové 

práce. Násilí je tak staré jako lidstvo samo. Násilí vytvořilo i zničilo některé 

z nejslavnějších osobností světové historie. Násilí bylo a je velice důležité při budování a 

ničení států. I přesto, že je velice často považováno za prostředek poslední možnosti, je 

násilí i dnes přítomné v našich každodenních životech. I proto je stále důležité tento 

předmět studovat. 

Hlavním cílem mé práce je rozebrat základy násilné kriminality a její prevence jako 

takové a v České republice. Jsou systém prevence a její cíle nastaveny správně, aby 

předcházely násilné kriminalitě a kriminalitě obecně? Je konzumace alkoholu a dalších 

látek spojená s násilnou kriminalitou? To jsou jen některé otázky, na které se snažím 

odpovědět ve své práci. 

Má práce je rozdělena do sedmi částí. 

V části první až sedmé jsem obsáhl hlavní zaměření mé práce. V části první se 

věnuji základům, které jsou důležité pro mojí práci jako celek. Pojmy jako kriminalita, 

kriminologie a násilí. 

Ve druhé části píši o pachatelích, jejich kategoriích a o rozdílech mezi nimi na 

základě jejich rysů. Rovněž je rozděluji do kategorií podle jejich vztahu ke vzdělávacímu 

systému. 

V části třetí se věnuji recidivistům. Rozděluji je do různých kategorií a dále se 

zabývám jejich vlivem na násilnou kriminalitu v České republice. 

V části čtvrté řeším osobnost obětí. Řeším jejich osobnost a vztah mezi nimi a 

pachateli. 

Část pátá se zabývá kriminalitou v České republice a jejím rozdělením na základě 

územního principu. 

V části šesté se věnuji prevenci kriminality. Zabývám se různými metodami a 

způsoby prevence kriminality. A vztahuji způsoby prevence ke kriminalitě násilné. 

V sedmé části se zabývám dvěma typy násilné kriminality. Tyto dva typy jsou 

vražda a úmyslné ublížení na zdraví. Rovněž se věnuji vztahu těchto trestných činů 

s konzumací alkoholu a jiných zakázaných látek. 
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