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Úvod 

 

 Násilná kriminalita je fenomén, se kterým se lidstvo potýká od prvních společenství až do 

současnosti. Jedná se o tradiční typ kriminality, která má mnoho podob. Podíl na celkové 

kriminalitě není vysoký, jedná se však o jeden z nejnebezpečnějších typů kriminality pro 

jednotlivce. Přestože je tradičním typem kriminality, projevují se v něm nové tendence, jako je 

vzrůst trestných činů páchaných z nenávisti nebo vzrůst počtu útoků nožem ve Velké Británii.  

Tato práce si klade za cíl zmapovat násilnou kriminalitu, její rozsah, dynamiku, strukturu, její 

pachatele a oběti, což může přispět k objasňování příčin a hledání vhodných preventivních 

opatření. Vývoj násilné kriminality v České republice sleduji v mé práci od revoluce v roce 1989 

až po současnost. Dále se zabývám mírou recidivy, a to především u násilné, ale také celkové 

kriminality a u konkrétních činů.          

 V práci srovnávám mezinárodní statistiky a zasazuji Českou republiku do světového 

kontextu, abych se přesvědčila o platnosti hypotézy, že Česká republika patří k nejbezpečnějším 

zemím světa. Pro bližší analýzu jsem si vybrala Velkou Británii a Spojené státy americké, 

protože se jedná o vyspělé demokratické státy, ve kterých jsou zpracovávány rozsáhlé 

viktimologické výzkumy, takže je možné konfrontovat policejní data s výsledky výzkumů. 

Zaměřuji se na vybrané násilné trestné činy, u nichž sleduji index kriminality.  

 V dalších kapitolách se věnuji problematice pachatele a oběti. Uvádím typologie pachatelů, 

kriminogenní faktory a statistiky odsouzených pachatelů v České republice. Obdobně se 

zabývám typologiemi obětí, viktimizací, viktimogenními faktory a dopady trestného činu na 

oběť.  

 Dalším tématem, kterému se v této práci věnuji, je prevence kriminality. Nejdříve se 

zabývám jednotlivými druhy prevence, jejími úrovněmi v České republice a konkrétními 

programy. Následně uvádím příklady ze zahraničí.  

 Trestné činy z nenávist (hate crimes) se stávají v dnešním globalizovaném a informačně 

propojeném světě čím dál aktuálnějším tématem. Ze zpráv, které nám předkládají média, se zdá, 

že jsou trestné činy z nenávisti u nás i v zahraničí na vzestupu.  
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1. Vymezení pojmů 

 

1.1. Násilí, agrese  

 

 Násilí se věnují různé vědní obory, které jej pojímají rozličně. Jednotná definice násilí 

neexistuje ani v české, ani světové literatuře. Pojem násilí tak není definován ani v českém 

trestním zákoníku. Dle Šámala je násilí „použití fyzické síly k překonání nebo zamezení 

kladeného nebo očekávaného odporu“.1 Násilí může směřovat proti osobě i proti věci, může se 

tak jednat o nátlak na osobu v úmyslu k něčemu ji donutit. Šámalova definice násilí je ovšem 

úzká, protože násilím je použití fyzické síly, i když není cílem překonání odporu. 

 Psychologie násilí chápe jako patologický způsob interakce jedince s okolím, a do násilí 

řadí všechny aktivity jedince, které jsou vnímány jako agresivní.2 Hartlovi popisují násilí takto: 

„uplatňování síly k překonání odporu, obvykle provázené nepřátelstvím a hněvem“3. Otázkou je, 

zda máme pod násilím chápat pouze fyzický útok proti oběti, nebo zda násilí může mít i formu 

psychickou, bez použití fyzického kontaktu. Tato práce se zaměřuje především na fyzické násilí 

páchané na lidech.  

 V psychologii agrese zahrnuje široké spektrum jevů – agresivita se může projevovat 

v myšlení, komunikaci nebo konání. Rozlišují se dvě základní teorie, zda je agrese součástí 

člověka, jeho konstantou, nebo zda je získanou vlastností, tedy naučená.4 Dle první teorie se 

jedná o nezměnitelnou biologickou danost, takže člověk by za své agresivní jednání neměl nést 

odpovědnost. Naproti tomu stojí představa, že agresi je možné zcela potlačit výchovou 

a vhodnými sociálními podmínkami. Z tohoto pohledu je agrese reakcí na frustraci.5 Na škále 

mezi těmito dvěma krajnostmi se pohybují další teorie, stavějící na vzájemném působení 

vrozených vlastností a získaného chování. Podle mého názoru nelze beze zbytku přijmout ani 

jednu teorii, obecným principem podle mne musí být, že člověk je za své chování odpovědný, ze 

kterého existují výjimky.  

                                                 
1 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. Obecná část. § 1–139. Komentář2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,  

s. 1306 
2 SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí: o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech psychologické 

obrany proti němu. Praha: Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-30-4. s. 7 
3
 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-

5. s. 333 
4 PONĚŠICKÝ, Jan. Agrese, násilí a psychologie moci: v životě i v procesu psychoterapie. 2., dopl. vyd. Praha: 

Triton, 2010. Psyché. ISBN 978-80-7387-378-3., s. 16 
5 Tamtéž, s. 28  
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 Navenek se agrese může projevovat v podobě fyzických útoků, urážek či urážlivých gest. 

Tendence chovat se agresivně je ovlivněná temperamentem, zvykem chovat se agresivně, 

vycházejícím z dřívějšího přílišného vystavování frustraci.6 

 V kriminologii je agrese motivačním činitelem a násilí jejím projevem. Dá se říci, že 

násilné chování je patologickou formou agrese, jejímž smyslem je záměrně někoho poškodit. 

Agresi můžeme rozlišit dle formy na psychickou, verbální, fyzickou a myšlenkovou. Podle 

povahy a příčin agrese ji můžeme rozdělit na afektivní a instrumentální.7 Afektivní agrese není 

předem plánovaná, jedná se o okamžitou reakci na podnět. Instrumentální agrese je vědomá 

a promyšlená, sloužící k dosažení nějakého cíle.  

 Höschl8 agresi dělí na predátorskou (motivací je zisk), ideologickou (například zločiny 

z nenávisti), agresi pod vlivem alkoholu a drog a agresi ovlivněnou duševní nemocí.  

 

1.2. Násilná kriminalita  

 

 Násilná kriminalita je nejzávažnějším typem obecné kriminality, protože se útočí na 

základní hodnoty – lidský život a zdraví, lidskou důstojnost a svobodu (sexuální násilné delikty). 

Jedná se o termín kriminologický, trestní zákoník jej nepoužívá. Tím pádem pojem není vždy 

definován jednotně. Rozdíly se projevují například v tom, jestli zahrnujeme násilí směřující vůči 

osobě, nebo i vůči věcem. V kriminologii se nejčastěji vychází z pojetí užšího, ve smyslu užití 

násilí vůči osobě. S pojmem násilná kriminalita pracují policejní statistiky v takticko-statistické 

klasifikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 SPURNÝ, Joža., op. cit., s. 18–19 
7 VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché. 

ISBN 978-80-247-1428-8., s. 269 
8 HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002. ISBN 80-900130-1-5.,  

s. 160–161 
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2. Fenomenologie kriminality 

 

 Kriminologie se zabývá popisem kriminality jako sociálně patologického jevu. Na tomto 

místě vyložím terminologii, kterou budu dále používat. Rozsah kriminality značí počet činů 

spáchaných na určitém místě za určitou dobu, zpravidla za rok. Při popisu kriminality se zjišťuje 

také intenzita, která je dána rozsahem kriminality v přepočtu na počet obyvatel na vymezeném 

území. Struktura kriminality je rozložení kriminality dle různých hledisek, např. z geografického 

hlediska, dle druhu kriminality, věku, pohlaví pachatele, či zda se jedná o recidivu a podobně. 

Dynamika značí změny v rozsahu, intenzitě a struktuře kriminality v čase. Dle těchto změn se 

pozoruje sestupná či vzestupná tendence či stagnace.9 

 

2.1. Statistiky v České republice  

 

 Tato kapitola se zabývá vývojem kriminality v České republice po revoluci v roce 1989. 

Při studiu vývoje kriminality v České republice je třeba vycházet ze statistik vedených 

Ministerstvem vnitra, resp. Policejním prezidiem ČR (policejní statistiky), statistik soudů 

a státních zastupitelství, které vydává Ministerstvo spravedlnosti (Statistické ročenky), dále ze 

Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky. 

Nejúplnější obraz o rozsahu kriminality podávají policejní statistiky, protože jsou časově 

nejblíže spáchání trestného činu a evidují informace o všech zjištěných činech bez ohledu na to, 

zda byl znám pachatel.10 Na druhou stranu zde mohou být evidovány i skutky, u nichž se 

prokázalo, že nebyly trestným činem. Pro statistiku soudní a státního zastupitelství není 

rozhodná doba, kdy se skutek stal, ale kdy státní zástupce zpracoval žalobu, rozhodl o zastavení 

věci apod. Z důvodu, že statistiky zpracovávají různé instituce, dochází k problému, že pod 

násilnou kriminalitou se v jednotlivých statistikách rozumí jiné trestné činy. Trestná činnost se 

v kriminologii většinou dělí na násilnou, mravnostní, majetkovou, hospodářskou 

a organizovanou. Některé trestné činy se dají podřadit do různých podskupin kriminality, 

například trestný čin znásilnění lze zařadit do mravnostní a někdy i do násilné kriminality.

 Pro účely analýzy násilné kriminality v této kapitole vycházím z dat uvedených 

v policejních statistikách. Policie České republiky zpracovává statistiku v informačním systému 

s názvem Evidenčně statistický systém kriminality (ESSK). Kriminalita je zde dělena teritoriálně 

                                                 
9 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. 

Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. s. 131–133 
10 Tamtéž, s. 140 
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a podle takticko-statistické klasifikace. Jednotlivé činy jsou rozlišeny přiřazeným trojmístným 

kódem, kde první číslo kódu značí závažnost trestného činu (násilné kriminalitě jsou přiřazeny 

kódy 101–190). Toto dělení je problematické, protože pod kódy 101–190 se nenachází veškeré 

činy, u kterých je použito násilí, nejsou zde například zahrnuty trestné činy proti lidskosti, proti 

míru a válečné trestné činy nebo trestný čin znásilnění, který je v této statistice zařazen do 

mravnostní kriminality. V následujícím výkladu o vývoji násilné kriminality v České republice 

z tohoto rozdělení vycházím, nicméně se samostatně zaměřím i na trestný čin znásilnění. Ke 

spáchání znásilnění musí být použito násilí nebo pohrůžky násilím či jiné těžké újmy, proto jej 

považuji za velmi závažný, přestože ne každé znásilnění lze zařadit do násilné kriminality. Při 

zkoumání jakýchkoli statistik je třeba mít na zřeteli, že obsah statistik se může v čase měnit. 

Záleží na kriminální citlivosti lidí, změnách legislativy, změnách v samotné evidenci dat, nebo 

může být změna ve formě zefektivnění práce orgánů činných v trestním řízení či změna v počtu 

obyvatel. Dále může být statistika zkreslena amnestijními rozhodnutími. Dle Novotného a 

Zapletala11 se konkrétně jedná o legislativní změny, změny v trestní politice (různý důraz na 

postih kriminality), způsob statistického vykazování.       

 V rámci policejních statistik došlo ke změně evidenčně statistického systému kriminality  

a od roku 2016 se pachatelům počítá veškerá trestná činnost, které se dopustili, ne pouze 

nejzávažnější skutek. Dále došlo ke změně u výpočtu věku. Dříve se věk pachatele počítal 

rozdílem mezi datem sdělení obvinění a datem narození, nově se počítá rozdílem data spáchání  

a data narození. Čímž dochází ke snížení věku pachatele. V případě násilné kriminality se tak 

statisticky snížil věk pachatelů, ale na počet evidovaných násilných trestných činů neměla tato 

změna přílišný vliv, projevila se spíše u bagatelních trestných činů, protože trestné činy 

sledované v této práci patří k těm nejzávažnějším.  

 

2.2 Vývoj kriminality v České republice 

 

 V této práci se zaměřuji na porevoluční vývoj v České republice, protože mu předcházelo 

zhruba 20 let poměrně stabilní úrovně kriminality (100 000–120 000 registrovaných trestných 

činů ročně). Značný růst byl zaznamenán především mezi rokem 1989 a rokem 1990, kdy došlo 

k navýšení registrovaných činů z 120 768 na 216 852, což znamená navýšení o 79,6 %. Tento 

nárůst pokračoval až k roku 1993, kdy bylo registrováno 398 505 trestných činů. Největší podíl 

                                                 
11 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-

377-5. s. 54–55 
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měla kriminalita majetková, došlo ale i k nárůstu v kriminalitě násilné, k rozvoji organizovaného 

zločinu a brutalizaci činů.12 V následujících šesti letech stav kriminality stagnoval a od roku 

2000 začal pozvolna klesat.          

 Níže v grafu a tabulce vidíme, jak se vyvíjí rozsah evidované kriminality a podíl násilné 

kriminality na veškeré kriminalitě. Jak celková kriminalita, tak ta násilná vykazují až na výjimky 

sestupnou tendenci, ale rozsah celkové kriminality klesal strměji než rozsah kriminality násilné, 

takže se její podíl zvyšuje. Podíl násilné kriminality se během deseti let pohyboval mezi 5 až 7 

procenty, v roce 2017 dosáhl vrcholu (6,75 %).  

 

Graf č. 1  

 

Zdroj: Policejní statistiky13 

 

 

 

 

 

                                                 
12 SCHEINOST, Miroslav. Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2010. ISBN 978-80-7338-096-0. s. 10 
13Kriminalita. Policie České republiky [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-

kriminalita.aspx 
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Tabulka č. 1  

Rok Celková kriminalita Násilná kriminalita Podíl 

2007 357391 19355 5,47 

2008 343799 18673 5,19 

2009 332829 16706 5,07 

2010 313387 17900 5,76 

2011 317177 19236 6,11 

2012 304528 18170 6,02 

2013 325366 18507 5,74 

2014 288660 16789 5,87 

2015 247628 15514 6,32 

2016 218162 14087 6,51 

2017 202303 13526 6,75 
 

Zdroj: Policejní statistiky14 

 

 

Graf č. 2 

Zdroj: Policejní statistiky15 

 

 Objasněnost znamená, z kolika policií evidovaných trestných činů byl policii znám 

pachatel, bez ohledu na to, zda došlo k trestnímu stíhání.16 

                                                 
14 Kriminalita. Policie České republiky [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-

kriminalita.aspx 
15 Tamtéž, 24. 3. 2018  
16 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA., op. cit., s. 138  
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 Jak můžeme vidět na grafu č. 1, objasněnost násilné kriminality se pohybuje okolo 

sedmdesáti procent a v čase mírně roste. Oproti celkové kriminalitě je tato objasněnost zřetelně 

vyšší, celková objasněnost se pohybuje okolo 40 procent. K osvětlení tohoto faktu se nabízí 

několik vysvětlení. Především, dle mého názoru, je to dáno tím, že násilná kriminální činnost je 

společensky nejškodlivějším druhem kriminality, na její objasnění je proto vynakládáno největší 

úsilí a prostředky. Často na místě činu pachatel zanechává stopy, většinou je k dispozici i tělo 

oběti, její svědectví nebo existuje jiný svědek. V grafu jsem zvlášť znázornila objasněnost vražd, 

protože dosahuje více než 90 procent, což se mi i v rámci násilných trestných činů jeví jako 

velmi vysoké číslo.  

 

2.3  Vybrané trestné činy  

 

 V následující tabulce vidíme počet vražd, zabití, loupeží a znásilnění. Jedná se o velmi 

závažné násilné trestné činy a byly vybrány pro možnosti lepší komparace s Velkou Británií  

a Spojenými státy americkými, protože se násilná kriminalita v každé zemi eviduje jiným 

způsobem a nelze tak bez dalšího použít kategorii násilné kriminality ve všech zemích stejně. 

Aby mělo porovnání vyšší vypovídající hodnotu, používám index kriminality. 

Tabulka č. 2 

  vraždy  zabití loupež  znásilnění 

2008 202   4515 529 

2009 181   4515 480 

2010 173 1 3874 586 

2011 173 0 3761 675 

2012 188 2 3283 669 

2013 182 0 2961 589 

2014 160 2 2500 669 

2015 155 2 1995 598 

2016 136 0 1630 649 

2017 146 0 1564 598 

 

Zdroj: Statistiky Policie ČR 17 

 

                                                 
17 Kriminalita. Policie České republiky [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-

kriminalita.aspx 
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Vraždy  

 V porevolučním vývoji došlo k nárůstu počtu vražd, v roce 1990 jich byl evidován téměř 

dvojnásobek oproti roku 1989 (212). Nejvíce vražd bylo zaznamenáno v roce 1998, celkem 313. 

Od následujícího roku má počet vražd sestupnou tendenci. Ve sledovaném období v tabulce byl 

počet vražd poměrně stabilní, i když převážně mírně klesal.  

Zabití 

 Trestný čin zabití jako privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu vraždy zavedl 

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009). V tabulce vidíme, že počet trestných činů zabití dle 

policejních statistik je velice nízký. 

Loupež  

 Po revoluci byl zaznamenán více než čtyřnásobný nárůst, růst pokračoval i v následujících 

letech, v roce 2004 byl evidován nejvyšší počet loupeží, 6107 skutků. V následujícím roce začal 

pokles, který trvá až do současnosti. 18 V roce 2017 poklesl počet loupeží oproti minulému roku  

o 4 %.  

Znásilnění  

 Nárůst znásilnění v roce 2010 může souviset se změnou skutkové podstaty v trestním 

zákoníku, kdy došlo k rozšíření druhů jednání, která jsou považována za tento trestný čin.  

 

 V grafu níže jsem znázornila vývoj počtu stíhaných, obžalovaných a odsouzených za 

trestný čin vraždy. Z grafu vyplývá, že v čase všechny tři křivky vykazují klesavou tendenci, ale 

počet stíhaných a obžalovaných klesá rychleji, což může ukazovat na zvyšování efektivity 

orgánů činných v trestním řízení. Je zároveň nutné zmínit, že v roce 2016 došlo ke změně vedení 

statistik. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 228 
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Graf č. 3 

 

Zdroj: Policejní statistiky19 

 

Vliv vývoje počtu obyvatel České republiky na kriminální statistiky 

 

 Při uvažování o změnách kriminality je potřeba zvážit i populační vývoj, protože 

kriminální statistika by tím mohla být zkreslená. Jaký byl vývoj a zda mohl a jak ovlivnit rozsah 

kriminality, jsem analyzovala dle údajů Českého statistického úřadu. V roce 1989 bylo na území 

dnešní České republiky 10,362 mil obyvatel. V roce 2017 (v době psaní této práce nejsou známa 

data z roku 2018) byl počet obyvatel 10,61 mil, celkově tedy toto období vykazuje růstovou 

tendenci. Abych postihla i vývoj v jednotlivých letech, porovnala jsem data z let, kdy byl počet 

obyvatel nejvyšší a kdy nejnižší. V roce 2002 byl počet obyvatel 10,203 mil, zatímco v roce 

2017 tento počet činil 10,61 mil obyvatel. Z toho vyplývá, že ve sledovaném období byl 

maximální rozdíl mezi počtem obyvatel 3,8 %. Statistika tedy ovlivněna je, ale nedošlo 

                                                 
19 Kriminalita. Policie České republiky [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-

kriminalita.aspx 
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k nějakému velkému skoku, podle mého názoru je tento rozdíl poměrně malý a význam statistiky 

zůstává zachován.20 

 

2.4 Latentní kriminalita 

 

 Uvedené údaje ze statistik zahrnují pouze kriminalitu ohlášenou. Při interpretaci 

kriminality musíme brát v úvahu, že statistiky se týkají pouze registrované kriminality. Mimo to 

existuje i kriminalita neohlášená, latentní. „Rozdíl mezi skutečnou kriminalitou a kriminalitou 

registrovanou je označován jako latentní (skrytá) kriminalita.“21 Latentní kriminalita se 

zpravidla vyskytuje u všech typů kriminality, ale odhaduje se, že její míra značně kolísá. 

U mravnostních trestných činů (znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití atd.) se 

předpokládá latentní kriminalita až kolem 80 %. Vysoká míra latence se též předpokládá u násilí 

páchaného na lidech bez domova, kdy byl pozorován efekt přihlížejícího s větší intenzitou, 

protože lidé mají tendenci si bezdomovců nevšímat, neví, co situaci předcházelo, bojí se o svoji 

vlastní bezpečnost a někteří mohou verbální útoky i schvalovat.22     

 Latentní kriminalita se zjišťuje pomocí viktimizačních výzkumů, kdy jsou respondenti 

tázáni, zda se stali obětí určitého trestného činu, nebo tzv. self-reportů, kdy jsou tázáni, zda se 

dopustili nějakého trestného činu. U tohoto druhu výzkumů se záleží na jejich objektivitě, 

realibitě a validitě.23 Objektivita znamená nezávislost výsledků na výzkumnících či zkoumaném 

objektu. Reliabilita značí, že při stejném měření dojdeme ke stejným výsledkům. Validita měření 

znamená, že jsme změřili to, co jsme skutečně zamýšleli. Jedná se v podstatě o přiměřenost  

a užitečnost závěrů.24           

 V roce 1999 byl v Plzni uskutečněn self-reportový výzkum prostřednictvím 

standardizovaného dotazníku na žácích deváté třídy. Ze všech žáků devátých tříd v Plzni se 

výzkumu zúčastnilo 1270 dětí, což představuje 64,7 % všech dětí v deváté třídě v daný rok. 

Dotazník byl zaměřen na kriminální činnost, které se děti dopustily, jakož i na jejich věk, 

pohlaví, finanční situaci jejich rodiny, mezilidské vztahy, zkušenosti s násilím, agresivní 

tendence, vyžití ve volném čase apod. Vzhledem k věku respondentů byly zvoleny otázky hlavně 

                                                 
20 Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/62755322/32018118_0101.pdf/99f38d71-1499-4dbf-9114-

bbd83bc4a8ca?version=1.0&fbclid=IwAR2kfhj_WFWb1-Uhqyz2b-w16HNBFwDsdcrhB3tiDeT6ykjctvbIj-aG294 
21 KUCHTA, Josef, Helena Válková., op. cit., s. 133  
22 Spravedlnost na ulici: výstupní případová analýza. Praha: In Iustitia, 2016. ISBN 978-80-88172-18-5. s. 4 
23 TOMÁŠEK, Jan. Self-reportové studie kriminálního chování. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2013. Studie. Vybrané metody kriminologického výzkumu. ISBN 978-80-7338-130-1. s. 17  
24 Tamtéž, s. 21  



 

12 

 

 

na majetkovou kriminalitu, ale také vydírání, obtěžování a loupež. Více než polovina 

respondentů přiznala, že se dopustila alespoň jednoho z deseti zkoumaných skutků, třicet šest 

z nich se přiznalo k loupeži.25 Z tohoto údaje vyplývá, že se loupeže dopustilo 2,8 % 

respondentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti, z nichž některé ještě nedovršily patnácti let, 

nelze tato data plnohodnotně srovnat s policejními statistikami. Přesto je to podle mne poměrně 

vysoké a potvrzuje, že trestných činů se dopouštějí už děti v útlém věku. Z tohoto výzkumu dle 

mého názoru vyplynulo, jak důležité je prevenci zaměřovat na co nejmladší děti, protože 

s pácháním trestné činnosti začínají ve velmi nízkém věku.      

 V rámci mezinárodního projektu ISRD-2 proběhl výzkum organizovaný týmem z katedry 

sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Cílem bylo získat reprezentativní data  

o kriminalitě české mládeže. Sběr dat se uskutečnil v letech 2006–2007, vyhodnocovaly se 

vyplněné dotazníky od 3255 respondentů. Alespoň jednoho ze zkoumaných činů se dopustilo  

43 % respondentů, loupeže se během života dopustilo 1,4 % respondentů. Z výzkumu vyplynul 

vztah mezi pácháním trestné činnosti a osobnostními či sociálními faktory, kdy byl zaznamenán 

zřetelný nárůst mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem věku, výrazně častější byla delikvence  

u chlapců, častěji u žáků základních škol než u gymnazistů a také hrál roli vztah s rodiči 

a způsob trávení volného času (častější delikvence s partou).26 V zahraničí jsou viktimologické 

studie rozšířenější. Ve Spojených státech amerických se dvakrát ročně provádí National Crime 

Victimization Survey (NCVS), který organizuje Bureau of Justice Statistics a účastní se ho 

kolem 135 tisíc náhodně vybraných domácností, čítajících téměř 225 tisíc osob.27 Ve Velké 

Británii se provádí Crime Survey for England and Wales. Výzkum je prováděn jménem Office 

for National Statistics, každoročně je dotazováno 50 000 lidí.28 Tyto výzkumy poskytují 

představu o latentní kriminalitě, protože mapují oblast trestných činů, o kterých se policie 

nedozvěděla. Míra latentní kriminality je dána ochotou oznamovat trestné činy, možnostmi 

policie čin zjistit a nastavením statistik. Oběti může od oznámení trestného činu zrazovat obava 

z pomsty, stud před rodinou, okolím a orgány činnými v trestním řízení, nebo oběti může bránit 

vztah k pachateli (typicky u trestného činu znásilnění). Na poměr mezi latentní a registrovanou 

kriminalitou jsou různé názory. V odborné literatuře se lze dočíst, že existuje neměnný poměr, 

což již bylo částečně zpochybněno viktimologickými výzkumy. Metoda sčítání byla také 

                                                 
25 Tamtéž, s. 40-44 
26 TOMÁŠEK, Jan, op. cit., s. 40–44 
27 Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS). Bureau of Justice Statistics [online]. [cit. 2019-

03-04]. Dostupné z: https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245&fbclid=IwAR3e-2rCEzb6rUcPULSW-

Vqlyrq8lyZHjIJw_MKsTm9g-mo49XA9Fo0dxRQ#Publications_and_products 
28 Crime Survey for England & Wales [online]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné z: 

http://www.crimesurvey.co.uk/en/HomeReadMore.html 
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částečně vyvrácena. Já sama se ztotožňuji s názorem, že mezi latentní a registrovanou 

kriminalitou pravděpodobně nelze nalézt přesný poměr, ale z viktimologických výzkumů a self-

reportů lze vyvozovat, že míra latence se u jednotlivých trestných činů liší, je patrně vyšší 

u méně závažných, hlavně majetkových trestných činů.      

 U násilné kriminality dochází od roku 2005 k poklesu evidované kriminality. Otevírá se 

tak otázka, jestli je to dáno skutečným poklesem, nebo nižší ochotou trestné činy oznamovat. 

Z pohledu kriminologie je zvýšení registrované kriminality na úkor latentní určitě pozitivní, 

policie se k tomu může stavět jinak. Zejména u bagatelních trestných činů se lze setkat 

s neochotou policistů přijímat oznámení z obavy, že zůstane ve statistice jako nevyřešený případ 

a sníží se tak objasněnost. Tento případ, kdy je trestný čin policii znám, ale ta jej neregistruje, se 

nazývá umělá latence.  

 

2.5 Recidiva  

 

 Pojem recidiva se obecně používá k vyjádření opakování nějakého jevu či činnosti. 

V trestněprávním smyslu ji definoval Suchý „jako stav pachatele, který po předchozím odsouzení 

k trestu pravomocným rozsudkem spáchá nový trestný čin“29. Tradičně se recidiva rozděluje na 

trestněprávní smysl, kriminalisticko-statistický a kriminologický. V kriminalisticko-statistickém 

významu se jedná o opětovné trestní stíhání a odsouzení pachatelů, což znamená opětovně 

evidovaných pachatelů v soudní statistice. V kriminologickém významu se jedná o opakování 

asociálního jednání.30          

 Ibl31 recidivu rozlišil podle oboru, ze kterého ji sledujeme, na recidivu podle trestního 

práva, která se shoduje s pojetím Suchého, podle kriminologie, kdy se jedná o opětovné spáchání 

trestného činu bez ohledu na to, zda byl pachatel za předchozí čin stíhán, případně i odsouzen,  

a dle penologie, zda se stejná osoba objevila nejméně podruhé ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 Ve statistikách Policie ČR se za recidivu považuje úmyslný trestný čin spáchaný 

pachatelem, který byl v minulosti za jiný úmyslný trestný čin pravomocně odsouzen. Za 

                                                 
29 ROZUM, Jan, Jan TOMÁŠEK, Jiří VLACH a Lucie HÁKOVÁ. Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. Studie. ISBN 978-80-7338-164-6. s. 31 
30 MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté: (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie. ISBN 978-80-7338-119-6. s. 8–10 
31 IBL, Petr. Kriminologie. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2014. ISBN 978-80-87236-22-2. s. 89 
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nejrizikovější období pro recidivu se považuje prvních šest měsíců po propuštění z výkonu trestu 

a většina pachatelů, kteří recidivují, se toho dopouští do tří let od propuštění.32 

 

 

Zdroj: Statistické ročenky kriminality Ministerstva spravedlnosti33 

 

 Z tabulky je patrné, že recidiva u násilné kriminality je v České republice poměrně vysoká, 

podle policejních statistik se v posledních deseti letech pohybovala mezi 30–40 procenty, 

zatímco u obecné kriminality se procento činů spáchaných recidivisty pohybuje kolem 20–30 

procent. Podíl recidivistů na vraždách v roce 2017 činil 34,2 %, přičemž dříve dosahoval až  

50 %. Vidíme tak sestupnou tendenci, ale přesto je stále žádoucí tento jev zkoumat a zjišťovat, 

jak recidivu snižovat.  

 

Řešení recidivy  

 Přechod z vězeňského života do běžného je považován za jednu z nejsložitějších životních 

situací. Člověk, který byl po nějakou dobu izolován ve vězení, potřebuje s návratem pomoci, 

zvláště v prvních dnech po propuštění, protože je vykořeněný a může snadněji podlehnout 

                                                 
32 MAREŠOVÁ, Alena. Kriminální recidiva a recidivisté: (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice). Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie. ISBN 978-80-7338-119-6. s. 17 
33 Statistika a výkaznictví: Statistické ročenky. Justice.cz [online]. [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 

   
Tabulka č. 3 

            

 
  2018 2017 2016 2015 2014  

   počet podíl celkem podíl celkem podíl celkem podíl celkem podíl  

 vraždy 116 30,2 146 34,2 136 28 155 47,1 160 46,9  

 
násilná kriminalita 13553 28,2 13672 29,7 14233 34 15669 35,1 16949 41,6  

 celková kriminalita 192405 21,4 202303 21,4 218162 25 247628 21,4 288660 29,1  

 
           

 

   2013 2012 2011 2010 2009  

   počet podíl celkem podíl celkem podíl celkem podíl celkem podíl  

 vraždy 182 42,3 188 55,9 173 39,9 173 52,0 181 43,6  

 
násilná kriminalita 18 689 39,4 18 358 37,2 19 409 35,9 18 073 35,2 16 887 29,6  

 celková kriminalita 325366 25,8 304 528 24,6 317 177 23,4 313 387 22,5 332 829 17,0  
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negativním jevům. Recidiva nejčastěji nastává do jednoho roku od propuštění z výkonu trestu.34 

Nelze tedy důležitost následné práce s propuštěnými pachateli přehlížet, protože z míry recidivy 

je patrné, že trest odnětí svobody neplní ideálně svoji nápravnou funkci, jak ostatně uznává  

i koncepce vězeňství a upozorňuje na nutnost koordinace výkonu trestu a postpenitenciárních 

aktivit.35  

 Postpenitenciární péče je oblast sociálních služeb, které představují pomoc při prevenci 

recidivy, terciární prevenci. Cílem je poskytovat kontinuální sociální péči, která je bezplatná a je 

poskytována osobám, které o ni požádají. Z těchto osob se stávají klienti, se kterými se sociální 

pracovníci snaží navázat socioterapeutický vztah. Klientům jsou poskytovány poradenské 

služby, sociálně výchovné působení (klienti jsou vedeni k větší odpovědnosti za svůj život, za 

svá rozhodnutí).36  

 Kontinuální sociální péči v České republice poskytují různé subjekty. Ve vazební věznici  

a následně ve věznici pro výkon trestu odnětí svobody jsou to sociální pracovníci Vězeňské 

služby ČR. Pracovní náplň se liší dle toho, zda působí ve vazební věznici, kde pomáhají 

klientům spíše snižovat napětí, poskytují sociálněprávní poradenství, anebo zda působí ve 

věznici určené pro výkon trestu odnětí svobody, kde při nástupu do výkonu trestu vypracovávají 

sociální diagnostiku a následně provádí s odsouzeným sociálněvýchovné činnosti. Sociální 

pracovník na základě poznání sociální situace a vývoje odsouzeného vypracovává program 

zacházení, čímž je individualizován přístup k sociální reintegraci odsouzeného.37   

 Dalším subjektem poskytujícím sociální péči je kurátor pro mládež, působící na obecním 

úřadě, v oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. Kurátoři se zabývají situací v rodinách, zda 

jsou v nich pro děti vhodné podmínky, dále navštěvují děti umístěné mimo vlastní rodinu, zda 

jsou dodržována jejich práva. Zabývají se prací s dětmi a mladistvými, kteří se dopustili trestné 

činnosti nebo jsou u nich závažné výchovné problémy.       

 Dále tuto péči poskytují sociální kurátoři pro dospělé, kteří poskytují pomoc lidem 

propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, lidem, kteří jsou závislí na alkoholu nebo drogách 

a podobně.38 Dalším subjektem jsou nestátní neziskové organizace, které dle svého zaměření 

poskytují poradenskou pomoc, sociální péči nebo materiální pomoc.   

 Pracovníci krizového centra Theia popsali metody svojí práce s pachateli násilné trestné 

                                                 
34 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-138-0. s. 109–110 
35 Resocializace propuštěných vězňů, návaznost na prevenci a postpéči. Koncepce vězeňství do roku 2025[online].  

s. 118 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
36 ČERNÍKOVÁ, Vratislava., op. cit., s. 213–217 
37 Tantéž, s. 219–220 
38 Tamtéž, s. 221–224 
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činnosti.39 Aby s pachateli mohli jednat, snaží se pochopit jejich motivy, které je ke spáchání 

činu vedly. Některé jsou ale skryty v podvědomí, takže sociální pracovníci musí s klienty 

pracovat soustavně a snažit se je odkrývat. Při své práci vychází z teorie naučené agrese, což je 

model ovládání vzteku, který se osvědčil v zahraničí, především v Norsku, kde s ním dobrých 

výsledků dosahuje organizace Reform. Podstatou je teorie, že u většiny agresorů je násilné 

jednání naučené, tudíž se s ním dá pracovat. Agresivní chování se lidé učí pozorováním 

a napodobováním od útlého věku primárně v rodině. Podle modelu, který se využívá v Norsku 

při práci organizace Reform, jsou dvě negativní možnosti, co se se vztekem stane: buď se 

potlačí, nebo vybije. Spouštěčem vzteku, který může vést k násilí, jsou u každého jednotlivce 

různorodé. Pracovníci klienty učí terapeutické postupy, jak porozumět vlastním emocím a naučit 

se terapeutickými postupy zvládat situace, ve kterých svoji agresi nezvládají.   

 Dohledu může být člověk podroben i nedobrovolně v případě, že je nařízen soudně, 

v takovém případě je prováděn Probační a mediační službou ČR.   

 Ministerstvo spravedlnosti představilo ve spolupráci s Vězeňskou službou novou Koncepci 

vězeňství do roku 2025, jejímž cílem je úprava vězeňství tak, aby docházelo ke snižování 

recidivy.40 Na začátku textu koncepce se uvádí, že vychází ze „základní premisy, jíž je 

multidisciplinární a meziresortní přístup k problematice vězeňství“41. Samotný výkon trestu ve 

věznicích je základním kamenem, je potřeba vyškoleného personálu, psychologů, sociálních 

pracovníků, pedagogických pracovníků a podobně. Zaměstnávání ve výkonu trestu je podstatné 

pro budoucí resocializaci.          

  

2.6 Srovnání se zahraničím 

 

 Srovnávání rozsahu kriminality v jednotlivých zemích skýtá řadu problémů. Jedná se 

o rozdíl v trestněprávních úpravách, údaje mohou být zkreslené rozdíly v procesním právu, 

rozdílem v ochotě oznamovat trestné činy, rozdíly v efektivitě orgánů činných v trestním řízení  

a v rozdílných metodikách statistik. Srovnávat rozsah kriminality v různých zemích je tak 

nelehký úkol, některé organizace se rozhodly kriminální statistiky nezveřejňovat, jelikož byly 

                                                 
39 ZÁMEK, David a Jana FIRSTOVÁ. Quo vadis, sociální práce v ČR?. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 

2017. ISBN 978-80-86976-46-4. s. 114–118 
40 Cíle nové koncepce vězeňství do roku 2025: snížení recidivy pomocí vzdělávání a zaměstnávání vězňů a péče o 

propuštěné. Statnisprava.cz [online]. [cit. 2019-02-027]. Dostupné z: 

https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/cile_nove_koncepce_vezenstvi_do_roku_2025:_snizeni_recidivy_po

moci_vzdelavani_a_zamestnavani_veznu_a_pece_o_propustene_16010808_47373159 
41 Úvod. Koncepce vězeňství do roku 2025 [online]. s. 3 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
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vykládány mylně.42           

 V tabulce je výběr států znázorňující počet vražd na 100 000 obyvatel v roce 2014. Nejvíce 

vražd bylo zaznamenáno v Hondurasu, obecně se dá říci, že Střední Amerika patří k nejvíce 

zasaženým oblastem. Následuje Jižní Amerika (především Brazílie), Afrika, Severní Amerika 

(USA má index poměrně vysoký, 4,5, zatímco Kanada má index 1,5). V Evropě se index 

pohybuje kolem čísla 1, vyšší je ve východní Evropě (v Bělorusku je index 3,6), v západní 

Evropě je nižší. Česká republika má nižší index než sousední Slovensko a Polsko, ale vyšší než 

Rakousko a Německo. V rámci srovnání indexu vražd je umístění České republiky velmi dobré.

 V obecné rovině lze říci, že vyspělé státy vykazují nižší index vražd než země třetího 

světa, ale toto tvrzení neplatí úplně, protože například ve Spojených státech amerických je vyšší 

index než v některých afrických a asijských státech. Je tak vidět, že míra vražd není určena 

pouze vyspělostí státu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 FAQs: General information about Interpol. Interpol [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www.interpol.int/FAQs 
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Tabulka č. 5 

Stát Počet vražd na 100 000 obyvatel 

Keňa 5 

Rwanda 3,8 

Dominikánská republika 17,4 

Honduras 66,9 

Mexiko 16,1 

Kanada 1,5 

Spojené státy americké 4,5 

Bolívie 8,9 

Brazílie 28 

Kyrgyzstán 3,7 

Čína 0,7 

Japonsko 0,3 

Thajsko 3,9 

Indie 3,7 

Katar 0,4 

Bělorusko 3,6 

Česká republika 0,8 

Maďarsko 1,5 

Slovensko 1,3 

Dánsko 1,3 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 0,9 

Bosna a Hercegovina 1,4 

Portugalsko 0,9 

Rakousko 0,5 

Francie 1,2 

Německo 0,9 

Nový Zéland  1 

 

Zdroj: Statistiky UNODC43 

 

 Kvůli obtížím při srovnání navrhl Úřad OSN pro drogy a kriminalitu se sídlem ve Vídni 

novou klasifikaci činů pro statistické účely (ICCS – International Classification of Crime for 

Statistical Purposes).44 Klasifikaci v březnu 2015 schválily komise OSN.45 Cílem je usnadnění 

mezinárodního srovnání.          

 Dále se v této podkapitole pokusím nastínit stav násilné kriminality ve Velké Británii  

                                                 
43 Intentional Homicide Victims. United Nations Office on Drugs and Crime [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: 

https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims 
44 Mezinárodní klasifikace trestných činů pro statistické účely [online]. 2017. Praha, 2017 [cit. 2019-03-01]. ISBN 

ISBN 978-80-7338-167-7. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/442.pdf 
45 Statistická komise (UNSC) a Komise pro prevenci trestné činnosti a trestní justici (CCPCJ) 
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a Spojených státech amerických pomocí indexu kriminality, který vyjadřuje počet trestných činů 

na sto tisíc obyvatel, všechny grafy v této kapitole jsou uváděny v počtech činů na sto tisíc 

obyvatel. Konkrétně se zaměřuji na trestné činy vraždy a zabití, znásilnění, loupeže a napadení 

(ublížení na zdraví). I přes rozdílnou metodiku vedení evidencí můžeme získat představu  

o rozsahu, struktuře a dynamice evidované násilné kriminality v zahraničí.  

 

2.6.1 Stav násilné kriminality ve Velké Británii 

 

 Zpracování statistik ve Velké Británii je komplikovanější, protože trestné činy se evidují 

zvlášť pro Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Statistiky jsou rozděleny na policejní 

statistiky a viktimologické studie/viktimizační výzkumy (victim studies). V této práci používám 

data z Office for National Statistics a vzhledem k rozdrobenosti statistik se zaměřuji na oblast 

Anglie a Walesu, která je nejlidnatější.46        

 Od roku 2005 násilná kriminalita sice mírně klesala, ale v roce 2013 nastal zlom, kdy došlo 

ke strmému nárůstu, který se až do roku 2017 stále zvyšuje. Za rok 2017 došlo k navýšení počtu 

evidovaných trestných činů o 14 %. BBC podotýká, že v době zvyšování registrované 

kriminality dochází ke snížení stavu policistů. V roce 2017 jejich počet kles o 930, na číslo 

121 929.47 V roce 2017 došlo ke zvýšení počtu trestných činů spáchaných nožem nebo ostrým 

předmětem o 22 %, ale tyto útoky jsou koncentrované v Londýně a dalších velkých městech.48  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Office for National Statistics, které kombinují poznatky z policejních statistik a viktimologických výzkumů. 

V grafech je tak zaznamenán počet trestných činů evidovaných policií, ale Office for National Statistics umožňuje 

podívat se na stejné činy i optikou viktimologických výzkumů.  
47 Crime statistics: Violent crime and sex offences rising, police figures suggest. BBC News [online]. 1-25-2018 [cit. 

2018-11-12]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-42815768 
48 Crime in England and Wales: year ending December 2017. Office for National Statistics [online]. [cit. 2019-

01-18]. Dostupné z: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/yearen

dingdecember2017#things-you-need-to-know-about-this-release 
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Graf č. 4 

 

Zdroj: Office for National Statistics49 

 

 Od roku 2003 do roku 2015 počet loupeží vykazoval sestupnou tendenci, v roce 2016 byl 

zaznamenán menší nárůst a v roce 2017 byl nárůst loupeží evidovaných policí oproti roku 2016 

vyšší o 33 %, z 55 892 stoupl na 74 130 trestných činů. Ke zvýšení pravděpodobně také přispěl 

fakt, že se změnil systém evidování.          

 Od roku 2003 do 2009 se počet znásilnění pohyboval mezi dvanácti a čtrnácti tisíci. Od 

roku 2010 začal pozvolný nárůst, který trval do roku 2014, kdy počet strmě narostl. V roce 2017 

bylo oproti předchozímu roku zaznamenáno dokonce o 31 % více znásilnění, 51 833. Ostatní 

sexuální trestné činy vzrostly o 22 %, na 93 564.  

                                                 
49 Crime in England and Wales: year ending December 2017: Things you need to know about this release [online]. 

[cit. 2019-01-20]. Dostupné z: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/yearen

dingdecember2017#things-you-need-to-know-about-this-release 
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Graf č. 5 

 

Zdroj: Office for National Statistics50 

 

 V tomto grafu se pod usmrcením rozumí trestné činy vraždy, zabití, záměrné usmrcení 

dítěte a „corporate manslaughter“, což znamená usmrcení člověka vinou právnické osoby, která 

tak může být za usmrcení souzena stejně jako fyzická osoba.      

 Od 60. let do počátku 21. století byl ve Velké Británii prudký nárůst usmrcení, související 

s růstem populace. Od roku 2003 i přes rozrůstající se populaci začal počet klesat a v roce 2014 

klesl téměř na polovinu hodnoty z roku 2003. Poté nastal znovu nárůst a oproti roku 2016 vrostl 

počet usmrcení o 9 %. V grafu nejsou zaneseny teroristické útoky v Londýně a Manchestru 

z roku 2017.           

 Při popisu kriminality se zjišťuje intenzita, která je dána rozsahem kriminality v přepočtu 

na počet obyvatel na vymezeném území. Tímto způsobem porovnávám počty trestných činů 

v jednotlivých zemích, ačkoliv toto srovnání není zcela přesné, protože se může lišit 

trestněprávní úprava, vymezení skutkových podstat, vedení statistik a další. Vzorec, 

prostřednictvím kterého zjistíme index kriminality, je následující:  

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑛ý𝑐ℎ č𝑖𝑛ů

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑛𝑎 𝑣𝑦𝑚𝑒𝑧𝑒𝑛é𝑚 ú𝑧𝑒𝑚í
∙ 100 000 

                                                 
50 Tamtéž, 20. 1. 2019 
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 V roce 2017 bylo v Anglii a Walesu evidováno 653 usmrcení, na sto tisíc obyvatel tak 

připadá 1,11 usmrcení, oproti tomu v České republice je index vražd a zabití 1,4. Znásilnění bylo 

v České republice zaznamenáno 5,6, zatímco v Anglii a Walesu 88,2344 na sto tisíc obyvatel. 

V případě loupeží to bylo v Anglii a Walesu 126,19 a v České republice 14,95. Hodnoty indexu 

ve Velké Británii jsou pro mne dost překvapivé, protože počet usmrcení nekoresponduje s počty 

znásilnění a loupeží. Je zarážející, že oproti České republice jsou počty usmrcení o trochu nižší, 

naopak znásilnění a loupeží je ve Velké Británii násobně více. Toto srovnání tak koresponduje 

s hypotézou, že Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím světa.  

 

Viktimologické výzkumy  

 

 Ve Velké Británii se provádí výzkum Crime Survey for England and Wales (dále CSEW). 

Je prováděn jménem Office for National Statistics, každoročně je dotazováno 50 000 lidí.  

 

Graf č. 6  

 

Zdroj: Office for National statistics51  

                                                 
51 Crime in England and Wales: year ending June 2017 [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/june20
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 V grafu vidíme srovnání celkové kriminality, která byla evidovaná v policejních 

statistikách, a jak byla uvedena v CSEW. Vidíme, že se postupně zmenšuje rozdíl mezi 

hodnotami z viktimologického výzkumu a hodnotami z policejních statistik. Dle CSEW počet 

činů klesá rychleji, než ukazují policejní statistiky, což může značit větší kriminální citlivost lidí. 

Množství případů zaznamenaných CSEW bylo v letech 2006–2014 zhruba dvojnásobné oproti 

případům zaznamenaných v policejních statistikách, v posledních letech se rozdíl snížil přibližně 

na třetinu.  

 

Graf č. 7 

 

 

Zdroj: Office for National Statistics 52
 

 

 V grafu vidíme, kolik bylo policií evidovaných loupeží a kolik loupeží bylo nahlášeno 

v rámci viktimologického výzkumu. Je zjevné, že se hodnoty měly tendenci přibližovat, ale 

v roce 2016 se začaly oddalovat. Poměr mezi daty CSEW a policejními statistikami je u loupeží 

trojnásobný. 

                                                 
52Overview of robbery and theft from the person: England and Wales [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/overviewofrobberyandtheftfromth

eperson/2017-07-20 
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2.6.2 Stav násilné kriminality ve Spojených státech amerických   

 

 Federal Bureau of Investigation (dále FBI) eviduje v programu Uniform Crime Reporting 

Program (UCR) pod násilnou trestnou činností vraždy a zabití, znásilnění, loupeže a násilné 

napadení.53            

 Celkově bylo ve Spojených státech za rok 2017 spácháno 1 283 220 násilných trestných 

činů. Obecně se násilná kriminalita snižovala od roku 2000 do roku 2014, kdy začala opět 

narůstat. Podobný trend platí u všech jednotlivých násilných trestných činů s výjimkou loupeží, 

u kterých lze říci, že jejich počet stále klesá.  

 Vzhledem k tomu, že v USA se violent criminality – násilnou kriminalitou ve statistikách 

rozumí pouze vražda, zabití, znásilnění, loupež a násilné napadení, zatímco statistiky Policie 

České republiky jsou širší, se v této práci raději zaměřuji na porovnání konkrétních trestných 

činů.  

 V tabulce a grafu je zaznamenán počet daných trestných činů na 100 tisíc obyvatel.  

Tabulka č. 4 

rok vraždy a zabití znásilnění loupeže napadení 

2000 5,5 32,0 145,0 324,0 

2001 5,6 31,8 148,5 318,6 

2002 5,6 33,1 146,1 309,5 

2003 5,7 32,3 142,5 295,4 

2004 5,5 32,4 136,7 288,6 

2005 5,6 31,8 140,8 290,8 

2006 5,8 31,6 150,0 292,0 

2007 5,7 30,6 148,3 287,2 

2008 5,4 29,8 145,9 277,5 

2009 5,0 29,1 133,1 264,7 

2010 4,8 27,7 119,3 252,8 

2011 4,7 27,0 113,9 241,5 

2012 4,7 27,1 113,1 242,8 

2013 4,5 25,9 109,0 229,6 

2014 4,4 26,6 101,3 229,2 

2015 4,9 28,4 102,2 238,1 

2016 5,4 30,0 102,9 248,3 

2017 5,3 30,7 98,0 248,9 

Zdroj: Statistiky FBI54 

                                                 
53 Zde je vhodné poznamenat, že skutkové podstaty vymezených trestných činů se zcela neshodují s vymezením 

skutkových podstat daných trestných činů v České republice. 
54 Violent Crime. Uniform Crime Reporting (UCR) Program [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/violent-crime 
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 Počet vražd a zabití po roce 2000 lehce stoupal, následně přišel znatelný pokles. 

V posledních zaznamenaných třech letech (2014–2017) číslo vzrostlo o přibližně 20 %. Přes 

tento znepokojivý fakt se v historickém kontextu podle mého názoru vzhledem k počtu vražd 

z období sedmdesátých až devadesátých let stále jedná o relativně nízká čísla. Podobný trend 

pozorujeme i u znásilnění. Loupeže vykazují stálý mírný pokles, podobně jako napadení, 

u kterého ale došlo v posledních třech letech ke zvýšení.  

 

Graf č. 8 

 

Zdroj: Statistiky FBI55 

 

Index kriminality 

 

 V roce 2017 připadalo na 100 000 obyvatel USA 5,3 vraždy a zabití. V České republice to 

bylo 1,4. V případě znásilnění se jednalo o 30,7 znásilnění na 100 000 obyvatel USA. V České 

republice to v témže roce bylo 5,6 znásilnění na 100 000 obyvatel. Loupeží se stalo v USA 98,0 

případů na 100 000 obyvatel, v České republice za téže období došlo k 14,95 loupežím na stejný 

počet obyvatel.          

 Jak vidíme, index kriminality u vybraných trestných činů v České republice se pohybuje 

v daleko nižších číslech než ve Spojených státech amerických.  

                                                 
55 Violent Crime. Uniform Crime Reporting (UCR) Program [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/violent-crime 
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Viktimologické studie  

 

 Ve Spojených státech amerických se dvakrát ročně provádí National Crime Victimization 

Survey (dále NCVS), který organizuje Bureau of Justice Statistics. Náhodně je vybráno 135 tisíc 

domácností, ve kterých žije téměř 225 tisíc osob. Dotazovány jsou osoby nad 12 let. V tomto 

výzkumu se neeviduje zvlášť trestný čin znásilnění, ale eviduje se znásilnění a sexuálně 

motivované útoky, proto tento údaj nemůže být srovnán s grafem výše.  

 

Graf č. 9 

 

Zdroj: Bureau of Justice Statistics56  

  

 

 

 

 

  

                                                 
56 Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS) [online]. Bureau of Justice Statistics [cit. 2019-02-

20]. Dostupné z: https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245#Collection_period 
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Graf č. 10 

 

Zdroj: Bureau of Justice Statistics57 

 

 V případě loupeží je vidět sbližující se tendence, v roce 2016 dokonce došlo k zajímavé 

situaci, kdy bylo zaznamenáno více loupeží v policejních statistikách než ve viktimologickém 

výzkumu. Podle předpokladu jsou údaje z průzkumu vyšší, ale rozdíl mezi nimi má klesající 

tendeci. Výjimku tvoří rok 2016, kde rozdíl je tak malý, že statistická odchylka mohla způsobit, 

že jsou čísla evidovaná policejními statistikami vyšší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS) [online]. Bureau of Justice Statistics [cit. 2019-02-

20]. Dostupné z: https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245#Collection_period 
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Graf č. 11 

 

Zdroj: Bureau of Justice Statistics58 

 

 U napadení je vidět největší výkyv mezi policejními statistikami a viktimologickým 

výzkumem, ale opět vidíme sbližující tendenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS) [online]. Bureau of Justice Statistics [cit. 2019-02-

20]. Dostupné z: https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245#Collection_period 
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3. Pachatelé  

 

 Kriminologie chápe jako pachatele nejen osoby, které se dopustily činů označených 

zákonem jako trestné činy, ale i některé osoby, které orgány v trestním řízení nestíhají. 

Kriminologie se zajímá i o osoby, které si svůj trest již odpykaly, nebo o osoby, které by mohly 

být potenciálními pachateli, o jedince, kteří se vyznačují sociálně patologickým jednáním 

(závislí na drogách, alkoholu).1 

 Základním pojmem, který se užívá v kriminologii, je osobnost pachatele. Obraz pachatele 

je zdrojem k pochopení jeho jednání, předpokladem k vhodnému tvoření preventivních opatření. 

Osobnost pachatele je chápána jako organizovaný, dynamický a interindivuduálně odlišný celek 

psychofyzických dispozic determinujících průběh a projevy psychických procesů, odrážejících 

se v chování a jednání.2  

 

3.1  Typologie pachatelů  

 

 Typologie je výsledek studia osobností, ze kterých klasifikuje typy lidí. Jedná se o schéma, 

vyjadřuje tak určitou vlastnost, která umožňuje typy lidí třídit. Typ je určitý soubor vlastností, 

který nepostihuje celou osobnost, ale lze jej pozorovat u více osob. Je to tedy snaha o zobecnění 

získaných poznatků tak, aby se osoby daly kategorizovat. Typologie pachatelů jsou využívány 

při zacházení s delikventy, ve výchovných zařízeních, v jednání s osobami propuštěnými 

z výkonu trestu a při hledání vhodných preventivních opatření. 

 Druhů třídění je velké množství a většinou navazují na kriminologické směry a školy. 

Nejčastěji bývá uváděno rozdělení na biologizující typologie, psychologizující a sociologizující 

typologie. Typologie pachatelů je umožňuje rozčlenit podle určitých kritérií do skupin. Každou 

lze potom charakterizovat pomocí určitého modelu, typu.3 

 První typologie se zabývaly pouze spáchaným činem a pachatelem, většinou 

nezohledňovaly situaci, vliv sociálních podmínek nebo roli oběti. Na sociální a ekonomické 

podmínky začíná být brán zřetel s rozvojem sociologie v 19. století.  

 Mezi klasifikace dle biologických kritérií patří typologie Cesare Lombrosa59, jenž popsal 

typy lidí, kteří jsou předurčeni ke zločinu na základě studia tisíců zločinců, které potkal jako 

lékař ve vězeňském ústavu a následně jako profesor forenzního lékařství a psychiatrie. Ze svých 

                                                 
1 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., op. cit., s. 87  
2 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL., op. cit., s. 119  
3 Tamtéž, s. 121 
59 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Praha: Leges, 2009. Student. ISBN 978-80-87212-27-1., s. 26 
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pozorování učinil následující závěry: „divoké instinkty primitivních lidských povah“ a je 

identifikovatelný na základě anatomicky utvářených rysů obličeje i těla, jako např. velmi 

hrubých (mohutných) čelistí, ustupujícího čela, přílišného ochlupení nebo jeho absencí, linií 

dlaní, snížené citlivosti k bolesti, podléhání klimatickým a magnetickým změnám a toho, čemu on 

říkal „uši formované jako držadlo“.60 Další je typologie psychiatra Ernsta Kretschmera, který 

spojoval tělesný typ s osobnostní charakteristikou a s psychickými chorobami, avšak souvislost 

nebyla dokázána. H. Goddard se zaměřil na dědičné znaky, sledoval potomky vojáka z občanské 

války s ženou, která byla slabomyslná, a následně se ženou normální inteligence. Ze svého 

pozorování zjistil, že z první rodové větve vzešel podstatně vyšší počet slabomyslných potomků, 

alkoholiků, zločinců než z větve druhé. Z toho vyvodil, že degenerace první rodové větve je dána 

defektní mentalitou.61  

 Psychologizující teorie se začaly rozvíjet v 19. století, mezi nejznámější patří teorie, která 

ztotožňuje pachatele s osobou převážně slabomyslnou, s rozvojem psychologických testů v roce 

1912 Stern přišel s termínem míra intelektové kapacity vyjádřená inteligenčním kvocientem. 

Teorie ztotožňující pachatele s oligofrenem byly postupně vyvráceny výzkumy dalších vědců.  

 Psychoanalytické a psychodynamické teorie jsou založené na předpokladu, že jednání 

jedince, jeho pocity a myšlenky jsou ovlivněny jeho minulostí. Freudova psychoanalytická teorie 

vysvětluje agresi jako důsledek potlačeného hněvu a následné katarze. Katarze je uvolnění  

a odbourání negativních pocitů. Studie (Anderson, Bushman, 2002) přinesly důkazy, že zlost 

souvisí s mírou agrese a že projev agrese může zredukovat zlost. Na druhé straně existují studie, 

které naopak tvrdí, že neagresivní jednání zlost a následnou agresi snižuje, zároveň poskytuje 

dlouhodobou úlevu (Dollard, Miller, Mowrer, sears, 1939, Konečni, 1975).62 

 Sociologizující teorie vychází ze zkoumání sociálního prostředí pachatele. Tento směr se 

začal rozvíjet ve druhé polovině devatenáctého století. První práce, které zahrnují sociální údaje, 

vytvořili A. Quételet a A. Guerry. G. Tarde považoval za rozhodující sociální interakci, 

napodobování a sugesci.63 E. H. Sutherland se zaměřil na společenské vztahy, význam 

sdružování. Kriminální jednání považuje za výsledek sociálního učení. Svoji teorii nazval 

diferencované sdružování, nebo diferenciální asociace. Zločinci jsou dle něj ve většině normální, 

                                                 
60 MAREŠOVÁ, Alena. Pachatelé trestných činů: K problematice jejich osobností a vybraných typologií. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1994. Studie. s. 66 
61 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 27–28 
62 PIETZ, Christina A. a Curtis A. MATTSON. Violent offenders: understanding and assessment. New York: 

Oxford University Press, c2015. ISBN 978-0-19-991729-7., s. 3–4 
63 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 34 
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osobnostní rysy člověka nepředurčují ke kriminálnímu chování. Jedinec se kriminální chování 

naučí z interakce s ostatními lidmi.64 

 Manželé Glueckovi65 byli američtí kriminologové, kteří se zabývali zkoumáním pachatelů. 

Prováděli výzkum na bývalých vězních, zkoumali recidivu, ale nejvíce prosluli studií, ve které 

tvrdí, že delikventní sklony lze predikovat u dětí v šesti letech věku. V této studii zjistili, že 

delikvence není spojená s inteligencí.  

 Hazelwood a Douglas v typologii z roku 1980 rozdělili pachatele na organizovaný  

a dezorganizovaný typ. Organizovaný pachatel je racionální, umí se ovládat. Dezorganizovaný 

pachatel není často kvalitně socializován, je nezaměstnaný nebo má méně kvalifikovanou práci, 

jedná pod emocemi, kriminální činnost neplánuje, činí tak spontánně.66 Toto členění používá 

FBI.  

 Ve studii Násilná kriminalita Osmančík popisuje pachatele násilných trestných činů 

motivovaných ziskem jako typicky osoby s nízkou inteligencí, protože k tomuto činu není 

potřeba jiných zvláštních schopností, než je použití fyzické síly. Často se dle studie jedná 

o osoby s nízkým stupněm vzdělání, pocházející z rodin, ve kterých je násilí běžně přítomno, 

mající velmi brzy zkušenosti s alkoholem a drogami. Tito jedinci se záhy dostávají do střetu se 

zákonem. Osmančík ve své studii zavádí typologii pachatelů disociální, asociální a antisociální.67 

Osoby spadající pod disociální typ pachatele mají snížené schopnosti plnit určitá společenská 

očekávání, nižší schopnost adaptovat se. Trestné činnosti se dopouštějí pod vlivem návykových 

látek nebo skupiny. Asociální typ se začleňuje ještě hůře, sám vyhledává páchání trestné 

činnosti, ale jen do určité meze závažnosti. Třetím typem, nejzávažnějším, je typ antisociální. 

Jedná se o zvlášť nebezpečné jedince, závažnost trestné činnosti se stupňuje.  

 Mezi obecné typologie pachatelů, které lze také aplikovat na pachatele násilné kriminality, 

patří komplexní typologie, kterou popisuje L. Čírtková.68 Tato typologie rozeznává 

socializovaný typ, neurotický typ, psychopatický typ, mentálně nedostačivý typ a psychotický 

typ. Socializovaný typ páchá trestnou činnost výjimečně. Pro takové jednání má důvod, který je 

pro většinu lidí pochopitelný, v prožívání se od většiny moc neliší, většinou cítí vinu. Pro 

neurotický typ pachatele jsou charakteristické neurotické poruchy, depresivní stavy, úzkosti. 

                                                 
64 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 38 
65 Sheldon Glueck and Eleanor Glueck: American criminologists. Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2019-03-

15]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Glueck-Sheldon-and-Glueck-Eleanor 
66 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha: 

JaroslaHofman, 2010. 1. ISBN 978-80-904379-0-6. s. 75  
67 MAREŠOVÁ, Alena, Radovan HAVEL, Milada MARTINKOVÁ a Miroslav TAMCHYN A. Násilná kriminalita 

v nejisté době. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. s. 37; OSMANČÍK, O., & a kol. (1992). 

Násilná kriminalita. Praha: IKSP. 
68 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998. ISBN 80-85858-70-3. s. 69 
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Trestný čin může spáchat v afektu. U psychopatického typu se jedná o trvalou odchylku. 

Většinou necítí pocity viny. Mentálně nedostačivý typ je osoba s nižší inteligencí, snadno 

ovlivnitelná. Psychotický typ pachatele v době spáchání činu trpí duševní chorobou. 

V současnosti se pojem psychopatie nepoužívá, místo toho je uváděno označení osoba 

s poruchou chování nebo osoba s lehkou mozkovou dysfunkcí.69 

 V současnosti se odborníci kloní k vícefaktorovým teoriím, dle kterých jde o kombinaci 

řady faktorů, jak sociálních, tak psychických a genetických. Typologií pachatelů je značné 

množství a některé pachatele ani nelze zařadit do žádné z výše uvedených skupin.  

 

3.2 Kriminogenní faktory  

 

 Obvyklé příčiny a zdroje kriminality vysvětlují různé koncepce. Rozlišují se kriminogenní 

faktory na straně jednotlivce, individuální, které jsou dány osobností, vlastnostmi a chováním 

jednotlivce, a faktory společenské, které jsou dané společenským systémem.70 Kriminogenních 

faktorů tak může být nepřeberné množství a je obtížné nějakým způsobem je analyzovat.

 Existují rizikové faktory, které mají vliv na rozvoj kriminality. Dle Systému hodnocení 

pachatelů (OAS) byli pachatelé hodnoceni v 19 oblastech, jako je bydlení, vzdělání, životní styl, 

vztahy, myšlení, alkoholismus, zneužívání drog apod. Z výsledků vyplynulo, že více než 

polovina pachatelů měla problém se vzděláním, zaměstnáním, chováním a myšlením.71 Dle 

vývojové kriminologie se faktory ovlivňující delikventní chování v průběhu života mění.72 

Vývojová kriminologie čerpá své poznatky z logitudinálních výzkumů. Nejčastěji dochází 

k započetí delikventního chování mezi osmým a čtrnáctým rokem věku, většina končí 

s delikvencí v období mezi 20–29 lety, po dosažení tohoto roku již pokračuje jen malá část. Čím 

dříve jedinec s delikvencí začne, tím větší je pravděpodobnost, že v ní bude pokračovat dlouho. 

U dospívajících osob je častá skupinovost, zatímco dospělí častěji trestnou činnost páchají 

samostatně.73 U koho se projeví násilné chování? Determinanty k němu jsou sociálního 

a biologického charakteru.74 Větší riziko násilného chování v budoucnu se objevuje u dětí, které 

byly v dětství vystaveny častým změnám, stěhovaly se a měnily školy. Dále se riziko zvyšuje 

                                                 
69 MATOUŠKOVÁ, Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4580-

0. s. 133–135 
70 SVATOŠ, Roman. Kriminalita a možnosti jejího poznání a ovlivňování. České Budějovice: Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, 2013. Studia. ISBN 978-80-87472-64-4. s.136 
71 HARPER, Gemma a Chloe CHITTY. Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů: analýza toho "co 

funguje". Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. Prameny. ISBN 978-80-7338-080-9. s.12 
72 TOMÁŠEK, Jan., op. cit., s. 61  
73 Tamtéž, s. 62  
74 FADEM, Barbara. Behavioral science in medicine. 2nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, c2012. ISBN 978-1-

60913-664-2., s. 229  
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u dětí, jejichž rodiče jsou závislí na drogách či alkoholu a vykazují násilné chování, včetně 

zneužívání svých dětí. Mezi biologické determinanty patří pohlaví a věk (většinu vražd páchají 

muži do čtyřiceti let). Zajímavým je spojení abnormalit ve fungování mozku a násilného 

chování. Dle Behavioral science in medicine75 je zvýšená agrese spojena s abnormální 

mozkovou aktivitou. Lidé vykazující násilné chování prodělali více zranění hlavy a projevily se 

u nich abnormální záznamy na EEG. 

Pachatelé vražd, loupeží a zabití 

 V tabulce níže jsem uvedla počty odsouzených pachatelů za trestné činy loupeže, vraždy  

a zabití.  

 

Tabulka č. 6 

2016 vraždy loupeže zabití 2015 vraždy loupeže zabití 

celkem činů 94 879 3 celkem činů 107 980 3 

Z toho ženy [ % ] 18,1 7,8 0,0 Z toho ženy [ % ] 11,2 5,7 33,3 

Věk 15-17 [ % ] 4,3 14,6 0,0 Věk 15-17 [ % ] 5,6 13,8 0,0 

Věk 18-19 [ % ] 5,3 10,9 0,0 Věk 18-19 [ % ] 3,7 12,4 0,0 

Věk20-24 [ % ] 14,9 23,1 0,0 Věk20-24 [ % ] 13,1 25,2 0,0 

Věk 25-29 [ % ] 14,9 19,6 33,3 Věk 25-29 [ % ] 14,0 15,5 0,0 

Věk 30-39 [ % ] 20,2 19,8 0,0 Věk 30-39 [ % ] 30,8 21,4 0,0 

Věk 40-49 [ % ] 18,1 9,7 0,0 Věk 40-49 [ % ] 17,8 8,8 66,7 

Věk přes 50 [ % ] 22,3 2,4 66,7 Věk přes 50 [ % ] 15,0 2,9 33,3 

2014 vraždy loupeže zabití 2013 vraždy loupeže zabití 

celkem činů 121 1055 5 celkem činů 110 1299 4 

Z toho ženy [ % ] 16,5 6,9 0,0 Z toho ženy [ % ] 14,5 7,4 25,0 

Věk 15-17 [ % ] 5,0 13,9 0,0 Věk 15-17 [ % ] 1,8 16,4 0,0 

Věk 18-19 [ % ] 4,1 13,6 0,0 Věk 18-19 [ % ] 3,6 14,5 25,0 

Věk20-24 [ % ] 20,7 24,8 0,0 Věk20-24 [ % ] 11,8 22,5 0,0 

Věk 25-29 [ % ] 16,5 15,9 20,0 Věk 25-29 [ % ] 17,3 14,9 50,0 

Věk 30-39 [ % ] 26,4 19,7 20,0 Věk 30-39 [ % ] 34,5 19,7 0,0 

Věk 40-49 [ % ] 14,0 9,3 0,0 Věk 40-49 [ % ] 17,3 9,2 0,0 

Věk přes 50 [ % ] 13,2 2,7 60,0 Věk přes 50 [ % ] 13,6 2,8 25,0 

 

Zdroj: Statistické ročenky76  

                                                 
75 Tamtéž, s. 229–231  
76Statistika a výkaznictví. Justice.cz [online]. [cit. 2019-03-16]. Dostupné z: 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.htm 
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 Zkoumala jsem jejich věk a pohlaví. Největší podíl žen byl u trestného činu vraždy, kdy se 

jejich počet ve sledovaném období pohyboval mezi 11,2 % a 18,1 %. Vidíme tedy, že nejčastěji 

se těchto závažných trestných činů v České republice dopouští muži, což odpovídá stavu ve 

světě. Podle mého názoru je to z toho důvodu, že muži častěji vyhledávají nebezpečné situace 

než ženy, obecně se častěji dopouští kriminálního chování a mají větší sklon k násilí než ženy. 

Také k tomu přispívá fakt, že muži disponují větší fyzickou silou. Navíc společnost na muže 

vyvíjí tlak na zvládnutí tradiční mužské role. U mužů je proto agresivita více tolerována, protože 

její určitá míra slouží jako prostředek k dosažení úspěchu. V případě neúspěchu může v určitých 

případech agresivní chování poskytnout kompenzaci.      

 Dle výzkumů UNODC (2011) jsou pachateli i obětmi trestného činu vraždy celosvětově 

především mladí muži. Představují až 90 % vězněných pachatelů za násilnou trestnou činnost. 

V 82 % případů jsou také obětmi trestného činu vraždy.77 V Severní i Jižní Americe byli obětmi 

trestného činu vraždy z 90 % muži, na africkém kontinentu to bylo 81 %, v Oceánii se jednalo  

o 80 % mužů, v Asii 79 % a nejmenší podíl mužských obětí byl v Evropě, 73 %. V publikaci 

Violent offenders: understanding and assessmen78 se jako možné vysvětlení tak vysokého počtu 

mužských obětí v Americe uvádí jejich zapojení do gangů. Domnívám se, že muži se stávají 

častěji obětmi násilné kriminality, protože vyhledávají nebezpečné situace více než ženy. 

Historicky to byli spíše muži, kteří bojovali a dostávali se do konfliktů.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 PIETZ, Christina A. a Curtis A. MATTSON., op. cit., s. 175  
78 Tamtéž, op. cit., s. 175 
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4.      Oběti 

 

 Problematikou obětí se zabývá viktimologie (victima = latinsky oběť). Jako oběť se 

označuje osoba dotčená trestným činem.79 Tato definice obsahuje i osoby právnické, nicméně 

pro účel zkoumání násilné kriminality je vhodnější vyjít z užší definice; obětí se pak rozumí 

fyzická osoba, která utrpěla trestným činem jakoukoliv újmu. Pojem oběti může být chápán buď 

v užším smyslu, kdy se zkoumá jen bezprostředně zasažená osoba, nebo v širším smyslu, kdy 

jsou již zahrnuty i blízké osoby. 

 

4.1 Viktimnost a viktimizace 

 

 Viktimnost znamená riziko, že se osoba stane obětí trestného činu. Viktimnost závisí na 

osobnostních charakteristikách osoby, na jejím věku, profesi, sociálním prostředí a případných 

handicapech.80 Obětí trestného činu se může stát kdokoli, ale u některých osob existuje zvýšené 

riziko, že budou postiženy určitým typem kriminality.  

 Proces viktimizace je velmi složitý, protože ho ovlivňuje řada faktorů. Začíná útokem na 

oběť. Většinou jím ale nekončí, protože k poškození oběti dochází i následně, například 

reakcemi okolí na čin nebo necitlivým vedením řízení, nevhodným chováním orgánů činných 

v trestním řízení apod. Proces viktimizace se rozpadá do několika fází; primární, sekundární 

a terciární viktimizace.  

 

4.1.1 Primární viktimizace 

 

 Primární viktimizace je bezprostřední poškození, kdy se osoba stává obětí trestné 

činnosti.81 Oběť násilné kriminality zpravidla utrpí fyzickou újmu, dle typu činu může utrpět  

i újmu majetkovou, nějakou škodu na věci, téměř vždy také utrpí duševní újmu. Rozsah a míra 

této újmy závisí na osobnosti oběti, její síle, způsobu dosavadního života, zázemí a dalších 

vlivech.  

                                                 
79 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL., op. cit., s. 150 
80 Květoň, kriminologie, 2008, s. 94  
81 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 97 
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 Intenzitu již popsaných poškození ovlivňují různé faktory. Zásadní význam bude mít to, 

jak se situace odehrála. Podstatné z hlediska oběti i dalšího vyšetřování je, jak se pachatel k oběti 

dostal. Může se tak stát například lstí, okamžitým použitím násilí nebo může oběť překvapit 

(tajně ji sleduje a pak zaútočí).  

 U primární viktimizace je důležité zpracovat emoce. Újma vychází ze ztracených iluzí. 

Může se dostavit ztráta důvěry k lidem, pocit nespravedlnosti, nedůvěra k sobě samému, pocit 

selhání  

a nedůstojnosti.          

 Interakce mezi pachatelem a obětí se rozděluje na predeliktní, deliktní a postdeliktní. 

Podstatným pro vyšetřování je způsob, jakým se pachatel dostal k oběti. Pachatel může oběť 

dostat lstí, bleskově na ni zaútočit nebo se může jednat o překvapivý útok. Ani v jednom ze 

zmíněných případů oběť nemá moc šancí útoku zabránit. Důležité je i to, jak oběť zareagovala. 

Častou a přirozenou reakcí je pasivita. Důležité je i chování osob přítomných při trestném činu.  

 

4.1.2 Sekundární viktimizace 

 

 Sekundární viktimizace je způsobena negativními reakcemi okolí a institucí. Sekundární 

viktimizace může mít pro oběť horší následky než samotná primární viktimizace. Sekundární 

viktimizaci způsobují subjekty trestního řízení, lidé z okolí oběti, rodina a přátelé a také média, 

která o činu informují. Důležité je vhodné chování policistů.82 Oběť je velmi často v postavení 

svědka a je tak zdrojem informací. Policisté tudíž musí pokládat otázky, které ale může oběť 

pociťovat jako ponižující, proto by policisté měli objasnit, proč jsou takové otázky kladeny.  

 Pro oběť, zvláště pro dítě, může být stresující i prostředí, kde se výslech odehrává. 

V některých zemích, včetně České republiky, proto vznikají speciální výslechové místnosti. 

Věrohodnost oběti posuzují policisté, znalci, lékaři. Posuzování oběti znalcem může být velmi 

traumatizující.  

 Stěžejní je také chování přihlížejících a osob, které oběť potkává bezprostředně po útoku. 

Protože se oběť po útoku může chovat zvláštně, způsobit zmateně, opile, může být špinavá, lidé 

                                                 

82 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, 

prevence a vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016. Psyché. ISBN 978-

80-247-4849-8. s. 72–82 
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mohou mít tendenci se jí vyhýbat, nezastavit nebo může dojít k opětovné viktimizaci oběti. 

Neadekvátní reakce blízkých může oběť ještě více oslabit. V této souvislosti je zajímavé zmínit 

teorii spravedlivého světa (Lerner, 1965), podle které má člověk potřebu žít ve spravedlivém 

světě, a aby si zachoval pocit, že jeho se viktimizace týkat nemůže, viní oběť, poukazuje na 

nevhodné chování oběti před a během útoku. Další reakcí může být stranění se od okolí, které 

neví, jakým způsobem s obětí komunikovat, nebo nechce být samo stigmatizováno. Zmíněné 

reakce okolí na viktimizaci oběti mohou oběti izolovat.  

 

4.1.3 Terciární viktimizace 

 

 Třetí fáze viktimizace může v některých případech nastat, když se oběť není schopná 

s následky vyrovnat. O terciární fázi se jedná, pakliže oběť není schopna událost zpracovat, 

přestože již objektivně došlo k nápravě nebo odškodnění. Může se jednat o trvalou změnu 

psychiky, stylu života. Přitom na vznik třetí fáze nemá vliv závažnost spáchaného trestného činu. 

Záleží na osobnostních charakteristikách dané oběti, jaký dopad na ni viktimizace zanechá a jak 

se s ní vyrovná.83 

 

4.1.4 Reviktimizace 

 

 Jako reviktimizace se označuje situace, kdy se jedna osoba stane opakovaně obětí trestného 

činu. Někteří autoři84 omezují interval, ve kterém byla osoba opakovaně viktimizována na pět 

let, tudíž během pěti let byla oběť alespoň dvakrát viktimizována, někteří jdou i dál a za 

reviktimizaci považují situaci, kdy je jedna osoba v rozmezí dvanácti měsíců viktimimována 

podobným typem trestného činu alespoň třikrát. Opakovaná viktimizace vzbuzuje otázky, proč 

k ní dochází, odborníci zkoumají souvislosti na straně obětí, zda jsou u nich dány charakteristiky, 

které je předurčují.  

  Na objasnění toho, proč jsou některé osoby podobnými trestnými činy viktimizovány 

opakovaně, jsou dva základní názory, které se dále různě diferencují. Dle prvního, který se 

nazývá teorie chaosu85, se jedná o smutnou shodu náhod. Podle druhého pohledu 

                                                 

83 VELIKOVSKÁ, Martina., op. cit., s. 82–83 

84 Tamtéž, s. 83–87 
85 Tamtéž, s. 85 
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(predestinovaná oběť) však existují osobnostní rysy a charakteristiky, které jedince předurčují 

k tomu, že se stane obětí trestného činu. 

 

4.2 Typologie obětí 

 

 Existují různé typologie obětí. Jeden ze zakladatelů viktimologie jako vědy, H. von Hentig, 

popsal potenciální oběti. Považoval za ně „jedince depresivní, sadistické, uzavřené, psychicky 

inhibované, znuděné, normální, lehkomyslné, a dále osamělé, staré, mladé a osoby ženského 

pohlaví“86. 

Své poznatky zobecnil na tři základní typy:  

1) oběť depresivní – ta se stává obětí, protože je nic netušící a neopatrná, 

2) chtivá oběť – touží po nějakém zisku, a tudíž se nechá snadněji nalákat, 

3) lehkomyslná oběť.  

 Mendelsohn popsal dělení obětí podle toho, jak se podílely na vzniku trestného činu: 

úplně nevinná oběť, oběť s malým podílem viny, oběť stejně vinná jako pachatel nebo totožná 

s pachatelem, oběť vinná více než pachatel, oběť podstatně více vinná než pachatel, simulující 

oběť.87 

 Dále lze zmínit např. typologie obětí podle zažitého trestného činu – oběti přímého 

fyzického násilí, sexuálního násilí, podvodů. Typologie obětí podle reakce na trestný čin – oběť 

je pasivní, odevzdaná, nebo naopak aktivní.  

 Z dělení Mendelsohna a Hentiga nakonec vyšla typologie obětí podle vztahu pachatel – 

oběť, kterou zavedl E. A. Fattah.88 Tato rozlišuje 5 základních typů: 

1) zúčastňující se oběť – činu předchází interakce – velmi častý případ, 

2) nezúčastňující se oběť – nedochází k interakci před činem – oběť neměla možnost vnímat 

dopředu ohrožení, 

3) provokující oběť – oběť podcenila nebezpečí situace, vystavila se záměrně viktimogenní 

situaci, 

4) latentní oběť – okolí neví o roli oběti, často u násilí páchaného v rámci rodiny, 

5) nepravá (falešná) oběť – oběť se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném místě, stala se 

obětí náhodně, místo někoho jiného.  

                                                 
86 VELIKOVSKÁ, Martina. op. cit., s. 28 
87 Introduction to Victimology. Sage: Publishing [online]. [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/70565_Daigle_Chapter_1.pdf 
88 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-461-9. s. 100-101; VELIKOVSKÁ, Martina, op. cit., s. 28–29  
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4.3 Viktimogenní faktory a viktimogenní situace 

 

 Rozlišují se tři skupiny viktimogenních faktorů. První skupinou jsou sociální faktory, kdy 

míra viktimnosti záleží na věku, profesi, sociální vrstvě, ze které člověk pochází, příslušnosti 

k národnostní menšině, na výchově nebo zda se v rodině vyskytuje sociální patologie. 

Osobnostními faktory jsou pak osobní vlastnosti jedince. Poslední skupinou jsou behaviorální 

faktory – sem patří rizikové chování, jako je vyhledávání nebezpečných situací nebo provokace.  

 S některými místy a časovými okamžiky se váže vyšší riziko ohrožení. Jedná se o vnější 

faktory – viktimogenní situace. Obecně to bývají oblasti v blízkosti velkých aglomerací, ve 

kterých bydlí velké množství nezaměstnaných, nejsou zde sousedské vztahy, jedná se o sociálně 

nepřehledné lokality, nelze poznat vetřelce a jsou často svými obyvateli opouštěny.  

 

4.4 Dopad trestného činu na oběť  

 

 Kromě fyzických zranění má násilná kriminalita na oběť i psychologický dopad. Přestože 

prožívání lidí se značně liší, lze vypozorovat určité obecné znaky. Oběť se může cítit zneuctěna, 

ztrácí vnitřní rovnováhu, pocit důvěry k sobě i k okolnímu světu.  

 E. Kubler-Rossová vymyslela model vyrovnávání se se smutkem, při kterém vycházela ze 

vzorku 500 umírajících pacientů, později výsledky výzkumu aplikovala na jakoukoli ztrátu. Fáze 

mohou přijít v různém pořadí a nemusí ani dojít na všechny. Popisuje fázi popírání, kdy si oběť 

nepřipouští, že vůbec k něčemu došlo. Druhou fází je hněv, následuje fáze smlouvání, kdy 

jedinec doufá, že běh věcí může ještě nějak zvrátit. Další fází je deprese a hluboký smutek. 

Nakonec přichází smíření, kdy se začíná vyrovnávat se svojí ztrátou.89 

 Prožívání újmy má svůj vývoj, většinou prochází fázemi. V kriminologii se obecně 

popisuje fáze šoku, hojení (nebo nastupující adaptace) a nakonec fáze zhojení (konečné 

adaptace).90 Fáze šoku nastává bezprostředně po útoku. Oběť se cítí zmateně, nechce uvěřit 

tomu, co se událo. Fáze hojení znamená, že oběť se začíná s událostí postupně vyrovnávat. 

Postupně se smiřuje se situací. Konečná fáze zhojení znamená, že dojde ke zpracování události, 

                                                 
89GREGORY, Christina. The Five Stages of Grief: An Examination of the Kubler-Ross Model. Psycom [online]. 

2018-02-14 [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: https://www.psycom.net/depression.central.grief.html; VELIKOVSKÁ, 

Martina, op. cit., s. 91  
90 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 98  
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navrácení se do běžného života. Záleží však na okolnostech, jak rychle nebo zda vůbec se podaří 

oběti vzpamatovat.91 

 To, jaký dopad má trestný čin na oběť, je dle Čírtkové92 závislé především na třech 

faktorech. V první řadě záleží na tom, zda má oběť previktimní osobnost, jaké má osobnostní 

charakteristiky. Uvádí tři aspekty, které ovlivňují schopnost se se situací smířit. Zvýšené riziko 

dlouhotrvajících důsledků je u oběti, která žije v iluzi kontroly, kdy se domnívá, že má vše pod 

kontrolou, cítí se nezranitelnou. Tento člověk je pak hluboce zasažen, přičemž nezáleží na druhu 

činu, jehož se stal obětí. Druhým rysem je deklarovaný cynismus, oběť předstírá lhostejnost, 

neprojevuje svoje skutečné pocity. Třetí typ se nazývá (ne)poučená oběť. Oběť, která je poučená 

alespoň základně o tom, jak probíhá viktimizace, jaké příznaky se mohou objevit, jak se s nimi 

vyrovnat a kde má vyhledat pomoc, má větší šanci se s činem vyrovnat. Nepoučená oběť proti 

tomu netuší, co ji čeká ani jak se s újmou vyrovnat.  

 Druhým důležitým faktorem je, jaké byly okolnosti trestného činu. Jedná se o míru 

zažitého násilí, stupeň ponížení oběti, chování ostatních na místě činu a vlastní jednání oběti 

před činem a v jeho průběhu. Třetím určujícím faktorem je reakce okolí. Nevhodná reakce okolí 

prohlubuje negativní dopad trestného činu na oběť. Často se stává, že okolí oběti neví, jak o 

události komunikovat, a raději se tváří, že k ničemu nedošlo, což blokuje vyrovnání se 

s viktimizací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998. ISBN 80-85858-70-3. s. 113–117 
92 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-581-4., s. 219 
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5. Prevence násilné kriminality 

 

 Obecně prevence znamená předcházení nežádoucím jevům, ochranu. Holcr93 vyzdvihuje 

prevenci kriminality jako nutnost, protože nejlépe odpovídá humanistickým ideálům 

demokratického právního státu, protože usiluje o to, aby se člověk ani nestal pachatelem trestné 

činnosti. Navíc je ekonomicky výhodnější trestné činnosti předcházet, než následně řešit škody  

a trestat pachatele. Novotný a Zapletal94 prevencí rozumí v užším smyslu soubor různých aktivit 

mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění/oslabení kriminogenních faktorů.  

 Pojem kontrola kriminality zahrnuje všechny instituce, strategie a sankce, jejichž cílem je 

dosažení konformity chování s normami trestního práva. Kontrola se uskutečňuje 

prostřednictvím represivních a preventivních strategií.95 

Prevence kriminality tak může být uplatňována v jakékoli oblasti. Jedná se o nejrůznější aktivity 

k odstranění či oslabení kriminogenních faktorů, jako jsou příležitosti k páchání, působení na 

potenciální pachatele a oběti. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky státu.

 Preventivní programy od třicátých a čtyřicátých let měly sociální charakter – zaměřily se 

na zkvalitnění trávení volného času, například budování nového hřiště a sportoviště pro mládež, 

kluby mládeže apod., dále působení organizací dobrovolníků. Sociální pracovníci se orientovali 

na problémové rodiny, jejichž potíže spočívaly například ve velkém počtu dětí, v zaměstnání,  

v onemocnění, užívání alkoholu a drog a v materiální nouzi. Situační prevence vznikala na konci 

šedesátých a v průběhu sedmdesátých let. Oscar Newman přišel s teorií defensible space.  

 

5.1 Druhy prevence 

 

 Jedno z nejrozšířenějších dělení prevence je dle obsahu na sociální prevenci, situační  

a viktimologickou. Dle okruhu adresátů, na které cílí, se člení na primární, kde je adresátem 

neurčený počet osob, sekundární, které se zaměřuje na určité rizikové skupiny osob a terciární. 

 Z časového hlediska můžeme rozdělit prevenci na predeliktní (před spácháním)  

a postdeliktní. Rozdělovat můžeme i preventivní opatření na organizační, technické, personální  

a výchovné. Preventivní opatření čerpají z poznatků získaných z výzkumů týkajících se 

                                                 
93 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 166 
94 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL., op. cit. s. 183 
95 ZAPLETAL, Josef. Prevence kriminality. 2. přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-

200-5. s. 7  
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pachatele jako jedince, skupiny pachatelů i chování oběti. Mezi preventivní opatření patří 

i způsob ukládání trestu.  

 

5.1.1 Sociální prevence 

 

 Sociální prevence je orientována na modifikaci chování pachatele, jeho socializaci 

a zároveň změnu ekonomických a sociálních podmínek. Sociální prevence je založena na 

kriminologických výzkumech, ze kterých vyplývá vztah mezi ekonomickými a sociálními 

podmínkami pachatele a jeho pácháním trestné činnosti. Opatření sociální prevence mají vést ke 

zlepšení sociálních podmínek celé společnosti.96 

 Přestože adresátem opatření je celá společnost, speciální místo zaujímá prevence 

kriminality dětí a mládeže, protože velká část dospělých pachatelů začíná páchat trestnou činnost 

již v raném věku. Klíčovou roli v preventivních aktivitách hraje především rodina. V rámci 

primární prevence tak mohou být realizovány aktivity napomáhající správnému fungování 

rodiny, v rámci sekundární prevence jsou potom vyhledávány konkrétní rizikové či problémové 

rodiny, preventivní opatření však fungují na dobrovolné bázi, kromě případů, kdy se jedná o 

některou formu dohledu nad dětmi. Vliv školy je dán už tím, že v ní děti tráví hodně času. Škola 

by měla kompenzovat případné nedostatečné fungování rodiny. Terciární prevence se soustředí 

na osoby, které se již pachateli kriminality staly. Snahou je, aby u nich nedošlo k recidivě.  

Zaměstnanost působí pozitivně, protože člověk má finance na uspokojování svých potřeb, 

získává pracovní návyky, určité postavení ve společnosti a udržuje sociální vazby. 

Nezaměstnanost představuje kriminogenní faktor. 

 

5.1.2 Situační prevence 

 

 Situační prevence spočívá ve zvýšení námahy spojené s pácháním trestného činu, zvýšení 

rizika pro pachatele a ve snížení užitku.97 

 Clarke a Mayhewová popisují situační opatření jako opatření zaměřená na vysoce 

specifické formy kriminality, zahrnující řízení, strukturu nejbližšího prostředí, v němž k dané 

trestné činnosti dochází, co nejsystematičtějším trvalým způsobem tak, aby se snížily možnosti 

                                                 
96 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL., op. cit., s. 184 
97 ZAPLETAL, Josef., op. cit., s. 20  
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dopouštět se trestné činnosti.98 Na rozdíl od sociální prevence se jedná o přímou formu prevence 

kriminality. Situační prevence se tedy zabývá faktory, které omezují možnosti se trestné 

činnosti dopouštět. Situační opatření mají mnoho forem, lze je rozčlenit do tří širokých směrů: 

 Podle Clarka se dají členit takto:        

 1) opatření, která zvyšují úsilí, jež je na spáchání trestného činu třeba vynaložit,  

 2) opatření, jimiž se zvyšuje riziko dopadení,      

 3) opatření, která snižují zisk, jež plyne ze spáchání činu.      

 Úsilí vynaložené na spáchání trestného činu lze zvýšit například lepším zajištěním budov 

před vniknutím. Zvýšení rizika pro pachatele lze docílit dohledem – ať už formálním (policie, 

bezpečnostní služby) nebo kamerové systémy, poplašná zařízení, či formou přirozeného dohledu 

neboli konceptu hájitelného prostoru, jejímž autorem je Oscar Newman.    

 Podle Clarkových kritiků situační prevence není příliš účinná, a navíc je její snahou pouze 

kriminalitu přesunout jinam. Podle mého názoru je situační prevence účinná v užším smyslu, 

z pohledu jedince například při zabezpečování jeho majetku, vlastní bezpečnosti, ale v širším 

měřítku spíše jen dojde k přemístění kriminality jinam, nikoli k jejímu vymizení. Tato opatření 

by se dle mého názoru musela aplikovat plošně všude, jinak se pachatelé zkrátka přizpůsobí 

a budou páchat trestnou činnost jinde.         

 U environmentálních teorií je důraz kladen na prostředí, kriminální příležitosti a životní 

styl obětí. Můžeme sem zařadit teorie defensible space, environmental design a broken windows 

theory.           

 Defensible space – hájitelný prostor je koncept Oscara Newmana, architekta, popsaný 

v díle z roku 1972. Cílem je předcházet kriminalitě vhodným plánováním výstavby a její 

struktury. Podstatný je princip teritoriality, aby obyvatelé brali lokalitu za svou. Zahrnuje to 

budování plotů, které představují fyzickou i psychickou bariéru.99 Dalším důležitým prvkem je 

neformální dohled obyvatel nad lokalitou tak, aby podezřelé jednání včas nahlásili. Obyvatelé se 

navzájem znají, není zde úplná anonymita, a jsou tak schopni poznat a nahlásit podezřelé jednání 

nebo událost. Příkladem může být rozmístění oken tak, aby z domu bylo vidět na parkoviště, 

dětské hřiště a podobně.           

 Newman udělal průzkum na dvou sídlištích, z nichž jedno mělo povahu hájitelného 

prostoru a druhé nikoli. Zastával názor, že kriminalita se může rozvíjet díky tomu, že byla 

                                                 
98 Zkušenosti s prevencí kriminality v zahraničí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997. Prameny. 

ISBN 80-86008-37-1. s 4 
99 PURPURA, Philip P. Security: an introduction. Boca Raton: CRC Press, c2011. ISBN 978-1-4200-9283-7.  

s. 131–132 
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postavena sídliště, která neumožňují kontrolu svého okolí pro místní obyvatele. Teorii Newmana 

kritizují Paulsen a Robinson s tím, že se dá těžko prokázat, že tato opatření snižují kriminalitu, 

která se navíc jen posune na jiné místo.100       

 Environmental design je definován Clarkem a Eckem jako principy designu a pravidla pro 

bezpečné budovy a veřejný prostor. Vychází přitom z práce C. Jeffryho z roku 1971, Crime 

Prevention through Environment Design.101 Tato teorie je širší než defensible space, protože 

navrhuje prevenci prostřednictvím celkové změny prostředí. To obnáší změnu prostředí, zvýšení 

zapojení obyvatel místa, jejich vzájemnou interakci, aktivně dohlížet na pořádek a soustředit se 

na základní příčiny trestné činnosti.         

 Wilson a Kelling v roce 1982 pojmenovali teorii Broken windows. Pokud nejsou konány 

drobné opravy a úpravy (výměna rozbitého okna, sekání vegetace), odstraňovány defekty (např. 

graffiti), místo působí neudržovaně a nechráněně, což může vést ke zločinu a obecnému úpadku 

lokality. Naopak, pokud lidé zde žijící udržují pořádek, bude v dané lokalitě bezpečno.102 

 Jane Jacobsová103 předpokládá, že městské ulice jsou nebezpečné, protože jsou opuštěné. 

Za nejpodstatnější prevenci tedy považuje přirozený dohled lidí. Navrhovala například, aby ulice 

byly používány nepřetržitě, to znamená množství nočních podniků, restaurací apod., aby si 

obyvatelé všímali věcí kolem sebe a byly jasně odděleny veřejné a soukromé prostory. 

 V sedmdesátých letech se začali manželé Brantinghamovi104 zaměřovat na racionální 

prostorovou volbu. Vychází z teorie, že se pachatelé racionálně rozmýšlejí, zda se mají do určité 

čtvrti vydat, či ne na základě toho, jestli tam neexistuje větší riziko, že budou 

poznáni/chyceni.Jedná se o multidisciplinární teorii, která zkoumá, jak ke zločinu dochází, podle 

čeho se pachatel rozhoduje, jak vyhodnocuje rizika. Nejvíce se tato teorie dá využít u majetkové 

kriminality. Podle mého názoru se situační prevence nesmí přeceňovat. Stavět města dle zásad, 

které definoval Newman, je určitě krok správným směrem, ale například využití kamerového 

systému jen na určitých místech ve městě považuji pouze za lokální řešení, protože pachatelé si 

pro páchání trestné činnosti zkrátka vyberou takové místo, kam už kamera nedohlédne. Na 

druhou stranu je významnou pomocí možnost identifikovat podezřelé. Kamerový systém má 

podle mne větší význam pro jednotlivce k ochraně jejich majetku než pro obecné omezení 

kriminality.  

                                                 
100 PURPURA, Philip P., op. cit., s. 133 
101 Enlivening the Waterfront: Crime prevention through design. Environment-Behaviour Proceedings 

Journal [online]. 2016-04-13 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://ebpj.e-

iph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/view/347/254 
102 PURPURA, Philip P., op. cit., s. 137 
103 Jejím neznámějším dílem je monografie The Death and Life of Great American Cities.  
104 PURPURA, Philip P., op. cit., s. 142–143 
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5.1.3 Viktimologická prevence 

 

 Prevence viktimnosti je snaha, aby se člověk nestal obětí trestného činu. Vypracovávají se 

různé modely, doporučení a podobně, jak se chovat, aby se předešlo viktimizaci.105 

Viktimologická prevence je založena na doporučeních bezpečného chování, které se liší dle 

situace a psychické připravenosti osob. Prevence viktimnosti slouží ke zjišťování, jakým 

chováním se může člověk vyhnout tomu, aby se stal obětí trestného činu. Doporučení vycházejí 

z poznatků získaných ze spáchaných činů. Může mít obecnou formu, která směřuje vůči všem, 

nebo formu zacílenou na ohrožené skupiny lidí. Viktimologická prevence začíná v rodině a má 

zásadní význam. Dítě navazuje citové vztahy, které jsou důležité pro zdravý psychický vývoj, 

učí se vzorce chování a utváří si pohled na svět. Rodiče své děti učí, jak se bezpečně chovat.  

 

 Druhé nejčastější dělení je z hlediska osob, na které míří, a sice na prevenci primární, 

sekundární a terciární.  

 

5.1.4 Primární prevence  

 

 Je zaměřena obecně na celou populaci, nebo na její část, dle předem daných kritérií, jako 

jsou věk nebo pohlaví. Cílem je působit na co nejširší okruh lidí ideálně ještě před tím, než 

přijdou s kriminalitou do styku. Má být proaktivní, poskytovat sociální dovednosti. Z povahy 

věci se programy většinou zaměřují na děti a dospívající, kdy je možné je nejvíce ovlivnit. 

Mnoho skandinávských zemí a západoevropských zemí realizuje různé projekty nejen ve 

školkách a školách, ale i v rodinách. Domnívám se, že na primární prevenci by měl být kladen 

velký důraz, protože trestné činnosti se začínají dopouštět již děti ve velmi útlém věku (jak 

vyplývá z projektu uskutečněného v Plzni, který je popsán v podkapitole 2.4). 

 

5.1.5 Sekundární prevence  

 

 Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní okruh rizikových osob, u kterých je 

zvýšená pravděpodobnost, že se budou dopouštět kriminálního jednání, nebo na osoby, u kterých 

hrozí zvýšené riziko, že se stanou obětí. Je také důležité zjistit potencionální pachatele, než se 

odhodlají ke spáchání trestného činu. Toto označování je však dvousečné, vybrané osoby se 

                                                 
105 HOLCR, Květoň, op. cit., s. 106 
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můžou cítit dotčené tím, jakou dostaly nálepku, aniž se něčeho dopustily, a mohl by to pro ně být 

spouštěcí kriminogenní faktor.        

 Sekundární prevence má jistě svůj význam, podle mého názoru však může být její aplikace 

poměrně problematická. Je potřeba vymezit okruh osob na které je nutné působit, což může být v 

praxi těžce realizovatelné.  Další nevýhodou oproti primární prevenci je fakt, že může působit 

kontraproduktivně, protože ti, na které je aplikována, se mohou cítit dotčeni a preventivní 

aktivity tak mohou mít dokonce kontraproduktivní účinek. 

 

5.1.6 Terciární prevence 

 

 Terciární prevence je zaměřena na konkrétní pachatele a jejím účelem je zamezit dalšímu 

páchání trestné činnosti. Tato prevence tak slouží k resocializaci pachatele, jeho znovu začlenění 

do společnosti. Jedná se tak o předcházení recidivě, jak o tom bylo pojednáno ve druhé kapitole 

této práce. Z výzkumů recidivy podle mne vyplývá, že se momentálně jedná o jednu z největších 

výzev české kriminologie.  

 

5.2 Prevence kriminality v České republice  

 

 V České republice se prevence kriminality odehrává na mezirezortní (celostátní), rezortní  

a místní úrovni.  

 

5.2.1 Mezirezortní úroveň prevence kriminality  

 Spolupráce na celorepublikové úrovni je nezbytná pro zajištění jednotného směru v oblasti 

prevence kriminality a pro systémová řešení. Na meziresortní úrovni pracuje Republikový výbor 

pro prevenci kriminality. Předmětem jeho činnosti je vytvářet a sjednocovat koncepci 

preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a její konkretizace 

a koordinace na místní úrovni. Republikový výbor schvaluje dotace na preventivní projekty 

všech úrovní, předkládá vládě Strategii prevence kriminality, která ji usnesením přijímá. Dále 

spolupracuje s neziskovými organizacemi, vyhodnocuje účinnost preventivních programů. 

Republikový výbor pracuje na mezirezortní úrovni, je to orgán při Ministerstvu vnitra. 

Republikový výbor má 25 členů, skládá se ze zástupců některých ministerstev, úřadu vlády 

a jiných organizací. Předsedá mu ministr vnitra. Chod je zabezpečen odborem prevence 

kriminality Ministerstva vnitra, schází se jednou měsíčně.  
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Strategie prevence kriminality  

 

 První strategie byla přijata v roce 1996, od té doby se přijímá pravidelně. Strategie na roky 

2016–2020 obsahuje dvě části, a sice zhodnocení Strategie z let 2012–2015 a samotné Strategie 

na roky 2016–2020. Strategie vychází z Programového prohlášení vlády, poznatků z praxe  

a zkušenostní ze zahraničí.         

 V rámci Strategie prevence kriminality na roky 2016–2020 byl definován globální cíl: 

„Česká republika se řadí mezi moderní demokratické země, které v zajišťování bezpečnosti  

a veřejného pořádku podporují preventivní přístupy, k čemuž vytváří vhodné systémové, 

organizační i finanční předpoklady.“106  

Strategie dále stanovuje pět strategických cílů, které jsou v ní dále rozpracovány: 

 „Česká republika:  

1. Rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality, posiluje spolupráci, kompetence a kapacity 

relevantních partnerů, rozšiřuje prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti  

a veřejného pořádku, přičemž se opírá rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké poznatky. 

2. Poskytuje pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny 

zvlášť zranitelných obětí, přičemž se snaží pomoc a poradenství nadále rozšiřovat a zkvalitňovat. 

3. Při práci s pachateli se zaměřuje na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější 

resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.  

4. Uplatňuje komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou 

hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality).  

5. Reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikuje nové 

efektivní přístupy k jejich předcházení.“107 

 Na Strategii navazuje Akční plán, který obsahuje 77 konkrétních úkolů, jež mají vést 

k dosažení cílů stanovených Strategií prevence kriminality.  

 

 

                                                 
106 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Ministerstvo vnitra České 

republiky [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-

ceske-republice-na-leta-2016-az-2020.aspx 
107 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 [online]. In: Ministerstvo vnitra, s. 8 [cit. 

2019-02-19]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-

2016-az-2020.aspx 
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5.2.2 Rezortní úroveň prevence kriminality 

 

 Na rezortní úrovni vycházejí preventivní programy z věcné působnosti ministerstev. 

Jednotlivé rezorty odpovídají za realizaci preventivních opatření a každoročně předkládají své 

výsledky Republikovému výboru.  

 

5.2.3 Místní úroveň prevence kriminality (kraje a obce) 

 

 Při organizování preventivních aktivit obce jednají v rámci samostatné působnosti. Obce 

mohou v samostatné působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. V případě ustanovení 

preventivních opatření prostřednictvím obecně závazné vyhlášky by se dalo uvažovat o využití 

§10 bodu a), v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.108  

 Obce se taktéž v oblasti prevence pohybují v samostatné působnosti. Města, která jsou 

zapojena do lokální úrovně, zpracovávají každoročně programy prevence, vytvářejí projekty 

k dotační podpoře. Obce, které toto realizují, musí mít manažera prevence kriminality. Obce 

mohou pro udržování veřejného pořádku zřizovat obecní policii. Jedním z hlavních úkolů obecní 

policie je právě prevence kriminality.109         

 I kraje mohou jednat v oblasti prevence kriminality jen v mezích samostatné působnosti. 

Přímo Strategie prevence kriminality stanovuje úkoly kraje: „Hlavním úkolem krajů je 

koordinace preventivních opatření, výměna a poskytování informací mezi jednotlivými obcemi 

a resorty. Kraje vybírají projekty obcí na svém území, které podporují, shromažďují žádosti 

o dotace, zpracovávají k nim odborné stanovisko a postupují je Republikovému výboru 

k rozhodnutí.“110 Důležitou činností krajů je zřizování manažerů prevence kriminality.  

 

 

 

 

 

                                                 
108 SVATOŠ, Roman. Prevence kriminality. Druhé aktualizované vydání. České Budějovice: Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, z. ú., 2016. Studia. ISBN 978-80-7556-009-4. Prevence kriminality, Svatoš, 2014, 

s. 67–68 
109 Tamtéž, s. 70–71 
110 Strategie prevence kriminality, op. cit.,s. 19  
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5.3 Konkrétní příklady programů prevence kriminality 

 

Program spravedlnosti a Program práva, rovnosti a občanství  

 Evropská unie v roce 2013 schválila Program spravedlnosti a Program práva, rovnosti  

a občanství. Oba slouží k vytvoření jednotného unijního prostoru spravedlnosti a práva a oba 

jsou schváleny na roky 2014–2020. Programy nabízí finanční podporu organizacím, Program 

práva, rovnosti a občanství podporuje rovnost pohlaví, boj proti diskriminaci a rasismu. 

Poskytuje podporu pro inkluzi Romů, z tohoto programu se také podporuje boj proti násilí na 

ženách a dětech.111  

 

Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit  

 

 Tento program začal v roce 2009, je realizován ve spolupráci Ministerstva vnitra se 

samosprávnými celky a Policií ČR a obecní policií, neziskovými organizacemi i obyvateli. Jedná 

se o souhrn různorodých aktivit, které mají vést ke snížení negativních jevů. Program je zaměřen 

na sociálně vyloučené lokality, v roce 2009 byl pilotně zkoušen v Mostě a o rok později byl 

rozšířen do dalších problémových lokalit měst Litvínov, Děčín, Obrnice, Trice, Kladno, Ostrava, 

Karviná, Havířov a Orlová.112        

 V lokalitách, kde se program uplatňuje, jsou ustanoveni asistenti prevence kriminality, 

kteří jsou vybráni z místních obyvatel, mají přehled o místním dění a mají autoritu. Dále jsou zde 

romští mentoři, kteří pomáhají vykonat soudem uložený trest obecně prospěšných prací, lidé jsou 

vzděláváni v oblasti finanční gramotnosti, příslušníci Policie ČR i obecní policie jsou vzděláváni 

v tom, jak službu ve vyloučené lokalitě vykonávat, zavádí se také prvky situační prevence, jako 

jsou kamerové systémy, bezpečnostní dveře, mříže a podobně.113  

 Z uplatňovaných opatření se nejvíce osvědčil asistent prevence kriminality. Města, která 

se projektu účastní, jsou s jeho působením spokojena, díky čemuž se Ministerstvo vnitra 

rozhodlo realizovat tříletý projekt Asistent prevence kriminality, který byl podpořen z prostředků 

Evropské unie. V deseti lokalitách bylo zaměstnáno obecní policií padesát asistentů z řad 

                                                 
111 SVATOŠ, Roman. Prevence kriminality. Druhé aktualizované vydání. České Budějovice: Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, z. Ú., 2016. Studia. ISBN 978-80-7556-009-4. Prevence kriminality, Svatoš, 2014, 

s. 101 
112 Tamtéž, s. 96–97 
113 Program prevence kriminality a extremismu – „Úsvit“. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2019-

02-28]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/program-prevence-kriminality-a-extremismu-usvit.aspx 
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obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Výstupem pak bylo minimálně 20 % účastníků projektu, 

kteří byli následně trvale zaměstnáni.         

 Projekty jako je Úsvit jsou dle mě užitečné, protože pomáhají budovat pocit 

sounáležitosti komunity prostřednictvím práce asistentů, kteří z daného prostředí sami pochází. 

Obyvatelé lokality tak k nim mají větší důvěru, mohou v nich vidět příklad. Navíc díky tomuto 

projektu vznikla nová pracovní místa, což je taky významný přínos, zvážíme-li, že program se 

uskutečňuje v oblastech zasažených vyšší nezaměstnaností.  

 

 Rubikon Centrum 

 

 Rubikon Centrum je nezisková organizace zabývající se pomocí lidem propuštěným 

z výkonu trestu odnětí svobody v návratu do běžného života ve snaze snížit tak recidivu 

kriminality. Pomáhá lidem získat práci, poskytuje dluhové poradenství a poradenství ve vězení. 

V roce 2017 měl Rubikon 704 klientů na svobodě, z toho se podařilo zaměstnat 275 osob, což 

představuje 39 %. Z tohoto počtu osob 63 % zůstalo v zaměstnání i po zkušební době.114 

Celkově v témže roce pomohlo dvěma tisícům klientů.       

 Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Rubikon Centrem realizoval 

výzkum efektivity programu, v rámci kterého je klientům Rubikonu poskytováno pracovní  

a dluhové poradenství. Cílem programu je dlouhodobé zaměstnání a finanční soběstačnost. 

Vybrané osoby byly náhodně zařazeny do experimentální a kontrolní skupiny tak, aby byl 

v obou skupinách zachován stejný průměrný věk, typ trestné činnosti atd. Celkem se jednalo 

o 127 lidí, z toho 26 žen. V experimentální skupině se násilného trestného činu dopustilo 20,5 % 

klientů, v kontrolní skupině se násilného trestného činu dopustilo 13,3 % osob. Jako měřítko 

efektivity byl stanoven záznam v Rejstříku trestů o dalším odsouzení po účasti v programu. 

Tímto způsobem se tedy dala zjistit jen evidovaná kriminalita, takže nelze jen na základě toho, 

že klient Rubikon Centra nebyl znovu odsouzen, uzavřít, že se nedopustil trestné činnosti, 

protože se může pohybovat v oblasti latentní kriminality. Recidiva u zkoumaného vzorku klientů 

centra Rubikon činila 11,4 %, zatímco u kontrolní skupiny byla zjištěna recidiva 97,6 %, 

přičemž obecná recidiva v České republice se pohybuje kolem 70 %.115 Vyšší míra recidivy byla 

zjištěna u mužů (71,3 %), u žen činila 53,8 %. Nejčastěji recidivovali lidé mladší třiceti let  

                                                 
114Výroční zpráva 2017 [online]. Praha: Rubikon Centrum, 2018 [cit. 2019-03-04]. Dostupné z: 

https://www.rubikoncentrum.cz/wp-content/uploads/2018/07/2180854_Rubikon_vyrocni-zprava_2017_A4_v05.pdf 
115 Kdo jsme [online]. Praha: Rubikon Centrum [cit. 2019-03-04]. Dostupné z: https://www.rubikoncentrum.cz/kdo-

jsme/; TOMÁŠEK, Jan. Zaměstnání jako faktor desistence. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2017. Studie. ISBN 978-80-7338-166-0. s. 30–40 
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(77,8 %), u lidí mezi třiceti a čtyřiceti lety byla zaznamenaná míra recidivy 70,8 %, ve věku 

čtyřicet až padesát let se snížila na 70 % a z lidí nad padesát let nerecidivoval nikdo. Přestože 

i účastníci programu se mohli dopustit recidivy, jen jejich činy nebyly evidovány, si myslím, že 

tímto výzkumem byl prokázán smysl sociální práce s pachateli trestné činnosti. Pomoc 

pachatelům trestné činnosti (včetně násilné) s nalezením zaměstnání a dluhové poradenství se tak 

ukázala jako velmi účinná. V současné době se realizuje řada projektů, například Společně na 

svobodu, Romský mentoring, Z basy do práce, Práce a finance ruku v ruce?, a další. Program 

Společně na svobodu se snaží zvýšit připravenost lidí ve výkonu trestu odnětí svobody na 

propuštění prostřednictvím lepší koordinace přístupu vězeňského personálu a neziskové 

organizace ve Středočeském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Romský mentoring má 

za cíl začlenit do společnosti 845 Romů. Projekt se snaží pomoci Romům ve výkonu 

alternativních trestů, zvýšit efektivitu výkonu těchto trestů, začlenit je do majoritní společnosti 

a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Z basy do práce reaguje na nízkou uplatnitelnost 

osob, které prošly výkonem trestu odnětí svobody, na pracovním trhu, čímž se komplikuje 

sociální začlenění a zvyšuje se riziko recidivy. Snahou tak je pomoci překonat překážky 

v přístupu na pracovní trh prostřednictvím poradenství, rekvalifikací, tréninkových míst 

a podobných aktivit. S programem se začíná již ve vězení, zprostředkování práce a podpora 

pokračuje na svobodě.          

 Výzkum v součinnosti s Rubikon Centrem ukázal, že práce s lidmi propuštěnými z 

výkonu trestu odnětí svobody je může účinně začlenit do společnosti. Samozřejmě je k tomu 

nutná ochota samotných propuštěných. Vidím proto jako důležitou práci sociálních pracovníků 

ve věznicích, kde by se mělo každé osobě ve výkonu trestu dostat pomoci. Proces resocializace 

by tak měl nastat už ve vězení. Bylo by ideální, kdyby většina propuštěných vězňů měla zájem 

stát se klienty podobných center, která jim pomohou najít práci, zvládnout finanční potíže a 

pomohou jim s dalšími problémy, se kterými se po propuštění potýkají. Tento výzkum a trvalá 

činnost Rubikon Centra podle mě ukazuje, jak dobře lze lidi, kteří prošli výkonem trestu odnětí 

svobody reintegrovat.  
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5.4 Vybrané projekty prevence kriminality v zahraničí 

 

Prevence kriminality mládeže v USA 

 

 Ve Spojených státech amerických je kladně hodnocen program Community That Care 

(Washington, 2015), zaměřující se na prevenci agrese, zneužívání drog, delikvence a podobných 

jevů u mládeže.116 V rámci programu jsou vzděláváni sociální pracovníci, aby byli schopni 

odhadnout rizika a adresně směřovat preventivní program konkrétním jedincům.   

 Podle Johna Grahama by se prevence měla realizovat opatřeními v rodinách, ve škole 

a také by se mělo pracovat s vrstevnickými skupinami. Rodinu vidí jako nejdůležitější prostředí 

dítěte, které jej formuje. Nejvhodnější jsou dle něj programy, kdy vyškolení pracovníci dochází 

do rodin s malými dětmi a rodičům poskytují pomoc s výchovou. Tato opatření slouží k redukci 

sociálně patologických jevů u dětí.117        

 Programy ve školách se soustředí na zlepšení kvality práce učitelů, na obecné dovednosti 

žáků, institucionální změny ve školách. Kromě těchto obecných programů jsou realizovány 

projekty cílené na konkrétní jevy, které se na dané škole vyskytují, například boj proti šikaně  

a násilí. V těchto programech je zlepšen dohled nad žáky, konají se kurzy na rozvoj asertivity. 

Tyto programy mají největší efekt na základních školách.      

 Jedním z programů s poměrně dobrými výsledky s prací se skupinou vrstevníků je projekt 

Středisko pro mládež v Baltimoru. Klienti se učí pracovat se svými emocemi a vštěpují si 

hodnoty, které nezískali v rodině. U experimentální skupiny klesla kriminalita o třetinu, 

u kontrolního souboru víceméně stagnovala.        

 Co se týče účinnosti preventivních programů, ne vždy je u nich prováděna kontrola 

účinnosti. Jako nejvhodnější způsob se jeví experimentální typ evaluace, kdy je výzkumná 

skupina vystavena preventivnímu opatření a kontrolní skupina mu vystavena není. Skupiny by 

měly být vybrány náhodně, nakonec by měly být porovnány dle rozdílu ve stanovených 

kritériích.118 Jak už bylo výše řečeno, za nejúčinnější prevenci je považována prevence 

uplatňovaná u malých dětí. Programy pro malé děti bývají většinou obecné, zaměřené na rodiče, 

aby podpořily jejich kvalitní výchovu, a dále je snahou omezovat chudobu rodin. Jedním 

z takových projektů byl The Chicago Child-Parent Program.119 Program byl zaměřen na děti 

                                                 
116 ŠTĚCHOVÁ, Markéta a Kazimír VEČERKA. Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže. Praha: Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2014. Studie. ISBN 978-80-7338-140-0. s. 12 
117 Tamtéž, s. 13  
118 Tamtéž s. 14 
119 Tamtéž, s. 14 
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z nízkopříjmových rodin v Chicagu. Děti se učily angličtinu a základy matematiky v malých 

skupinkách, aby jim byl usnadněn nástup do školy. Rodičům bylo poskytnuto poradenství 

týkající se rodičovství, správné výživy. Kontrolní skupina docházela do standartní školky. Ve 

věku 24 let byla provedena kontrola výsledků. U experimentální skupiny byl zjištěn nižší počet 

zatčení, odsouzení i uvěznění. V Abecedarian Project byly děti z nízkopříjmových rodin 

vzdělávány, dostalo se jim pomoci s adaptací na školní prostředí, dostávaly výživové doplňky 

a do rodin chodil poradce. Ve 21 letech byly děti s lepší péčí méně náchylné k páchání trestné 

činnosti, čímž byla potvrzena teorie o vlivu včasné intervence.      

 Perryho předškolní preventivní program120 byl určen pro tří a čtyřleté děti z chudých 

rodin. Cílem bylo zlepšit příležitosti dětí v budoucím životě. Program se zaměřoval na posílení 

iniciativy, odpovědnosti a rozvoje intelektu a sociálních dovedností. Ve věku 19 let bylo u dětí, 

které tímto programem prošly, o 40 procent méně delikventů než v kontrolní skupině, ve 40 

letech bylo v experimentální skupině o 20 procent méně stíhaných a také u nich byla kratší doba 

strávená ve vězení. Úskalí těchto programů je ve výběru rodin, protože jejich výběrem jsou 

označeny za problémové a tím dochází k jisté stigmatizaci.      

 Montrealská longitudinální studie se soustředila na sociálně handicapované chlapce, 

s cílem zvýšit jejich sebekontrolu, korigovat jejich antisociální chování a vštěpovat jim vzorce 

chování. Seattleský sociálně rozvojový projekt zkoumal, zda intervence ovlivní kriminalitu 

a užívání drog u mladých lidí v problémových čtvrtích Seattlu. U experimentální skupiny byla 

provedena tzv. plná intervence v útlém i školním věku a u kontrolní skupiny byla provedena 

pozdní intervence (do šesté třídy). Skupina s plnou intervencí měla nižší výskyt kriminality, 

pozdní intervence snížila riziko obchodování s drogami, jiné účinky však nebyly prokázány. 

Zmíněné programy tak vykazují poměrně příznivé výsledky.121     

 V USA se organizují i programy sekundární a terciární úrovně, například se pachatelé 

schází se svými oběťmi a snaží se vžít do jejich situace, organizují se prohlídky věznic. Analýza 

takových programů ale ukázala, že výsledky nejsou příliš prokazatelné, jako vhodnější se jeví 

obecná prevence na školách, kde se pracuje se všemi potenciálními pachateli, a potvrzuje se tím, 

že nejdůležitější je sociální primární prevence.122       

 Z výsledků výzkumů dle mě vyplývá, že nějaká forma činnosti, podporující řádný vývoj 

dítěte pocházejícího z problematického prostředí, vede k nižšímu výskytu kriminálního chování 

než u dětí z obdobných poměrů bez této podpory. Slabinu vidím ve výběru konkrétních rodin, 

                                                 
120 ŠTĚCHOVÁ, Markéta a Kazimír VEČERKA, op. cit., s. 15  
121 ŠTĚCHOVÁ, Markéta a Kazimír VEČERKA, op. cit., s. 15-16 
122 Zkušenosti s prevencí kriminality v zahraničí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997. Prameny. 

ISBN 80-86008-37-1.  
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které budou do programu zapojeny, protože u nich může chybět ochota spolupracovat. Role 

rodiny je pro dítě formující, ale z pohledu společnosti je snazší na něj působit například ve škole. 

 

Evropská síť prevence kriminality 

 

 Mezinárodní aktivity pro Českou republiku se odehrávají především v rámci Evropské 

unie. Česká republika je v Evropské síti prevence kriminality (EU crime prevention network) 

reprezentována Ministerstvem vnitra. V rámci této sítě jsou stanoveny úkoly členským zemím 

k posílení prevence kriminality v Evropské unii. Evropská síť tvoří databázi projektů dobré 

praxe, čímž umožňuje ostatním členským zemím se inspirovat. Každý rok jsou vyhlašovány 

nejlepší projekty. V roce 2018 se na prvním místě umístil finský projekt The Forssa approach: 

mediation of polarisation and inter-group conflicts. Dále byl oceněn litevský projekt Šiauliai 

District Discovers a Security Formula a maďarský projekt My neighbour is the policeman!123 

 Projekt ve finském městě Forssa je založen na výzkumu z roku 2016, cílem je snížit 

násilnou kriminalitu a konflikty mezi místními mladými lidmi a žadateli o azyl. Cílem bylo 

i změnit celkovou atmosféru, protože napětí se dotýkalo všech obyvatel města. Základem je 

komunikace, mediace, spolupráce odborníků z různých oborů a koordinace aktivit. Zapojena 

byla policie, mediátoři, představitelé města, kteří podpořili mediální kampaň, a další aktéři, kteří 

například organizovali diskuze na školách. Projektu se podařilo zklidnit situaci ve městě, snížit 

konflikty mezi místními lidmi a žadateli o azyl.124 Cílem litevského projektu Šiauliai bylo zlepšit 

bezpečnostní situaci v obvodu Šiauliai snížením počtu spáchaných trestných činů. Autoři 

projektu kladli důraz na to, aby se prevence kriminality účastnily všechny strany – lokální 

autority, policie, neziskové organizace, vláda, média. Snažili se zapojit i občany, inspirovat je, 

aby sami přemýšleli, v čem oni můžou pomoci ke zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Pro občany 

byla pořádána setkání, na kterých dostávali rady, jak chránit svůj majetek.125   

 My neighbour is the policeman! je projekt, který vznikl k podpoře práce policie 

uskutečňující se v městské části Budapešti.126 Jedním z hlavních účelů bylo zlepšit vztah 

                                                 
123 EUCPN ECPA Newsflash 2018 - And the winner is ... [online]. European Crime Prevention Network, 2018 [cit. 

2019-03-14]. Dostupné z: https://eucpn.org/document/eucpn-ecpa-newsflash-2018-and-winner-1 
124 European Crime Prevention Award [online]. 2018 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: 

https://eucpn.org/sites/default/files/content/download/files/fi_ecpa_2018.pdf 
125 European Crime Prevention Award [online]. 2018 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: European Crime Prevention 

Award [online]. 2018 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: 

https://eucpn.org/sites/default/files/content/download/files/fi_ecpa_2018.pdf 
126 European Crime Prevention Award [online]. 2018 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: 

https://eucpn.org/sites/default/files/content/download/files/hu_ecpa_2018.pdf 
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místních k policistům, aby je poznali osobně a oceňovali jejich práci. V obvodu byl zaváděn 

kamerový systém, policisté dostali nové vybavení, organizovali setkání s občany.   

 Myšlenky, na kterých jsou projekty postaveny sice podle mě nejsou revoluční, ale jejich 

účinek v dané lokalitě byl pozitivní. Myslím si, že každý smysluplný projekt prevence 

kriminality je třeba podporovat.  
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6. Trestné činy z nenávisti 

 

 Výraz hate crime se v anglické literatuře používá od 80. let 20. století. Začala ho používat 

média, od kterých pojem převzala kriminologie. České trestní právo zločiny z nenávisti nezná, 

ale objevují se v kriminologii. Výraz hate crime se také překládá jako předsudečný trestný čin, 

protože nenávist může být přítomna u páchání řady trestných činů, které vůbec nesouvisí 

s předsudky, a naopak u některých předsudečných trestných činů nemusí dojít k násilí. Jedná se 

o činy, které jsou motivované předsudky vztahujícími se k rase, pohlaví, náboženskému vyznání, 

příslušnosti k etnické nebo národnostní menšině, sexuální orientaci, fyzickým a psychickým 

nemocem a podobným odlišnostem. Pohnutkou k takovému činu je nenávist z důvodu odlišnosti, 

byť i domnělé.127 V Německu se používá termín politicky motivovaná kriminalita. Problém hate 

crimes je patrný po celé Evropě a souvisí i s tím, jak stoupá počet imigrantů.  

 Předsudky se začínají tvořit mezi 3 a 4 lety dítěte, kdy jsou jeho postoje formovány 

především rodinou, kde by tedy měla fungovat primární prevence. Dle studie Steinberga 

(St, Brooks s Remtulla, 2003) adolescent, který jedná z nesnášenlivosti, se cítí izolovaný, 

odmítnutý a toto je pro něj prostředek kompenzace vlastní méněcennosti. S tím, jak ve světě 

dochází k mnoha změnám, globalizaci a společnost se stává multikulturní, se někteří lidé se cítí 

ohroženi a stoupá vlna nenávisti k jinému, ať už z důvodu jiné rasy, náboženství, či sexuální 

orientace.           

 V souvislosti s předsudečnými trestnými činy se často používá výraz extremismus. Na 

definici extremismu není mezi odborníky shoda, není ani zákonná definice, a liší se tak 

v literatuře podle toho, v jakém oboru se pohybujeme. Dle nejobecnější definice se jedná 

o souhrn sociálně patologických jevů, které jsou vytvářeny více či méně organizovanými 

skupinami osob.128 Ministerstvo vnitra používá tuto definici: „Pojmem extremismus jsou 

označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, 

vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak 

jsou definovány v českém ústavním pořádku.“129 Ministerstvo dále uvádí, které principy jsou tím 

konkrétně myšleny, například úcta k právům a svobodám člověka a občana, svrchovaný, 

jednotný a demokratický právní stát, nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického 

                                                 
127 MATOUŠKOVÁ, Ingrid. op. cit., s. 243  

128 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti: právní monografie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-311-9. 

s.13-14 původně marešová, kriminologické a právní aspekty extremismu, s. 114  
129 Co je extremismus. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010, 25. 11. 2010 [cit. 2019-03-12]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-

extremismus.aspx?fbclid=IwAR1jMOMBkRNsapWiS3O3GqFuPneV1Cg4Nwx2UcT-Tz9sxZw9e2yA6dP8N8w 
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právního státu a tak dále.130 Pod pojem extremismus se zahrnují aktivity s ideologickou motivací, 

které vybočují ze zákonného rámce, obsahující prvky netolerance a útočící proti demokratickým 

principům a jsou v rozporu se základními právy a svobodami.131 Dalším pojmem je rasismus. 

Obecně lze říci, že se jedná o předsudek založený na fyzických rozdílech, protože představuje 

víru, že určité vrozené fyzické charakteristiky jsou spojené s intelektem a chováním jedince 

a kulturou. Typické je zjednodušování a zevšeobecňování. Objevuje se i u lidí, kteří 

s nenáviděnou skupinou lidí nemají žádné zkušenosti, nebo minimální. Obětí rasismu se stávají 

příslušníci jiného etnika nebo náboženství, ne nutně jiné rasy, jak název napovídá.132 Rasismus 

ospravedlňuje nadřazenost určité rasy nad jinou. Xenofobie je strach a odpor vůči lidem z jiné 

země. Antisemitismus se vyznačuje nenávistí k Židům. Nacionalismus je postoj či hnutí, které 

upřednostňuje národ. Tento termín je třeba odlišit od vlastenectví. V extrémní podobě 

nacionalismu se jedná o nadřazování jednoho národa a jeho potřeb nad jiné, což může vést 

například k ospravedlnění agrese, rasismu, kolonizace a podobně.133    

 Předsudečné násilí se vyděluje a trestá přísněji než ostatní trestná činnost, protože má 

dopad nejen na jednotlivce, ale na celou společnost. Iganski134 formuloval paterý dopad činu: 

dopad na jednotlivce (poškozeného), na konkrétní komunitu, jíž je součástí, komunitu 

poškozeného mimo bezprostřední okolí, ostatní dotčené komunity a společenské normy 

a hodnoty.    

 

6.1 Pachatelé trestných činů z nenávisti 

 

 Typologie pachatelů trestných činů z nenávisti se člení podle toho, jaké vlivy působící na 

jedince jsou považovány za stěžejní. V literatuře převažuje dvojí dělení, na politického pachatele 

z přesvědčení a z pseudopřesvědčení a dále dle motivace na ideologicky motivovaného, 

xenofobního, ekonomicky a sociálně motivovaného a kriminálního pachatele.  

 Politický pachatel se za zločince nepovažuje, protože se domnívá, že jedná pro dobro 

všech. Pachatel z přesvědčení je oddaný svému ideálu, předpokládá podporu společnosti. 

S obětmi nemá osobní problém, ale ohrožují jeho ideál. Pachatel z pseudopřesvědčení politickou 

                                                 
130 Tamtéž, 12. 3. 2019  
131 HERCZEG, Jiří., op. cit., s. 13; Informace o problematice extresmismu na území čr, 2002, ministerstvo vnitra  
132 WOLF, Josef. Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti: člověk a jeho svět II. Praha: Karolinum, 2000. 

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0099-4., s. 54–57 
133 HERCZEG, Jiří. Op. cit. s.17-26  
134 KALIBOVÁ, Klára, Martina HOUŽVOVÁ a Ester KAŇOVSKÁ. Předsudečné trestné činy: příručka pro soudce 

a státní zástupce. Praha: In Iustitia, 2017. ISBN 978-80-88172-26-0. s. 9 
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motivaci jen předstírá, aby zakryl snahu o dosažení svých osobních zájmů.    

 Ideologicky motivovaný pachatel bývá členem extremistické organizace, takže útoky 

bývají cíleny na oběti podle typu organizace. Xenofobní pachatel cítí nenávist k lidem s odlišnou 

barvou pleti či odlišným původem. Vzbuzují v něm odpor, cítí se jimi ohrožen, ale obvykle není 

členem extremistické organizace. Ekonomicky a sociálně motivovaný pachatel je nespokojen se 

svojí situací a sociální politikou státu, zažívá nedostatek prostředků a viní imigranty z toho, že 

ubírají obyvatelům státu práci, možnosti bydlení a zneužívají sociální systém státu. Pokud se 

dopouští činu z nenávisti, je to impulzivní jednání, někdy pod vlivem alkoholu. V České 

republice je častým terčem těchto pachatelů romské etnikum. Kriminální pachatel je agresivní, 

násilí je pro něj běžným chováním a své oběti si volí náhodně.      

 Pachateli trestných činů z nenávisti jsou tak jak příslušníci extremistických hnutí, tak lidé 

z majoritní společnosti bez souvislosti s podobným hnutím. Vyskytuje se ale i „rasismus 

naruby“, kdy pachatelem je příslušník minority. Zpravidla se jedná o sociálně narušené osoby 

s nízkým vzděláním, převažují absolventi základní školy a lidé s výučním listem. Z pohledu 

věku převažují mladí pachatelé, přes 90 % je jich do věku 29 let. Nejméně pachatelů je ve věku 

pod 15 let a nad 40 let. Velmi často se jedná o verbální útoky nebo fyzické útoky menší 

závažnosti. Násilná trestná činnost s extremistickým podtextem ale vykazuje velkou míru 

brutality, která společnost šokuje.135 

 

6.2 Oběti trestných činů z nenávisti 

 

 Obětmi hate crimes bývají zpravidla muži, mladší, často Romové a nezaměstnaní. Útoky 

lze rozlišit na útoky protiromské, antisemitské a útoky proti cizincům, lidem s odlišnou barvou 

pleti. Spouštěcím mechanismem jsou znaky oběti, které jsou nezměnitelné, takže oběť nemá 

možnost se podobným útokům lépe bránit. Jedná se o rasové, náboženské a kulturní znaky.136 

Právě fakt, že se jedná o charakteristiky, které nelze změnit, činí z oběti předsudečného násilí 

zvlášť zranitelnou oběť dle zákona o obětech trestných činů. Poškození tak mají právo na 

zabránění kontaktu s pachatelem, na oddělené vedení osobních údajů oběti, dále právo na 

bezplatnou právní pomoc.137 Pro některé poškozené se jedná o opakovaný útok, takže u nich 

                                                 
135 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. 2. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-665-1. s. 30 

136 HERCZEG, Jiří. Op. cit. s. 151-152  
137Zákon o obětech trestných činů: 45/2013. 2013 Sb. s 
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dochází k reviktimizaci. Tím se poškození utvrzují, že je vůči nim majoritní společnost naladěna 

negativně.  

 

6.3 Formy páchání  

 

 Pro oblast trestných činů z nenávisti jsou typickými formami verbální projevy, grafické 

vyjádření a násilné útoky. Vzhledem k zaměření této práce se zaměříme na násilné útoky. Jejich 

obvyklým znakem je vysoká míra agrese a brutality. U těchto trestných činů převažují případy, 

kdy se jedná o spontánní jednání, bez přípravy.138 

 

6.4 Česká republika a hate crime 

 

 V České republice byla proti hate crime přijata opatření. V průběhu 90. let vzniklo pro 

účinnější boj s extremismem několik poradních orgánů vlády. Konkrétně se jedná o Radu vlády 

ČR pro záležitosti romské komunity, Radu vlády pro národnostní menšiny, Radu vlády pro 

lidská práva, v roce 1999 byl zřízen institut veřejného ochránce práv.139     

 Co se týče trestání trestných činů z nenávisti, předsudečná motivace může být přitěžující 

okolností, nebo může být obsažena v kvalifikované skutkové podstatě. Český trestní zákoník zná 

i samostatné trestné činy, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, 

etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod.140         

 V praxi může být problematické posoudit, zda se jedná o předsudečný čin, nebo ne. 

V Příručce pro soudce a státní zástupce141 se uvádí indikátory, pomocí kterých lze posoudit. Jako 

první se uvádí výpověď poškozeného o tom, že se jednalo o nenávistný motiv. Dále to je 

odlišnost útočníka od poškozeného například v barvě pleti, vyznání či sexuální orientaci. Dalším 

indikátorem je příslušnost poškozeného k minoritě, napadený je významným představitelem 

komunity. Na straně útočníka se jedná v první řadě o jeho projev a stylizaci, dále je třeba 

zkoumat jeho minulost, zda se již dříve podobného jednání dopustil, zda přidává nenávistné 

                                                 
138 HERCZEG, Jiří, op. cit., s. 152–153  
139 MÚKA, Ondřej. Kriminalita motivovaná nenávistí ve světle právních a faktických opatření v ČR. Praha: Český 

helsinský výbor, 2008. ISBN 978-80-86436-22-7. s. 6–8 
140 KALIBOVÁ, Klára, Martina HOUŽVOVÁ a Ester KAŇOVSKÁ, op. cit. s. 9, 22–25  
141 Tamtéž, s. 16–20 
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příspěvky na sociální sítě a podobně. Dalším indikátorem je členství v extremistické 

organizaci/hnutí, fakt, že útočník poškozeného neznal, útok měl symbolický charakter, kdy 

poškozený reprezentuje celou skupinu lidí. Dále k útoku mohlo dojít v období nějaké významné 

události, ať už pro skupinu poškozeného, nebo útočníka.       

 Organizace In iustitia každé čtvrtletí (od roku 2016) předkládá Kvartální zprávy o násilí 

z nenávisti v České republice. V posledním čtvrtletí roku 2018 tato organizace zaznamenala 

celkem šestnáct incidentů, z nichž nejvíce (pět) se stalo na internetu. Nejčastější zjištěnou 

motivací byla národnost/etnicita, ve většině případů se jednalo o útok na Romy. Druhé místo 

obsadila politická orientace. Ze dvou zjištěných případů náboženské motivace se jednalo 

v jednom případě o muslimské náboženství, ve druhém o židovské. V devíti případech se jednalo 

o útok verbální, v šesti případech o fyzický útok.142       

 Z národní zprávy Životní cyklus trestného činu z nenávisti143 vyplynulo, že všichni 

pachatelé byli muži, především z periferních oblastí ČR, a s výjimkou jednoho bylo jejich 

nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské bez maturity nebo základní. Šest pachatelů bylo 

odsouzeno za nenávistné násilí proti konkrétnímu člověku, tři za poškození veřejného zájmu. 

Sami pachatelé uváděli jako důležitý spouštěč trestných činů z nenávisti alkohol. Mezi těmi, 

kteří vnímali trest jako nespravedlivý, byli i jediní dva Romové mezi pachateli. Své obvinění 

z trestného činu z nenávisti prezentovali jako zneužití práva či pomstu policie.   

 Mezi obětmi byli lidé napadení z důvodu národnosti, politického přesvědčení (podpora 

cizincům), náboženství a sexuální orientace. Oběti až na dva případy pachatele neznaly. 

Zkušenosti s policií většina obětí označila jako negativní. V žádném ze sledovaných případů 

nebyl pachatel odsouzen za trestný čin z nenávisti. Pět případů bylo posouzeno jako přestupek 

anebo jednání v souladu se zákonem. Ze zbývajících čtyř případů, které již byly kvalifikovány 

jako trestné činy, byl jediný kvalifikován jako nenávistný. I ten však byl nakonec v průběhu 

trestního řízení překvalifikován na běžný trestný čin.      

 Výsledky z tohoto výzkumu nelze zcela zobecnit, protože se jedná o malý vzorek 

vybraných lidí, ne o náhodnou skupinu. Nicméně se jedná o jeden z mála viktimologických 

výzkumů na toto téma, které u nás byly realizovány. Domnívám se, že vzhledem 

k předpokládané vysoké latenci u tohoto typu trestné činnosti je důležité věnovat se 

viktimologickým výzkumům, aby se dalo více zjistit jak o pachatelích, tak obětech trestných 

                                                 
142 Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti 1. 1. – 31. 3. 2018 In IUSTITIA, o.p.s. [online]. 2018 

[cit. 2019-02-01]. Dostupné z: https://www.in-ius.cz/dwn/kvartalni-zpravy/report-q1-2018.pdf 
143 KALIBOVÁ, Klára, Václav WALACH, Vendula DIVIŠOVÁ a Petr KUPKA. Životní cyklus trestného činu z 

nenávisti: národní zpráva - Česká republika. Praha: In Iustitia, 2017. ISBN 978-80-88172-28-4., s. 7–9  
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činů z nenávisti, aby se dala prevence proti těmto jevům lépe cílit. Bylo by vhodné, aby takové 

výzkumy realizovaly státní instituce, investovalo se více prostředků a vybral se větší výzkumný 

vzorek. V roce 2017 bylo Policií ČR zaregistrováno 153 trestných činů s extremistickým 

podtextem, z toho 102 jich bylo objasněno. Dále bylo evidováno 132 stíhaných osob u skutků 

s extremistickým podtextem.144 V roce 2016 bylo Policií ČR zjištěno 143 trestných činů 

s extremistickým podtextem, z nich bylo objasněno 99. V roce 2015 bylo zjištěno 175 trestných 

činů, z toho se podařilo objasnit 114. O rok dříve se jednalo o 201 trestných činů, objasněno jich 

bylo 132.  

 

6.5 Velká Británie a hate crime  

 

 Ve Velké Británii se trestný čin z nenávisti jako zákonný pojem nevyskytuje. Od roku 

2005 platí definice policie, které jsou ovšem používány pro operativní účely k rozeznávání 

trestných činů z nenávisti, zákonná kategorie trestných činů z nenávisti neexistuje. Legislativa 

(konkrétně zákon o kriminalitě a rušení veřejného pořádku) umožňuje u určitých trestných činů, 

které jsou již pokryty jinými zákony, zvýšení trestní sazby, pokud jsou motivované rasovými 

nebo náboženskými předsudky.          

 V roce 2015 bylo ve Velké Británii registrováno osmkrát více trestných činů z nenávisti 

než ve Spojených státech amerických, ve kterých žije zhruba šestkrát více obyvatel než ve Velké 

Británii. Hlasování o Brexitu předcházela kampaň, ve které zastánci Brexitu zvedali téma 

imigrace a navrhovali zastavení nekontrolované migrace do země. Počet trestných činů 

z nenávisti, které byly evidovány policií, se po hlasování o odchodu Velké Británie z Evropské 

unie zvýšil o 42 %. Během dvou týdnů po hlasování bylo nahlášeno 3076 činů, což bylo ve 

srovnání s předchozím rokem v uvedeném období o 915 činů více, což je 41 %.145  

 Podle Hamiltona146 tolik neroste množství trestných činů z nenávisti, ale roste jejich 

nahlašování, což dává do souvislosti s národní strategií, která má za cíl právě růst ohlašování 

těchto činů. Navíc hodně z činů zaznamenaných ve statistice bylo nahlášeno prostřednictvím 

                                                 
144 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018 [cit. 2019-

03-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx 
145 UK: Hate crimes in UK surge after Brexit [online]. In:. Reuters, 2016, 2016-07-08 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 
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webové stránky True Vision, kterou vláda zřídila k anonymnímu nahlašování trestných činů 

z nenávisti. Hamilton navíc podotýká, že se ve většině případů nejedná o závažné zločiny, 

zhruba v polovině případů se jednalo o násilný čin. Asi 82 % trestných činů z nenávisti je 

motivováno rasovou nebo náboženskou nesnášenlivostí. V případě zbylých činů se jedná 

o trestné činy namířené proti gayům, transsexuálům a lidem s postižením. V Anglii a Walesu 

byla stíhána čtvrtina nahlášených nenávistných činů, ve Skotsku bylo stíháno 80 % evidovaných 

činů a v Severním Irsku se jednalo o více než polovinu trestných činů.  

 

6.6 Spojené státy americké a hate crime  

 

 Ve Spojených státech amerických The Federal Bureau of Investigation (FBI) definuje hate 

crime jako „criminal offense against a person or property motivated in whole or in part by an 

offender’s bias against a race, religion, disability, sexual orientation, ethnicity, gender, or 

gender identity“147. V roce 2016 tak FBI zaznamenala 6121 případů hate crime, v roce 2017 byl 

zaznamenán nárůst o 17 %.         

 První zákon proti hate crime byl v USA přijat v roce 1978 v Kalifornii a umožňoval zvýšit 

trest za vraždy, které byly motivovány jedním ze čtyř důvodů, a to z důvodu rasy, náboženství, 

barvy pleti nebo národnosti. Následovaly další lokální úpravy, až v roce 1987 právní úprava 

v Kalifornii umožnila jako hate crime označit jakýkoli trestný čin. V roce 1990 byl schválen 

federální zákon o statistickém vykazování zločinů z nenávisti jako reakce na vzrůstající tendenci 

u trestných činů z nenávisti a zakotvil povinnost Ministerstva spravedlnosti každoročně evidovat 

a publikovat údaje o těchto činech. Předpokládalo se, že toto evidování umožní lépe reagovat, 

zvýší vnímavost k těmto činům a vyšle signál, že tyto trestné činy nebudou ve společnosti 

tolerovány.148 V roce 1994 byl přijat Zákon o zpřísnění postihu zločinů z nenávisti, který 

umožnil zvýšit trestné sazbu o jednu třetinu. V roce 2009 byl v reakci na brutální vraždu 

Matthewa Sheparda a Jamese Byrda přijat Hate Crimes Prevention Act.149 Schválení tohoto 

zákona trvalo deset let a rozšířil hate crime o trestné činy motivované pohlavím oběti, sexuální 

orientací nebo postižením.  Zvláštní místo v USA zaujímají hate crimes zaměřené proti 

černošské populaci. Statistiky ukazují, že v roce 2016 bylo trestnými činy z nenávisti 

                                                 
147 Hate crimes. FBI [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hate-crimes 
148 HERCZEG, Jiří, op. cit., s. 189  
149 TROUT, Matthew. FEDERALIZING HATE: CONSTITUTIONAL AND PRACTICAL LIMITATIONS TO 

THE MATTHEW SHEPARD AND JAMES BYRD, JR. HATE CRIMES PREVENTION ACT OF 2009. American 

Criminal Law Review [online]. [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

http://www.americancriminallawreview.com/files/3814/1654/8777/Federalizing_Hate.pdf 
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viktimizováno 2200 černých Američanů, zatímco bílých jen 909. Hate crimes byly páchány ve 

formě zastrašování, fyzických útoků a ničení majetku.      

 Druhou nejčastější motivací hate crimes v USA je náboženská nesnášenlivost. Od roku 

2015 je nejzasaženější skupinou židovská komunita.150 V roce 2017 byl zaznamenán nárůst 

útoků dokonce o 37 procent. Útoky jsou zaměřeny také proti lidem s jinou sexuální orientací. 

Nejčastěji se jejich oběťmi stávají homosexuální muži.  

 

6.7 Prevence extremismu a trestných činů z nenávisti/předsudečné násilí  

 

 V roce 2017 realizovalo International Centre for the Prevention of Crime v Kanadě 

mezinárodní výzkum zaměřený na zjištění efektivity preventivních opatření zaměřených proti 

extremismu vedoucímu k násilí.151 Sami autoři v něm uvádějí, že je dobře známo, jaké 

preventivní programy existují, ale je málo zmapované, jak programy fungují a jak jsou 

efektivní.152 Výzkum se zaměřil na místní úroveň prevence, protože dle respondentů je většina 

kriminogenních faktorů na lokální úrovni, díky čemuž mají obce a komunity v prevenci nejlepší 

pozici. Výzkumu se účastnilo celkem 90 účastníků působících v 64 organizacích 27 zemí.  

 Primární prevence předsudečného násilí se zaměřuje na celou populaci, jejím cílem je 

vytvořit prostředí, které umožní všem lidem projevit a rozvíjet své schopnosti a odolat 

extremistickým heslům. Sekundární prevence cílí na konkrétní jednotlivce, u kterých se 

předpokládá zvýšené riziko radikalizace.       

 Z odpovědí respondentů bylo utvořeno několik závěrů. Jako nejdůležitější bod respondenti 

označili dosažení klientovy důvěry. Dále je vhodné ke klientům přistupovat pozitivně, zaměřovat 

se na jejich kvality, silné stránky a ambice. Klientům je třeba naslouchat, snažit se pochopit 

jejich pohled na věc. Další důležitou věcí pro práci je mít k dispozici multidisciplinární tým 

                                                 
150 Hate crime in the U. S. – Statistics & Fatcs. Statista [online]. [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/topics/4178/hate-crimes-in-the-united-

states/?fbclid=IwAR0_3KiqTrvZIOqunKdcBHE9h5YhN96wulMRIJGYox-s-GsuxLcBuzTVeMs 
151 THE PREVENTION OF RADICALIZATION LEADING TO VIOLENCE: AN INTERNATIONAL STUDY 

OF FRONT-LINE WORKERS AND INTERVENTION ISSUES. Research Gate [online]. August 2017 [cit. 2019-

03-19]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/324844743_THE_PREVENTION_OF_RADICALIZATION_LEADING_

TO_VIOLENCE_AN_INTERNATIONAL_STUDY_OF_FRONT-

LINE_WORKERS_AND_INTERVENTION_ISSUES 
152 PONSOT, Anne-Sophie, Cateline AUTIXIER a Pablo MADRIAZA. Factors Facilitating the Successful 

Implementation of a Prevention of Violent Radicalization Intervention as Identified by Front-Line 

Practitioners. Journal for Deradicalization [online]. 2018, 3 [cit. 2019-03-04]. Dostupné z: 

http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/160/124 
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pracovníků. Dále je nutné nepracovat izolovaně jen s klientem, ale i s jeho okolím, rodinou, 

učiteli a dalšími blízkými.  
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Závěr  

 

 Záměrem této práce bylo vyložit stav a vývoj násilné kriminality především v České 

republice.  

 Druhá kapitola se zabývá fenomenologií násilné kriminality, sledovala jsem dynamiku  

i současný stav evidované násilné kriminality. Porevoluční doba se následkem velkých 

společenských změn a vzniklého chaosu vyznačovala skokovým růstem kriminality obecně, 

včetně té násilné, který trval do roku 1993. Následně se situace stabilizovala a od roku 2000 

začala zvolna klesat, a to až do roku 2018.153 Ve sledovaném období celková i násilná 

kriminalita vykazují až na výjimky sestupnou tendenci, ale rozsah celkové kriminality klesal 

strměji než rozsah kriminality násilné, takže se podíl násilné kriminality zvyšuje. 

 Jelikož z části o fenomenologii násilné kriminality vyplynul předvídaný závěr, že velkým 

problémem v rámci násilné kriminality je recidiva, zaměřila jsem se v části o prevenci 

kriminality i na to, jak se v České republice pracuje s recidivisty, a uvedla jsem Rubikon 

Centrum jako příklad dobré praxe. Recidiva v rámci násilné kriminality u nás představuje zhruba 

30–40 %. Toto téma řeší i Ministerstvo spravedlnosti, které v nové Koncepci vězeňství do roku 

2025 klade za cíl snížit recidivu pomocí vzdělávání a zaměstnávání vězňů a péčí o propuštěné 

vězně.  

 Dle výzkumů UNODC jsou pachateli i obětmi trestného činu vraždy celosvětově 

především mladí muži. Představují až 90 % vězněných pachatelů za násilnou trestnou činnost. 

V 82 % případů jsou také obětmi trestného činu vraždy.154 V Severní i Jižní Americe byli obětmi 

trestného činu vraždy z 90 % muži, na africkém kontinentu to bylo 81 %, v Oceánii se jednalo 

o 80 % mužů, v Asii 79 % a nejmenší podíl mužských obětí byl v Evropě, 73 %. 

 Další řešenou otázkou byla dynamika a stav násilné kriminality ve vybraných zemích. 

Analyzovala jsem data z evidencí FBI a z Office for National Statistics, zpracovala je do tabulek 

a grafů. Situace ve Spojených státech amerických se mi z nich jeví jako stabilizovaná. Od roku 

2000 do roku 2014 násilná kriminalita mírně klesala, v poslední době však byl v těchto 

statistikách zaznamenán mírný nárůst, s výjimkou loupeží, které stále vykazují klesavou 

tendenci. Poněkud jiný pohled nabízí data zaznamenaná ve viktimologických výzkumech, a to 

v závislosti na konkrétním činu. U loupeží můžeme pozorovat podobné množství případů jako 

u statistik FBI. Také vývoj počtu činů v čase má v tomto případě podobně klesající charakter. 

                                                 
153 Statistiky za rok 2019 v době psaní práce nejsou k dispozici.  
154 PIETZ, Christina A. a Curtis A. MATTSON., op. cit., s. 175  
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V případě napadení opět oba zdroje dat vykazují podobný vývoj, počet činů zjištěný 

viktimologickým výzkumem je však několikanásobně vyšší. 

 Ve Velké Británii je stav značně odlišný. Z analýzy dat Office for National Statistics jsem 

zjistila, že v posledních třech letech instituce zaznamenaly pro mne šokující nárůst počtu útoků 

nožem, znásilnění, vražd i loupeží. Ve Spojených státech amerických je sice také znát nárůst, ale 

není tak razantní jako ve Velké Británii. Podobně jako v případě Spojených států, viktimologické 

průzkumy ukazují na větší počet činů, ale s podobným vývojem v čase. 

 Dále uvádím typologie pachatelů, kriminogenní faktory a statistiky odsouzených pachatelů 

v České republice. Obdobně se zabývám typologiemi obětí, viktimizací, viktimogenními faktory 

a dopady trestného činu na oběť. Zjistila jsem, že největší množství násilných kriminálních činů 

je pácháno muži. Největší podíl mají ženy u trestného činu vraždy, kde se mezi lety 2013 a 2016 

pohyboval mezi 11,2 a 18,1 %. 

 V páté kapitole jsou nejdříve rozlišeny různé druhy prevence, načež jsou popsány tři 

úrovně prevence v České republice, konkrétně pak program organizace Rubikon Centrum. Podle 

výsledků výzkumu s klienty Rubikon Centra je recidiva v experimentální skupině 11,4 %, 

zatímco v kontrolní skupině dosahovala míra recidivy až 97,6 %, což naznačuje, že tato podpora 

je účinnou formou prevence. 

 Poslední řešenou otázkou byly zločiny z nenávisti u nás, ve Spojených státech amerických 

a Velké Británii. V této kapitole jsem rozebrala původ výrazu hate crimes, typické projevy, 

pachatele a oběti těchto činů.  

 Násilná kriminalita je velmi obsáhlým fenoménem, který je ovlivňován řadou faktorů, 

které se mění v čase, a tudíž ji lze jen těžko postihnout. Přestože se jedná o známé téma, stále je 

v něm co zkoumat, protože je třeba zvyšovat si znalosti o kriminalitě tak, aby bylo možné lépe jí 

předcházet, což zvyšující se čísla v některých statistikách jen podtrhují.  
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Násilná kriminalita a její prevence 

 

Abstrakt 

  

 Tato práce se zabývá násilnou kriminalitou a její prevencí. Jedná se o velmi široké téma, 

tudíž byly vybrány jen některé aspekty problematiky, především jsem se zaměřila na 

fenomenologii násilné kriminality, mezinárodní srovnání a prevence kriminality. Násilná 

kriminalita je tradiční kriminologické téma, které je však stále aktuální. Mým cílem je zmapovat 

násilnou kriminalitu a její prevenci.        

 Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy. Ve 

druhé kapitole se zaměřuji na fenomenologii násilné kriminality, její stav, dynamiku a rozsah 

v České republice a ve vybraných zemích. Dále zde stav násilné kriminality porovnávám ve 

vybraných zemích prostřednictvím indexu kriminality trestného činu vraždy. Podrobněji pak 

porovnávám kriminalitu ve Velké Británii a Spojených státech amerických. V této kapitole se 

také zabývám recidivou a latentní kriminalitou. Třetí kapitola se zabývá pachateli násilných 

trestných činů, různými typologiemi, poměrem žen a mužů mezi pachateli a věkového složení 

pachatelů. Čtvrtá kapitola se týká obětí, viktimizací, typy obětí, formou prožívání újmy, dopadu 

na oběť. V páté kapitole se pojednává o prevenci kriminality. Nejdříve jsou popsány typy 

prevence, následně je představen systém prevence kriminality v České republice. Také jsou 

uvedeny některé úspěšné projekty z České republiky. Následně popisuji prevenci kriminality 

mládeže ve Spojených státech amerických a projekty, které byly oceněny Evropskou sítí 

prevence kriminality. Poslední kapitola je věnována specifickému jevu trestných činů 

z nenávisti. Je vysvětlen samotný pojem trestných činů z nenávisti, následně typické znaky 

pachatelů a obětí těchto činů. Nakonec je věnován prostor aktuální situaci v oblasti trestných 

činů z nenávisti ve Velké Británii a Spojených státech amerických.  
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Violent Crime and Its Prevention 

 

Abstract 
 

 This thesis deals with violent crime and its prevention. This topic is broad, therefore only 

few aspects are included into this work. I focused mostly on phenomenology of violent crime, 

worldwide comparation and prevention of crime. The violent crime is a traditional criminologic 

topic, but despite that, it is still very actual. My goal was to chart violent crime and its 

prevention.           

 This work is divided into six chapters. In the first chapter, basic concepts are defined. The 

focus of a second chapter is on phenomenology, state, dynamics and extent of the violent crime 

in Czech Republic and in countries, that I have chosen. In the following chapter, the state of 

violent crime is compared in-between some chosen countries through index crime of homicide. 

Crime in United States and Great Britain is compared in more detail later in this chapter. In the 

same chapter, relapse and latent crime is also described. In the third chapter, perpetrator of 

violent crime, various kinds of typology, ratios between men and women in sense of numbers of 

offences and age composition of offenders are discussed. Victims, victimization, types of 

victims, forms of experiencing harm and impact of violent crime on the victim is the main topic 

of the fourth chapter. The fifth chapter deals with prevention of crime. Firstly, various kinds of 

prevention are described and afterwards a prevention system, which is used in Czech Republic is 

presented. Also, some succesfull projects of crime prevention, that comes from Czech Republic 

are shown. This is followed on by crime prevention of youth in United states and by projects, 

that were awarded by the European Crime Prevention Network. The sixth chapter is about a 

specific phenomenon, which is called hate crimes. The meaning of this phenomenon and some of 

the typicall signs of offenders and victims of this kind of crime is explained. Finally, actual state 

of hate crime in United states and Great Britain is discussed. 
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