
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogick{ fakulta 

Katedra speci{lní pedagogiky 

Diplomov{ pr{ce 

Delikvence dětí a mladistvých se 

zaměřením na prevenci 

Vedoucí pr{ce: PhDr. Eva Šotolov{, Ph.D. 

Vypracovala: Jana Sedl{kov{ 

2009 



Prohlašuji, že jsem diplomovou pr{ci vypracovala samostatně s použitím 

literatury uvedené v seznamu a souhlasím s využitím poznatků obsažených v této 

pr{ci za předpokladu ř{dné citace. 

V Praze dne 1. 11. 2009 

 vlastnoruční podpis: ................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

V první řadě bych r{da poděkovala za cenné připomínky a vedení mé pr{ce 

doc. PaedDr. Evě Šotolové, Ph.D., řediteli Městské policie hl.m. Prahy Mgr. 

Vladimíru Kotrouši za podrobný popis preventivních opatření městské policie 

a Filipu Hlouchu za technickou pomoc při vytvoření pr{ce.  



  4 / 86   
 

 

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogick{ fakulta – Katedra speci{lní pedagogiky 

Delikvence dětí a mladistvých se zaměřením na prevenci 

 vedoucí diplomové pr{ce: doc. PaedDr. Eva Šotolov{, Ph.D. 

 konzultanti: doc. PaedDr. Eva Šotolov{, Ph.D. 

 autorka diplomové pr{ce: Jana Sedl{kov{ 

 kontaktní adresa: Běhounkova 2579/8,  

Praha 5, 158 00 

290175@seznam.cz 

 ročník: 6. 

 obor studia: Učitelství na speci{lních škol{ch 

 typ studia: prezenční 

 měsíc a rok dokončení:  listopad 2009 



  5 / 86   
 

 

 

Diploma Thesis 

THE DELINQUENCY OF CHILDREN AND YOUTH FOCUSING ON 

PREVENTION  

 

 

  



  6 / 86   
 

 

Anotace 

V této diplomové pr{ci bychom se chtěli zabývat ot{zkami příčin, které mohou 

vést k budoucímu delikventnímu jedn{ní, d{le se podrobněji zaměřit na legislativní 

opatření týkající se delikvence, uk{zat zvl{štnosti a odlišnosti dětských 

a mladistvých pachatelů a zjistit jaké jsou postupy při jejich vyšetřov{ní. 

Neoddělitelnou č{stí je také kapitola o prevenci, kde se snažíme zjistit jaké typy  

a možnosti prevence existují a konkrétně zmiňujeme preventivní programy Městské 

policie hl. m. Prahy. V analytické č{sti je naším cílem srovnat a porovnat vývoj 

protipr{vní činnosti dětí a mladistvých od roku 2004 do roku 2009. 

Annotation 

In this thesis we would like to deal with reasons, which might lead to future 

delinquent behaving, to focus on legal provision concerning delinquency of children 

and youth, to show the particularities between children and youth offenders and find 

out the methods of their investigation. The inseparable part is also the chapter on 

prevention, in which we try to find out the types and possibilities of prevention exist 

and mention the particular preventive programs of Mestska policie hl. m. Prahy (The 

Police of the Capital of Prague). In analytical part our goal is to compare and 

confront the development of illegal activities of children and youth in 2004 to 2009. 
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Úvod 

V roce 2004 šestn{ctiletý učeň ubodal svého pedagoga ve Svitav{ch. V roce 2005 

skupina 4 chlapců od 8 do 14 let napadla s tyčí v ruce desetiletého chlapce v Praze. 

V roce 2006 patn{ctiletý ž{k z{kladní školy na Berounsku podp{lil o dva roky 

mladšího spoluž{ka. Zap{lený chlapec naštěstí neutrpěl ž{dn{ zranění. V roce 2007 

udusil čtyřletého chlapce třin{ctiletý hoch z Nových Dvorů - Ovč{r. V roce 2008 

nezletilý vrah ubodal v Lednici na Břeclavsku dvacetiletého přítele své bývalé dívky 

a svou bývalou dívku devětkr{t bodnul loveckým nožem. V říjnu tohoto roku na 

Domažlicku dva chlapci zn{silnili svou třin{ctiletou spolužačku na cestě ze školy 

v parku.  

Toto jsou informace z médií, které jsme mohli zaslechnout v průběhu let 2004 až 

2009. Děti a mladiství vraždí, ničí, loupí, zn{silňují své spolužačky, okr{dají 

důchodce ve svých domovech i bezbranné chodce jen tak na ulicích či napadají své 

učitele. Jako rodiče se bojíme o své děti, jako učitelé m{me strach o své ž{ky. Jako 

lidé si klademe ot{zku, co se vlastně děje, co je příčinou, že pachatelé těchto 

brut{lních činů poch{zejí z řad těch nejmladších, z řad dětí a mladistvých. Napadají 

n{s ot{zky, jak tyto pachatele trestat, diskutujeme o hranici trestní odpovědnosti, 

přemýšlíme o tom, zda selh{v{ výchova rodičů či je vina v samotných aktérech.   

Během svého studia speci{lně pedagogické disciplíny etopedie, kter{ se také 

tématem delikvence dětí a mladistvých zabýv{, jsem měla možnost se s takovýmito 

dětmi setkat v praxi přímo. Nejčastěji to bylo v různých diagnostických 

a výchovných ústavech, kde tyto děti většinou skončí. Měla jsem možnost si s těmito 

dětmi a mladými lidmi povídat, číst jejich materi{ly, vidět je na vlastní oči, učit je či 

jim připravovat program. Uvědomila jsem si, že je velmi jednoduché zaslechnout 

v médiích šokující zpr{vu o těchto činech p{chaných dětmi a mladistvými a poté je 

odsoudit v okamžiku vteřiny jako nenapravitelné zločince či obvinit rodiče, že něco 

zanedbali. Místo toho bychom se však měli zaměřit jednak na samotný čin, který 

odsouzení samozřejmě zasluhuje a pak posuzovat motiv, který k takovému činu 

vede. Tyto motivy mohou být u stejných činů velmi odlišné a podle nich by se měly 



  10 / 86   
 

 

zvažovat i n{sledné sankce. Měli bychom se také zaměřit na samotnou osobnost 

dětských a mladistvých pachatelů a zamyslet se nad příčinami, které k takovému 

jedn{ní mohou vést.  

Cílem této pr{ce je pouk{zat na příčiny delikvence, uk{zat specifičnost 

protipr{vního jedn{ní dětí a mladistvých, obezn{mit o legislativních opatřeních 

dětských a mladistvých pachatelů a o postupech při jejich vyšetřov{ní. D{le d{t 

prostor kapitole o prevenci, kter{ m{ v této problematice nezastupitelné místo. 

V analytické č{sti je hlavním cílem porovnat vývoj a konkrétní typy protipr{vní 

činnosti dětí a mladistvých v letech 2004 až 2009.  
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1 Vymezení základních pojmů 

1.1 Delikvence, juvenilní delikvence, 

predelikventní chování 

Delikvence poch{zí z latinského slova „delinquere“ s významem „provinit se“. 

Delikventem se tedy st{v{ proviňující se člověk – delinques. „Delikventní proviňov{ní 

může, avšak nemusí být spojeno s pr{vními n{sledky. Delikvence se použív{ v případech 

méně z{važného proviňov{ní mladistvých, které může, ale také nemusí skončit před soudem.“ 

(Novotný, 2006, s. 8).  

Delikvenci tedy lze vyložit jako antisoci{lní chov{ní, které nemusí být nutně 

spojeno s pr{vními důsledky a mělo za n{sledek mírnější porušení norem pr{vních či 

mor{lních. „Delikvence je z hlediska společensky nepřijatelného chov{ní širším pojmem. 

Jedn{ se o chov{ní, které se týk{ nejen kriminality. Zahrnuje také činy, které nejsou tzv. jinak 

trestné. Patří sem například přestupky, d{le trestn{ činnost osob ve věku mladším než 15let, 

kdy nelze trest z důvodu věku uložit“ (Fischer, Škoda, 2009, s.156). 

Juvenilní delikvence 

Juvenilní delikvencí se rozumí „přestupky mladých osob, zpravidla do šestn{cti 

až osmn{cti let, které měly za n{sledek, že se mladistvý dostal k soudnímu řízení.“ 

(Koudelkov{, 1995, s. 35). Juvenilní delikvence se týk{ věkové kategorie 15-18 let. 

Predelikventní chov{ní 

 „Jedn{ se o chov{ní, z něhož se s vyšší pravděpodobností než z jiných typů chov{ní může 

vyvinout trestn{ činnost.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 317). Jako příklad bych uvedla 

agresivní chov{ní, z{škol{ctví, alkohol a n{vykové l{tky, špatný školní prospěch, 

antisoci{lní projevy či útěky z domova. 

 Sign{ly, které mohou vést k budoucí možné delikvenci, zmiňuje i na svých 

str{nk{ch Vězeňsk{ služba ČR. „První kategorie těchto faktorů je označena jako sign{ly 

predelikventního chov{ní. U mladších (6-12letých) dětí patří k tomuto prediktivnímu chov{ní 
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pozdější delikvence provokace, neposlušnost, ohrožov{ní druhých, drobné kr{deže, lhaní, 

potulky, agresivita a z{škol{ctví. U starších dětí vstupuje do hry abusus alkoholu, kouření, 

abusus n{vykových l{tek, promiskuita a rvačky. Řada studií ještě zmiňuje slabé verb{lní 

schopnosti a neúspěch ve škole.“ (Dostupné z http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=163). 

1.2 Kriminalita  

Kriminalita poch{zí z latinského slova criminalis = zločin. „Kriminalitu můžeme 

definovat jako výskyt chov{ní, které je v dané společnosti trestné. Jedn{ se o souhrn trestných 

činů, které se v konkrétní společnosti vyskytly a vyskytují. Jedn{ se o činy a chov{ní 

sankcionovatelné podle trestního z{kona.“ (Fischer, Škoda, 2009, s. 156).  

1.3 Protiprávní čin, provinění, trestný čin, čin jinak 

trestný 

Protipr{vní čin 

Pojem protipr{vní čin je uveden v z{konu č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

ml{deže (d{le jen ZSMV) v § 2 písm. a), kde je rozdělen do tří č{stí a to: provinění, 

trestný čin a čin jinak trestný.  

Provinění 

Proviněním se podle ZSMV § 6 odst. 1), 2) rozumí: „Trestný čin sp{chaný 

mladistvým (15-18let), jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je větší než malý.“ Pojetí 

provinění je ovšem totožné s pojetím trestného činu dospělého pachatele.  

Trestný čin 

Definice trestného činu je uvedena v § 3 odst. 1, 2 trestního z{kona: „Trestným 

činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním z{koně.“ 

(Z{kon č. 140/1961 Sb. v platném znění).  
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Čin jinak trestný 

Čin jinak trestný by za norm{lních okolností byl podle Trestního z{kona trestným 

činem, ale není zde naplněn některý z form{lních znaků skutkové podstaty trestného 

činu nebo zde není naplněn stupeň společenské nebezpečnosti pro společnost 

(Jelínek, Melicharov{, 2004, s. 7). 

 Podle ZSVM § 5, odst. 1 se jedn{ hlavně o děti, které nedos{hly 15-ti let 

a o mladistvé, kteří nedos{hli takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohli 

rozpoznat nebezpečnost svých činů pro společnost.  

1.4 Dítě, dětský pachatel 

Pojem dítě je vymezen v Úmluvě o pr{vech dítěte v čl{nku 1, dítětem se rozumí 

„každ{ lidsk{ bytost mladší 18-ti let, pokud podle pr{vního ř{du, jenž se na dítě vztahuje, 

není zletilosti dosaženo dříve“. Stejně tak dle našeho Trestního z{kona č. 140/1961 Sb., je 

dítě definov{no jako osoba mladší než 18 let. 

Dalším z{konem zabývajícím se vymezením uvedeného pojmu je ZSVM, kde je 

uvedeno v § 2 písm. c), že dítětem se rozumí osoba, kter{ v době sp{ch{ní trestného 

činu nedovršila 15. rok věku. 

Tyto normy n{m nabízejí rozdílný pohled na dítě vzhledem k vymezení jeho 

věku. Ve této diplomové pr{ci budeme vych{zet ze ZSVM. 

Dětský pachatel 

Dětského pachatele lze vymezit dle ZSVM. Dětským pachatelem je trestně 

neodpovědný pachatel, neboť v době sp{ch{ní činu objektivně naplňujícího znaky 

některé ze skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvl{štní č{sti z{kona 

č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trestní z{kon), nedovršil patn{ctý rok 

svého věku.  
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1.5 Mladiství, mladistvý pachatel 

ZSVM ve svém § 2 písm. d) řík{, že mladistvým je ten, kdo v době sp{ch{ní 

provinění dovršil patn{ctý rok a nepřekročil osmn{ctý rok svého věku.  

Mladistvý pachatel 

Mladistvého pachatele lze vymezit dle ZSVM jako pachatele trestného činu, který 

se posuzuje podle zvl{štních ustanovení trestního z{kona o stíh{ní mladistvých, 

neboť v době sp{ch{ní trestného činu dovršil patn{ctý rok a nepřekročil 18. rok 

svého věku. 

V souvislosti s pojmy dítě a ml{dež uv{díme ještě další termíny, se kterými se d{ 

setkat v odborné literatuře. 

 Ml{dež, kterou se podle ZSVM § 2 písm. b) rozumí skupina osob od narození 

do dovršení 18 let věku. 

 Mladí dospělí. S tímto pojmem se lze setkat například v kriminologické 

literatuře. Jedn{ se o věkovou kategorii od 18 let výše. Horní hranice není 

ch{p{na jednotně, ale nejčastěji se jedn{ o osoby, které sp{chaly trestný čin 

mezi 18. a 21. rokem věku. Tento věk býv{ často br{n jako polehčující 

okolnost. 

 Osoby blízké věku mladistvých. Jedn{ se o pojem trestně pr{vní. „Věkem 

blízkým věku mladistvých je ch{p{no období mezi 18. a 19. rokem života.“ 

(Zoubkov{, 2002, s. 14). 

 Nezletilí. „Osobou nezletilou se rozumí fyzick{ osoba do 18 let věku, nebo kter{ 

nenabyla zletilosti manželstvím. Trestní pr{vo tento pojem nepoužív{, ale pomocně jej 

použív{ policie pro označení osob trestně neodpovědných pro nedostatek věku, v České 

republice se jedn{ o osoby mladší než 15 let.“ (Zoubkov{, 2002, s. 13). 
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2 Základní příčiny dětské delikvence 

V ot{zk{ch příčin dětské delikvence st{le existuje řada nezodpovězených ot{zek, 

spousta protichůdných n{zorů a n{hledů, přikl{níme se k tomu, že všechny 

zmiňované příčiny se vz{jemně ovlivňují a podmiňují a je potřeba se na ně dívat jako 

na celek. Dítě se například může narodit do určitého prostředí, které může být pro 

vznik budoucího delikventního chov{ní rizikové, přesto díky svým osobnostním 

vlastnostem, vyšší inteligenci či pozitivním z{jmům, prožije dětství a ml{dí tak, aby 

neporušovalo normy a z{kony dané společnosti. Stejně tak z naprosto 

bezkonfliktního rodinného z{zemí může vzejít mladý delikvent p{chající 

protiz{konnou činnost.  

Hlavní faktory (rizikové činitele, příčiny, podmínky), které mohou vyvolat, 

ulehčit či podporovat p{ch{ní protipr{vní činnosti rozdělujeme v této diplomové 

pr{ci na tři hlavní a to na faktory biologické, psychologické a soci{lní.  

2.1 Biologické faktory 

Mezi historicky první biologické teorie patří Kretschmerova konstituční teorie, 

kter{ je založena na představě z{vislosti tělesné konstituce a temperamentového 

typu, a Lombrosova teorie rodilého zločince. Lobroso byl lékař (psychiatr, 

antropolog), který na z{kladě tělesného měření zjišťoval tělesné zvl{štnosti u 25 000 

odsouzených vězňů v It{lii. Vytvořil obraz typu rozeného zločince (měl malou lebku 

s ustupujícím čelem, silnou čelist, chladný pohled, orlí nos, větší délku paží, 

vyskytovala se u něj siln{ citlivost na meteorologické změny). Zločince považoval 

za jakési moderní divochy. Měli mít vývojové znaky, které jsou už dnes překonané 

(dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminologie). 

Pokud chceme pouk{zat na význam dědičnosti v ot{zk{ch delikvence, je možné 

se opřít o jednu z nejvíce citovaných studií autora Mednicka a jeho kolegů: ,,Jedn{ se 

o pr{ci, kter{ se opír{ o materi{l zahrnující 14 427 adoptivních dětí včetně jejich biologických 

a n{hradních rodin. Jedn{ se o adopce, k nimž v D{nsku došlo mezi lety 1927 – 1947. Byly 

analyzov{ny jen případy synů (kriminalita dcer byla nepatrn{). 
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Výsledky citované studie lze shrnout takto: 

 v rodin{ch, kde nebyl ani biologický ani adoptivní rodič usvědčen z trestného činu, 

mělo z{znam v trestním rejstříku 13,5 % chlapců, 

 v rodin{ch, kde byl usvědčen jen adoptivní rodič, mělo z{znam v rejstříku trestů 14,7 

% chlapců, 

 v rodin{ch, kde byl usvědčen biologický rodič, mělo z{znam v trestním rejstříku 20 % 

chlapců, 

 pokud se kriminality dopouštěl adoptivní i biologický rodič, mělo z{znam v trestním 

rejstříku 24,5 % chlapců. 

Tato studie n{m ukazuje, že dědičnost m{ na problematiku delikvence nemalý vliv. Podle 

Mednicka m{ biologick{ dispozice, kter{ se dědí, obecnou povahu, kter{ souvisí se schopností 

dítěte přizpůsobovat se rodinným a společenským pravidlům.  

Mednick s jiným týmem získan{ data d{le zkoumal a zjistil, že adoptov{ní dítěte rodinou 

s vysokým společenským a ekonomickým postavením poněkud oslabuje projevy dědičné 

dispozice ke kriminalitě v chov{ní. Děti, které byly adoptov{ny chudými rodinami s nízkým 

společenským postavením, měly o 40% větší pravděpodobnost, že se budou chovat krimin{lně, 

než děti adoptované rodinami z druhého konce společensko-ekonomického žebříčku. Lepší 

soci{lní podmínky během dětství, tedy bez ohledu na dědičnost, snižují kriminalitu 

adoptovaných dětí.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 25).  

„Dědičnost zločinnosti ml{deže je méně výrazn{ než dědičnost zločinnosti dospělé 

populace. Důvodem je mj. „kr{tk{ doba“ k projevení genetické vlohy a pravděpodobně 

i silnější vliv soci{lních faktorů během dospív{ní.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 23).  

Přestože je v oblasti zkoum{ní příčin delikvence více d{v{n důraz na vlivy 

prostředí, nelze dědičnost v ž{dném případě podceňovat. Prakticky všechny 

osobnostní vlastnosti i většina lidských postojů, dokonce i z{jmů jsou geneticky 

podmíněné. Sama o sobě dědičnost zřejmě delikventní chov{ní nevyvol{, ale 

v kombinaci s ostatními vlivy soci{lními či osobnostními, může delikventní jedn{ní 

umocnit. „Genetick{ vloha jen zvyšuje pravděpodobnost, že na chov{ní budou mít vliv další 

činitelé, bez nichž by se delikventní jedn{ní neuskutečnilo. Genetick{ vloha snižuje, resp. 

zvyšuje pr{h pro působení vlivů prostředí.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 23). 
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K biologickým kriminogenním faktorům býv{ často přiřazov{na i příslušnost 

k pohlaví. „Nejdůležitějším faktorem, jenž ovlivňuje, zda bude někdo n{silný nebo agresivní, 

je chromozom Y, který určuje pohlaví.“ (Hamer, Copeland, 2003, s. 89). 

Z různých statistik je zřejmé, že mnohem častěji se dopouštějí trestných činů 

muži. Jako příčina tohoto rozdílu se uv{dí vrozen{ vyšší agresivita mužů, kter{ by 

mohla být zapříčiněna mužským hormonem testosteronem a také rozdílný styl 

výchovy chlapců a dívek. Dalším vysvětlením by mohla být také větší soutěživost, 

snaha vyniknout, sklony k riskov{ní a touha po dobrodružství, které se vyskytují 

více u mužů. 

2.2 Psychologické faktory 

2.2.1 Inteligence 

„60. léta 20. století přin{ší důkazy o tom, že inteligence je geneticky podložen{.“ (Hartl, 

Hartlov{, 2000, s. 233), přesto je nesmírně důležitým faktorem intenzita a způsob 

jejího rozvíjení. 

Autorka Koudelkov{ uv{dí, že bylo provedeno přes šest set těchto výzkumů. 

Z prvních studií vyplynulo, že v delikventní populaci se vyskytuje abnorm{lně 

mnoho rozumově zaostalých jedinců. S n{sledujícími výzkumy narůst{ průměrn{ 

úroveň rozumových schopností delikventů. Může to být ovlivněno kvalitnějšími 

n{stroji měření. (Koudelkov{, 1995, s. 43). Vz{jemný vztah delikvence a nízké úrovně 

rozumových schopností dle doposud provedených studií nelze vyloučit, ale 

zaostalost rozumových schopností není jasným ukazatelem delikventního chov{ní. 

I zde je rozdíl mezi ženami a muži. „Výraznější intelektový deficit mají ženy (dívky) 

s delikventním chov{ním než muži (chlapci) s delikventním chov{ním“ (Matoušek, 

Kroftov{, 2003, s. 32). 

Vlivem inteligence se v souvislosti s delikvencí zabýval také Goddard. V roce 

1912 zkoumal 6 generací rodu Kallikaka (jméno smyšlené, ale skutečně existoval). 

Ten zplodil s chudou a ment{lně retardovanou dívkou syna a druhou linii rodu 

založil s ženou, kterou pojal za manželku. Byla to velmi bohat{ a vzdělan{ žena. 
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Potomci obou linií byli spolu srovn{v{ni. Větší míra antisoci{lního jedn{ní byla 

zaznamen{na u nemanželské linie. Bohužel ale nebral ohled na vlivy prostředí 

(dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminologie). 

2.2.2 Vrozené osobnostní dispozice 

Mezi ně patří především psychopatie, což je „trval{, vrozen{ osobnostní dispozice, 

kter{ se od dětství projevuje nerovnov{hou ve skladbě osobnostních vlastností. Nositel mív{ 

opakované konflikty v soci{lním prostředí“ (Zoubkov{, Nikl, Černíkov{, 2001, s. 34). Patří 

sem například osobnosti schizoidní, úzkostné, z{vislé, ankastické (osobnost 

nadměrně perfekcionistick{, upjat{ s nízkou schopností adekv{tních společenských 

kontaktů) či osobnosti emočně nestabilní. Přestože se jedinci trpící touto poruchou 

často dost{vají do středu se z{konem, nemusí být pravidlem, že se stanou pachateli 

trestných činů. 

Mezin{rodní klasifikace nemocí uv{dí n{sledující druhy osobnostních poruch, 

které mohou mít vztah k delikventnímu jedn{ní: Disoci{lní poruchu osobnosti, 

Emočně nestabilní poruchu osobnosti (s podtypem Impulzivní poruchy) a Smíšenou 

poruchu osobnosti. Vedle toho tato klasifikace obsahuje skupinu N{vykové 

impulzivní poruchy, do níž jsou řazeny: Patologické hr{čství, Patologické zakl{d{ní 

pož{rů a Patologické kradení (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 31). 

2.3 Sociální faktory 

Mezi soci{lní faktory v této diplomové pr{ci řadíme vliv rodinného prostředí, vliv 

školního prostředí a vliv volného času (vrstevníci, party, média). Současné 

společenské vědy připisují těmto faktorům největší podíl na vliv chov{ní jako 

takovém. Všechny tyto vlivy se vz{jemně doplňují a v každé vývojové etapě jeden 

z vlivů převl{d{. Když se dítě narodí, hlavní vliv na chov{ní dítěte m{ především 

rodina a vliv vrstevníků je minim{lní. S n{stupem školní doch{zky přebír{ největší 

míru vliv škola, a jakmile dítě začne dospívat, největší měrou ho ovlivní pr{vě jeho 

vrstevníci. 
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2.3.1 Vliv rodinného prostředí 

„Kriminalita ml{deže nem{ pouze jedinou příčinu, pokud bychom však měli označit jeden 

společný faktor, který proch{zí všemi případy, pak je to obvykle určitý typ rodinného selh{ní.“ 

(Mendel, 2002, s. 28). 

Rodina je v současné době považov{na za jeden z nejvýznamnějších činitelů 

ovlivňující psychický a soci{lní vývoj dítěte. Rodina je ukazatelem z{kladních vzorců 

chov{ní, rodiče jsou zpoč{tku největší přirozenou autoritou, děti napodobují jejich 

chov{ní a jedn{ní a ty n{sledně uplatňují v širší společnosti. Děti přejímají od svých 

rodičů hodnoty, normy a způsoby řešení konfliktů. „Všeobecně se konstatuje, že rodinné 

prostředí výrazně ovlivňuje všechny str{nky osobnosti dítěte od nejútlejšího věku až 

po dospělost. Tento vliv může být pozitivní, ale i negativní. Tím se rodina zařazuje mezi 

nejvýznamnější výchovné činitele moderní společnosti.“ (Kač{ni, Mikloš, 1975, s.18). 

Níže rozdělujeme vlivy uvnitř rodinného prostředí, které mohou působit na vznik 

možného delikventního chov{ní. 

Neúplnost rodinného prostředí 

Jedním z hlavních rizikových faktorů budoucího delikventního chov{ní patří 

neúplnost rodiny. V současné době se mnoho rodin rozpad{ a děti ztr{cejí přev{žně 

mužský vzor a jeho autoritu. „Děti vychov{vané jen jedním z rodičů (ve všech zemích jsou 

to ve zdrcující většině matky) mají podle mezin{rodních srovn{vacích studií, jež jsou dnes 

k dispozici, o něco horší výsledky ve škole, víc zdravotních a psychických problémů a také více 

střetů se z{konem než děti ze srovnatelné socioekonomické vrstvy, které vyrůstají s oběma 

rodiči.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, str. 40).  

I zahraniční autoři ukazují, jak podstatný vliv m{ nepřítomnost mužského vzoru 

v rodině. V knize „Přehled znalostí o n{silí mezi ml{deží: trendy, strategie a reakce 

v členských zemích EU“, kter{ je společnou prací odborníků z Univerzity v Kentu 

a jejich spolupracovníků z jiných zemí Evropy, se dočteme: „Pravděpodobně selh{v{ní 

rodiny a zejména související nepřítomnost představitelů dospělé mužské role u rostoucího 

počtu chlapců zvyšuje vliv skupin vrstevníků, což vede k n{růstu skupinových aktivit, jež 
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mají různou podobu – od toho, co je vním{no jako protispolečenské, až po z{važnější 

krimin{lní jedn{ní.“ 

Společenské postavení rodiny 

Dalším faktorem, který může vést k budoucímu delikventnímu chov{ní, patří 

společenské postavení rodiny. Přestože existuje čast{ představa o zločinci 

vych{zejícího z chudých, neutěšených vrstev, v poslední době stoup{ počet 

pachatelů trestné činnosti, které poch{zejí z vrstev středních a často i z vrstev 

nejvyšších. „Novinkou pov{lečného vývoje je markantní zvyšov{ní kriminality dětí ze 

středních vrstev, a zvl{ště překvapivé je navýšení počtů krimin{lně jednající ml{deže 

z nejlépe situovaných vrstev.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 41). 

Přesto odborné publikace ukazují, že nižší společenské postavení rodiny je 

s delikvencí spojov{no a m{ na ní vliv. „Kriminalita ml{deže je jev i v bohatých 

z{padních společnostech st{le spojený s nezaměstnaností, s nemajetností, s nedostatečným 

vzděl{ním, často i s nedokončeným z{kladním vzděl{ním, s nízkou motivací k pr{ci. Všechny 

tyto faktory jsou propojeny.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, s. 68).  

Zast{v{me n{zor, že společenské postavení až tak klíčovou roli na vznik 

delikventního chov{ní nem{, mnohem větší význam přikl{d{m stylu výchovy 

a z{jmu, resp. nez{jmu o dítě. 

Výchovné styly rodičů 

Postoj k dítěti, který zaujímají rodiče dítěte je rozhodujícím faktorem pro jeho 

další život. Silný citový vztah, důsledné a jednoznačné požadavky obou rodičů 

a mírné tresty přin{ší pro mravní vývoj dítěte největší úspěch. Oproti tomu chladní, 

odmítající, tvrdě trestající rodiče podporují citovou labilitu a to vede k častým 

konfliktům jedince s druhými lidmi. (Hartl, Hartlov{, 2000, str. 442).  

V souvislosti s možným rizikem budoucího vzniku delikventního chov{ní 

zmiňuji dva z{kladní styly výchovných postojů rodičů. Na jedné straně stojí liber{lní 

styl výchovy (nez{jem, odmít{ní, lhostejnost) a na druhé straně autoritativní styl 

výchovy (perfekcionismus, moralizov{ní, dominance).  
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Myslíme si, že oba tyto styly mají vliv na delikvenci dětí a ml{deže. V případě 

liber{lního stylu výchovy může dojít k tomu, že rodiče vůči dětem nedocenili svou 

rodičovskou povinnost. Dítě si mohlo dělat, co chtělo. V případě dobře situované 

rodiny dostalo, co chtělo. L{ska a porozumění mezi členy rodiny ustoupili 

do pozadí. Později si dítě může myslet, že jedinou hodnotou je majetek a na vztazích 

k lidem vlastně vůbec nez{leží, nedok{že se vcítit do druhých a pokud začne p{chat 

protiz{konnou činnost je pro něj obtížné ch{pat širší souvislosti toho, co svým činem 

způsobilo ostatním. 

 Pokud rodiče zvolí autoritativní styl výchovy s častým zakazov{ním, přísností 

a trest{ním při sebemenším neúspěchu, tak se dítě začne brzy bouřit a zkoušet 

nevhodné prostředky jak z takového prostředí co nejdříve uniknout. 

S výchovnými styly souvisí i uspokojov{ní potřeb dítěte. I zde je potřeba velmi 

vyv{ženého přístupu rodičů, které potřeby by se měly uspokojit ihned a u kterých 

naopak usilovat o jejich oddalov{ní. „Děti, jejichž potřeby nejsou dostatečně 

uspokojov{ny nebo které naopak dost{vají od rodičů vše, co chtějí, aniž by pro to musely 

cokoliv udělat, mívají často v{žné problémy v komunikaci se svým soci{lním okolním, chybí 

jim z{kladní životní jistoty a pozitivní vzory. Těžko se, především v období dospív{ní, 

orientují v soci{lních vztazích, nedomýšlejí důsledky svého chov{ní, bývají zranitelné 

a soci{lně nezralé.“ (Jedlička, Klima, Koťa, Němec, Pilař, 2004, s. 322). 

Rodina týrající, zneužívající a zanedb{vající 

Další skupinou, kter{ poškozuje psychický a soci{lní vývoj dítěte a může tím d{t 

podklad k budoucímu delikventnímu jedn{ní je rodina týrající, zneužívající 

a zanedb{vající. V současné době je týr{ní, zneužív{ní a zanedb{v{ní dětí 

označov{no zkratkou CAN (Child Abuse and Neglect). Souvislost s týr{ním 

a delikvencí uv{dí i Jiří Pilař, který řík{, že „osobnost dítěte se formuje odmalička. 

Nejz{kladnější prvky se utv{řejí kolem třetího a čtvrtého roku věku a vůbec v předškolním 

věku. Pokud existují problémy s týr{ním dětí v rodině, pak se velice často vlastně připravuje 

budoucí delikvent.“ (dostupné z http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=307). 
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Nepoznané rodinné prostředí 

Do této zvl{štní skupiny patří děti, které rodinné prostředí nepoznaly vůbec. 

Jejich výchova proběhla v různých zařízeních n{hradních domovů. „Tyto děti mají 

kromě oslabené schopnosti navazovat vztahy i oslabený smysl pro realitu mimo ústav. Jejich 

delikventní chov{ní během dospív{ní a časné dospělosti může být někdy projevem naivity 

a „vrstevnického vidění světa“, které neměly možnost korigovat v dlouhodobém vztahu 

k respektovanému dospělému a také ve vztahu k mimoústavním institucím.“ (Matoušek, 

Kroftov{, 2003, s. 43). 

Autoři Novotný a Zapletal ve své knize Kriminologie uv{dějí konkrétní příklady 

rodin, které se velmi často objeví v anamnéz{ch delikventních dětí a mladistvých. 

Uv{dí zejména: 

 nízký věk rodičů při vstupu do manželství = nevyzr{lost a nepřipravenost 

rodičů na výchovné posl{ní, nedostatečně vytvořené rodinné vazby, 

neujasněný vztah k výchovným úkolům či n{hodný vznik rodiny, 

 nechtěné dítě – vývoj dítěte je ovlivněn již v prenat{lním věku díky stresu 

matky, po porodu dítě často vyrůst{ v nestabilním prostředí, vznikají rozpory 

mezi rodiči, často končí rozchodem, dítě tím p{dem vyrůst{ v neúplné rodině, 

 nepřítomnost mužského či ženského vzoru – neadekv{tní soci{lní vývoj dítěte, 

velmi často spojov{no s delikventní kariérou na z{kladě ztr{ty jednoho 

z rodičů, 

 příchod nového partnera do rodiny – vliv špatného postoje jak ze strany 

nového vychovatele, který není schopen nav{zat vhodné vazby s dítětem, tak 

i ze strany rodiče, který může v nové situaci dítě opomíjet a přehlížet, 

 výchovné zanedb{ní – nedocenění rodičovských povinností a přílišné 

pracovní vytížení rodičů, kteří nemají na dítě čas a l{sku kompenzují 

hmotnými dary, dítě trpí nedostatkem l{sky a naučí se příliš lpět na vlastnictví 

hmotných statků, 

 rodiny nefunkční na z{kladě soci{lně patologických jevů – alkoholimus, 

prostituce, atd., děti často vyrůstají v rodinném prostředí, které jim nezajišťuje 

ani nejz{kladnější životní potřeby (dostatek jídla, oblečení), také je tu vliv 
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špatných vzorů – v takových rodin{ch se často objevují krimin{lníci, osoby 

s negativním postojem k pr{ci, nebo s příživnickým životním stylem, 

 špatn{ ekonomick{ úroveň rodiny – nezaměstnaní rodiče, z{vislí na podpoře, 

tato špatn{ ekonomick{ úroveň rodiny zvyšuje riziko majetkové trestné 

činnosti, 

  přelidněnost bytů – zdroj neust{lých konfliktů mezi členy takto žijících rodin, 

 rodiny s ekonomickým nadbytkem – tzv. „zlat{ ml{dež“, nadbytek, pocit 

nudy, který může vyústit v trestnou činnost nebo v jiné soci{lněpatologické 

jevy, 

 nízk{ úroveň vzděl{ní rodičů – často pouze z{kladní vzděl{ní, někdy 

i zvl{štní škola, význam vzděl{ní býv{ v takových rodin{ch velmi 

podceňov{n, rodiče jsou díky nedostatečnému vzděl{ní často nezaměstnaní, 

často pr{ci ani nehledají – tento životní styl velmi ovlivňuje hodnotovou 

orientaci mladých pachatelů. (Novotný, Zapletal, 2004, s. 392-395). 

2.3.2 Vliv školního prostředí 

Pro dítě znamen{ n{stup do školy a první usednutí do školní lavice obrovský 

mezník jeho života. Od této doby po něm bude požadov{na pravideln{ doch{zka, 

plnění úkolů, dodržov{ní pokynů a především respekt vůči učiteli, který představuje 

jinou autoritu, než byli milující rodiče. Učitel začne dítě hodnotit, srovn{vat a děti se 

mohou pod tímto vlivem srovn{v{ní začít sdružovat do určitých podskupin. „Děti si 

velmi z{hy začínají vytv{řet svou vlastní subkulturu, vyznačující se zvl{štním jazykem, 

zvyklostmi a ritu{ly, na níž jsou učitelé v lepším případě více a v horším případě méně 

napojeni. V některých případech mohou být tyto podskupinky z{rodkem asoci{lních part a to 

už u dětí na prvním stupni z{kladní školy. Jejich vzniku napom{h{ neangažovanost učitele, 

resp. jeho zřetelné preferov{ní či zatracov{ní některých dětí.“ (Matoušek, Kroftov{, 2003, 

s. 75). 

Velmi důležitým úkolem učitele je být ve třídě za takovou autoritu, kter{ 

pravidla, pokyny a z{sady slušného chov{ní bedlivě pozoruje a pokud zjistí 

jakékoliv projevy asoci{lního chov{ní, je důležité, aby zcela bezprostředně, rychle 

a zřetelně vůči takovémuto chov{ní zas{hla a n{sledně uložila vhodnou formu 
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potrest{ní. Tento úkol není jen úkolem učitele, ale také celé školy a jejích pracovníků. 

„Vývoji směrem ke kriminalitě může br{nit, resp. může napom{hat i reakce školy na zjištěné 

asoci{lní chov{ní jednoho či více dětí. Už způsob vyšetřov{ní a zejména udílené sankce jsou 

pro všechny děti významnou zpr{vou o tom, jak škola db{ důstojnosti jednotlivce.“ 

(Matoušek, Kroftov{, 2003 s. 77). 

Pokud se prostředí školy stane pro dítě stresující, přestane se tam r{do vracet 

a začne mít ke škole odpor. Častým n{sledkem je, že začne z tohoto prostředí unikat 

a hledat místo a prostředí, ve kterém bude respektov{no, bude mít výlučné 

postavení a bude hodno obdivu. Bohužel často se tímto prostředím „hodným 

obdivu“ stanou delikventní party a kariéra budoucího pachatele protipr{vních činů 

je nastartov{na. „Nepříznivé podmínky ve škole, konflikty mezi dítětem a učitelem, 

nepřizpůsobení se kolektivu dětí mohou vést ke školnímu selh{v{ní, k nechuti ke škole 

a mohou se projevit poruchami chov{ní ve smyslu úniku např. z{škol{ctvím, lhaním, 

alkoholem, delikvencí apod.“ (Zoubkov{, Nikl, Černíkov{, 2001, s. 37). 

I tato oblast vlivu školního prostředí je velmi v{z{na na to, jaké je rodinné z{zemí 

dítěte. Pokud dítě poch{zí z nefunkční rodiny a ještě navíc si projde i neúspěchy 

ve škole, odsouzením ze strany učitele i spoluž{ků, brzy přestane do školy doch{zet. 

Na druhé straně i děti, které přestože přich{zí do škol z rizikového rodinného 

prostředí, mají i v dnešní době šanci se dostat do takového školního klima, ve kterém 

jsou učitelé trpěliví, schopni individu{lního přístupu a schopni směrovat ž{ka 

k pozitivním hodnot{m. 

2.3.2 Vliv volného času – vrstevníci 

Dalším aspektem, který může ovlivnit případnou delikvenci dětí a ml{deže je 

tr{vení volného času. Za dva hlavní vlivné proudy považuji vliv vrstevníků a vliv 

médií. 

Vrstevníci 

Děti jsou tlaku vrstevníků vystaveny už od zač{tku n{stupu do první třídy 

a schopnost odol{vat takovémuto vlivu může být časem velmi obtížn{. Děti se 

začnou v pozdějším věku vz{jemně hodnotit, členit se podle toho, kdo m{ značkové 
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oblečení, nejnovější typ mobilního telefonu a materi{lní hodnoty zaujmou nejvyšší 

příčku, podle které se děti začnou srovn{vat. Děti a ml{dež, které si tuto „výbavu“ 

nejsou schopné přinést z velmi dobře situované rodiny, mohou začít ostatním 

z{vidět a ve snaze se jim vyrovnat začnou hledat cesty, často ty nez{konné. 

Zcela zřetelně budoucí delikvenci ovlivňuje také shlukov{ní se dětí a ml{deže 

do různých skupin, které se nudí. Tyto party jsou k delikventnímu chov{ní velmi 

n{chylné, neboť se snaží tuto nudu přebíjet. „Některé party jsou k delikventní činnosti 

přivedeny tím, že tr{ví volný čas v hern{ch, na diskoték{ch a přestane se jim dost{vat 

prostředků na tyto činnosti. Začnou si je opatřovat drobnými kr{dežemi, které přech{zejí 

v organizované akce napojené na překupníky.“ (Zoubkov{, Nikl, Černíkov{, 2001, s. 38). 

I zde je velmi podstatné z jakého rodinného prostředí dítě poch{zí. Dítě či mladiství, 

kteří nikdy nezažili úspěch v rodině, touží uspět alespoň někde a touha po přijetí 

do vrstevnické party se st{v{ velmi siln{, přestože často vede po nez{konných 

stezk{ch. „U dětí frustrovaných nízkou podporou rodiny je pravděpodobné, že potřeba 

kladného přijetí vrstevnickou skupinou bude ještě silnější než u dětí s dobrým rodinným 

z{zemím. Na tyto děti m{ vůdce party velký vliv a také ho využív{.“ (Matoušek, Kroftov{, 

2003s. 33). 

2.4 Vliv médií 

Volný čas dětí a ml{deže je v poslední době st{le spojov{n s virtu{lním světem 

televize, počítačových her a internetu. Vliv na možný způsob delikventního chov{ní 

nelze vyloučit, pokud dítě k takovému odhodl{ní přímo nenavede, může ho alespoň 

ovlivnit tak, aby se stalo vůči n{silí a agresi tolerantní. „Sledov{ní n{silných obsahů 

může mít za určitých okolností nepříznivý vliv na div{ky. Nejohroženější skupinou div{ků 

jsou zvl{ště děti, jimž mohou být n{silné obsahy škodlivé.“ (Jir{k, 2003, s. 189). 

„Televizní n{silí oslabuje citlivost na n{silí, s nímž se člověk setk{v{ v re{lném světě. 

Řada akcí mladistvých pachatelů je přímo inspirov{na televizní produkcí.“ (Zoubkov{, Nikl, 

Černíkov{, 2001, s. 39). I zde je samozřejmě velk{ souvislost s ostatními vlivy 

biologickými, psychologickými či soci{lními. „Negativní účinky televizního n{silí se 

především objevují u dětí, jež jsou k n{silnému jedn{ní disponov{ny dědičnými 
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a konstitučními faktory, rodičovským nez{jmem či nepř{telstvím, příslušností ke skupin{m, 

které sdílejí deviantní normy.“ (Zoubkov{, Nikl, Černíkov{, 2001, s. 39). 

Mezi další negativní jevy televizního vysíl{ní dle Pešatové můžeme zařadit: 

 „Samoúčelné zobrazov{ní n{silí a jeho zlehčov{ní, kdy prezentace častého zla se stane 

normou, 

 vulg{rní zobrazov{ní sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost, 

 agresivita zaměřen{ proti některým n{boženským, politickým, soci{lním, etnickým 

či jiným skupin{m, 

 špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, mor{lní a soci{lní 

vývoj, 

 reklamy, které st{le dokola nabízejí různé novinky, vytv{řejí pocit, že pokud dotyčný 

nebude okamžitě vlastníkem novinky, bude pozadu a ostatními. Pokud děti a mladiství 

nemají dost prostředků nevytouženou věc, často ji odcizí.“ (Pešatov{, 2007, s. 44) 

Dalším médiem, které může ovlivnit agresivitu dětí a mladistvých, jsou 

počítačové hry zaměřené na n{silí. Problém zde vidím především v tom, že se dítě 

ocit{ v imagin{rním světě nesmrtelných hrdinů a obnovitelných životů a často ještě 

není schopné si plně uvědomit hranici mezi světy imaginace a reality. Re{lný život 

totiž nem{ podobu kl{vesnice s tlačítky „reset“ „backspace“ či „delete“. Činy, které 

se jednou provedou, nejdou vr{tit tak snadno, jak je tomu v počítačových hr{ch a to 

nemluvíme o ztr{tě života, který samozřejmě nelze vr{tit nikdy. 

Novodobým médiem je také internet. Přestože sebou nese neskutečné množství 

výhod, ať už vzděl{vacích nebo komunikačních, může i toto médium mít vliv 

na psychický vývoj dítěte a tím směrovat pozornost k než{doucím z{jmům. Je to 

například shlížení pornografických str{nek či videí zobrazující agresivní činnost. 

V poslední době je také možné registrovat na internetu různ{ videa pořízen{ 

z mobilních telefonů dětí a mladistvých, kter{ zobrazují n{silnou činnost ve škole 

či ve volném čase a velmi často se jedn{ o z{znamy naprosto šokující. 
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3 Právní úprava delikvence dětí a 

mladistvých 

Samostatn{ pr{vní úprava delikvence dětí a mladistvých po dlouh{ léta v českém 

pr{vním ř{du chyběla. Vzhledem ke zkušenostem v zahraničí, kde se uplatňují 

především samostatné z{kony týkající se této problematiky, dospěla i naše země 

k vzniku z{kona, který je přímo specializovaný na děti a mladistvé a jejich 

protipr{vní činnost.  

3.1 Zákon č. 218/2003 Sb. 

Hlavní z{kon projedn{vající problematiku delikvence dětí a mladistvých nabyl 

účinnosti 1. ledna 2004. Jde o z{kon č. 218/2003Sb., O odpovědnosti ml{deže 

za protipr{vní činy a o soudnictví ve věcech ml{deže a o změně některých z{konů. 

(D{le jen ZSVM). Tento z{kon významně změnil a doplnil dosavadní českou pr{vní 

úpravu trest{ní ml{deže a řízení ve věcech mladistvých. Vznikl reakcí na to, 

že problematika delikvence dětí a ml{deže je natolik důležit{ a aktu{lní oblast, že 

byla potřeba jí poskytnout samostatnou legislativní úpravu, protože ta předchozí 

obsažen{ v Trestním z{koně a trestním ř{du (z{kon č. 141/1961 Sb.) nebyla už 

dostatečn{. 

3.1.1 Účel zákona 

Samotný účel z{kona je zmíněn v § 1 dle ZSVM, kde je řečeno, že ml{dež je 

z{kladní skupinou, na kterou je potřeba zaměřit pozornost justice i společnosti. 

Z{kon se vztahuje na dvě skupiny. Na děti mladší patn{cti let a na mladistvé osoby, 

které v době sp{ch{ní provinění dovršily patn{ctý rok a nepřekročily osmn{ctý rok 

svého věku. Tento paragraf d{le uv{dí, že každý kdo se dopustil protipr{vního 

jedn{ní (mladistvý či dítě patn{cti let) bude projedn{n podle tohoto z{kona. Účelem 

z{kona je především to, aby dotyčný podle svých sil a schopností přispěl k odčinění 

újmy vzniklé jeho protipr{vním jedn{ním, aby mu bylo uloženo vhodné a přiměřené 

opatření a aby si našel společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem.  



  28 / 86   
 

 

3.1.2 Základní zásady 

Z{kladní z{sady jsou upraveny v § 3. Patří mezi ně 8 z{sad a to: 

 První z{sada řík{, že nikdo nemůže být podle tohoto z{kona postižen za čin, 

který nebyl trestný podle z{kona v době, kdy byl sp{ch{n. 

 Druh{ z{sada řík{, že trestní opatření lze uplatnit jen tehdy, pokud jiné 

prostředky společenského či pr{vního působení nejsou dostačující. 

 Podle třetí z{sady je potřeba respektovat individualitu jednotlivce (věk, 

rozumovou a mravní vyspělost, zdravotní stav, soci{lní a rodinné poměry) 

a uložené opatření podle tohoto z{kona musí být v přiměřené povaze a stupni 

nebezpečnosti sp{chaného činu). 

 Čtvrt{ z{sada se zabýv{ řízením. Řízení se m{ vést tak, aby předch{zelo 

dalším protipr{vním činům a je potřeba spolupracovat s příslušným org{nem 

soci{lně-pr{vní ochrany dětí. 

 P{t{ z{sada se týk{ ochrany osobních údajů osob, proti níž se řízení vede 

a také dodržov{ní z{sady, že je takov{to osoba považov{na za nevinnou, 

dokud její vina nebyla prok{z{na z{konem. 

 Tato z{sada mluví o rychlosti řízení. Jedn{ se o z{sadu projedn{ní bez 

zbytečného odkladu v časově únosných mezích. 

 Sedm{ z{sada se týk{ uspokojení z{jmů poškozeného, kterému vznikla škoda 

způsoben{ protipr{vním činem. 

3.1.3 Základní typy ukládaných opatření mladistvým 

pachatelům 

Oproti dospělým pachatelům, kterým soud uloží ochranné opatření či trest, 

u mladistvých soud ukl{d{ podle ZSVM opatření výchovn{, opatření ochrann{ 

a opatření trestní. 

Výchovn{ opatření 

„Z{kladním účelem výchovných opatření je vytvoření podmínek pro vhodné 
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společenské uplatnění mladistvého, jeho ochrana před škodlivými vlivy a předch{zení 

dalšímu p{ch{ní provinění.“ (Schelleov{, 2004, s. 62). Výchovn{ opatření jsou podle 

ZSVM § 15: 

 dohled probačního úředníka (pravidelné sledov{ní chov{ní mladistvého v jeho 

rodině), 

 probační program (např. programy soci{lního výcviku, programy 

psychologického poradenství, terapeutický program, rekvalifikační program), 

 výchovné povinnosti (např. bydlení s rodiči, vykon{ní obecně prospěšné činnosti 

do 60ti hodin, zaplacení určené č{stky na fond obětí trestné činnosti, n{hrada 

škody), 

 výchovn{ omezení (tzn. nenavštěvov{ní určitých akcí, nestýk{ní se s určitými 

lidmi, nehr{t hazardní hry, neměnit bez ohl{šení své bydliště), 

 napomenutí s výstrahou (vytknutí protipr{vnosti činu a upozornění na důsledky 

v případě p{ch{ní další protipr{vní činnosti). 

Pokud soud rozhodne o uložení výchovného opatření, musí přihlédnout 

v přípravném řízení st{tní z{stupce zejména k účelu opatření vůči mladistvému 

podle § 9 ZSVM. Výchovn{ opatření ukl{d{ soud pro ml{dež, v přípravném 

řízení je to st{tní z{stupce. Při ukl{d{ní výchovného opatření je důležit{ znalost 

osobnosti mladistvého. 

 

Naši soudci nejčastěji ukl{dají z výchovných opatření dohled probačního 

úředníka, z výchovných povinností se nejčastěji ukl{d{ vykon{ní společensky 

prospěšné činnosti určitého druhu. Nejméně jsou ukl{d{na výchovn{ omezení 

kvůli komplikovanosti jejich kontroly, toto platí i o napomenutí s výstrahou. 

(Zezulov{, Růžička, 2004, s. 41). 

Ochrann{ opatření 

Ochrann{ opatření upravuje z{kon ZSVM v § 21 a § 23. Mezi ochrann{ opatření 

patří ochranné léčení, zabr{ní věci a ochrann{ výchova. Podle z{kona ZSVM lze 

uložit pouze ochrannou výchovu. Ostatní ochrann{ opatření se ukl{dají podle 

trestního z{kona a ZSVM je pouze zmiňuje. 
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 ochranné léčení – ukl{d{ se mladistvému, který sp{chal provinění v důsledku 

nepříčetnosti či stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je 

nebezpečný nebo pokud sp{chal provinění pod vlivem nebo v souvislosti 

s užív{ním n{vykové l{tky, jejímuž zneužív{ní se odd{v{ (§ 72 trestního 

z{kona), 

 zabr{ní věci – např. v případě věci, kter{ n{leží mladistvému, kterého nelze 

stíhat nebo odsoudit, v případě věci, n{leží-li mladistvému, od jehož 

potrest{ní soud upustil, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku nebo 

mladistvý získal věc proviněním nebo odměnou za něj (§ 73 trestního z{kona), 

 ochrann{ výchova (ukl{d{ se v případě, že o mladistvého není n{ležitě 

postar{no a nedostatek ř{dné výchovy nelze v rodině odstranit, či byla 

dosavadní výchova mladistvého zanedb{na, nebo prostředí, v němž mladistvý 

žije, neposkytuje z{ruku jeho n{ležité výchovy a nepostačuje uložení ústavní 

výchovy podle z{kona o rodině (§ 22 ZSVM). Výkon ochranné výchovy je 

upraven z{konem č. 109/2002Sb, o výkonu ústavní a ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších z{konů. Výkon ochranné výchovy se vykon{v{ v dětských 

domovech, v dětských domovech se školou, ve výchovných ústavech 

a v diagnostických ústavech. 

Trestní opatření  

Trestní opatření upravuje ZSVM v § 16 až § 35. Rozdílem oproti úpravě v trestním 

z{koně je posílení individu{lního nahlížení na děti a mladistvé. Pokud mladistvý 

sp{ch{ trestný čin, soudy se snaží upřednostnit, pokud je to možné, opatření 

výchovn{ nebo ochrann{, před níže uvedenými trestními. 

Druhy trestních opatření podle § 24 ZSVM: 

 obecně prospěšné pr{ce, 

 peněžité opatření, 

 peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 

 propadnutí věci, 

 z{kaz činnosti, 
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 vyhoštění, 

 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), 

 odnětí svobody nepodmíněně. 

Pokud soud ukl{d{ trestní opatření je povinen dle § ZSVM i obecných ustanovení 

obsažených v Trestním z{koníku přihlédnout k určitým skutečnostem. Například 

zda pachatel úspěšně vykonal probační nebo jiný vhodný program soci{lního 

výcviku, psychologického poradenství atd., zda mladistvý pachatel poskytl 

zadostiučinění poškozenému, zda se po sp{ch{ní provinění choval tak, že lze 

předpokl{dat, že se v budoucnu již trestné činnosti nedopustí, zda nesp{chal 

provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, d{le je potřeba přihlédnout ke stupni 

společenské nebezpečnosti činu, k možnostem n{pravy a poměrům mladistvého, 

k výchovnému vlivu, toho kdo případně převzal za mladistvého z{ruku, 

k polehčujícím i přitěžujícím okolnostem a ke zvl{štním podmínk{m pro ukl{d{ní 

jednotlivých druhů trestních opatření. 

3.1.4 Základní typy ukládaných opatření dětským 

pachatelům 

Dítě mladší patn{cti let v našem pr{vním ř{du není trestně odpovědné. Dle 

Trestního z{kona děti nep{chají zločiny ani provinění, ale tzv. činy jinak trestné. Čin 

jinak trestný se d{ ch{pat jako čin v určitém kontextu beztrestný, ovšem beztrestný 

pouze vzhledem ke konkrétním okolnostem případu, v případě jiných okolností by 

byl takový čin činem trestným, respektive proviněním a n{sledně by byl trestný.  

Pokud dítě sp{ch{ čin jinak trestný, existují podle ZSVM § 93 pouze tři opatření, 

kter{ lze uložit a to: 

 Dohled probačního úředníka (účelem je převýchova a pozitivní vliv na dítě 

do patn{cti let), 

 zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče (z{kon č. 109/2002), 

 ochrannou výchovu (ta se ukl{d{ vždy, pokud je dítě starší 12 let a sp{chalo čin, 

který dovoluje uložení výjimečného trestu podle Trestního z{kona § 29 odst. 1. 
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Nejčastěji se ochrann{ výchova vykon{v{ v dětských domovech se školou. 

V případě z{važných poruch chov{ní může být dítě starší dvan{cti let 

umístěno ve zvl{štních výchovných zařízeních. S ohledem na stav dítěte to 

může být například i léčebný ústav). 

Dítěti je možné uložit i více opatření z{roveň, je-li to potřebné k dosažení účelu 

ZSVM (§ 1, odst. 2 ZSVM). 

3.2 Další právní normy zabývající se delikvencí 

dětí a mladistvých 

Další pr{vní normou, kter{ vyhodnotila účinnost přijatých pr{vních norem, které 

se týkají péče o delikventní ml{dež,  se zabýv{ Usnesení vl{dy České republiky č. 795 

ze dne 25. srpna 2004. Resorty podílející se na zpracov{ní tohoto dokumentu jsou 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, 

Nejvyšší st{tní zastupitelství, Ministerstvo pr{ce a soci{lních věcí, Ministerstvo 

školství, ml{deže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví. Ve zmíněném 

Vyhodnocení je konstatov{no, že pr{vními a metodickými předpisy je zajištěno 

prov{z{ní činností jednotlivých institucí zabývajících se delikventními dětmi 

a mladistvými. 

Dalšími významnými dokumenty jsou Ústava ČR, Z{kon č. 1/1993 Sb., Listina 

z{kladních pr{v a svobod, Z{kon č. 2/1993 Sb. a Trestní z{kon 140/1961 Sb. 

Pokud mladistvý sp{ch{ trestný čin (dle ZSVM provinění), postupuje se 

v souladu s trestním z{konem (140/1961 Sb.) a trestním ř{dem (141/1961 Sb.). 

Především v § 291 - § 301 trestního ř{du je pops{no řízení proti mladistvým (MVČR, 

2006). 

Mezi další normy, které lze zmínit v souvislosti s delikvencí dětí a mladistvých, 

patří i z{kon 359/1999 Sb. o soci{lně pr{vní ochraně dětí, z{kon 99/1963 Sb. občanský 

soudní ř{d, z{kon 94/1963 Sb. o rodině, z{kon 59/1965 Sb. o výkonu trestu; z{kon 

283/1991 Sb. o policii; z{kon 293/1993 Sb. o výkonu vazby; z{kon 257/2000 Sb. 

o probační a mediační službě; z{kon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo 
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ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně-výchovné péči 

ve školských zařízeních; z{kon 200/1990 Sb. o přestupcích, vyhl{ška č. 64/1981 Sb. 

o školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy; vyhl{ška 345/1999 

o výkonu trestu odnětí svobody. 

3.3 Hranice trestní odpovědnosti 

 V souvislosti s kapitolou Pr{vní úprava delikvence dětí a mladistvých bych se 

r{da podrobněji zabývala ot{zkou trestní odpovědnosti. Tato problematika byla 

v tomto roce velmi diskutovaným tématem v souvislosti se schvalov{ním nového 

trestního z{kona, neboť měla být díky n{vrhu poslanecké sněmovny snížena 

ze současných 15 na 14 let. Po mnoha jedn{ních jak v parlamentu tak v sen{tu 

podpisem prezidenta dne 12. 8. 2009 hranice trestní odpovědnosti nad{le v novém 

trestním z{koně zůstane na st{vajících 15 letech. 

Přestože se hranice trestní odpovědnosti v ČR nesnížila, v Evropě je tomu spíše 

naopak. „Jako znepokojující trend v Evropě vidí snižov{ní hranice trestní odpovědnosti 

mimo jiné komisař Rady Evropy pro lidsk{ pr{va Thomas Hammarberg. Ke snížení hranice 

pro postavení mladistvého pachatele trestného činu před soud přistoupila například Gruzie (ze 

14 na 12 let), od roku 2006 tak učinilo Slovensko (z 15 na 14 let) a uvažuje o tom Francie (ze 

13 na 12 let). Velmi nízkou hranici pro možné postavení mladistvých před soud – deset let – 

m{ také Švýcarsko, kde lze ale nepodmíněný trest dospívajícímu uložit až po dovršení 15 let. 

Obdobně například ve Slovinsku, kde je dolní hranice trestní odpovědnosti 14 let, lze 

mladistvým od 14 do 16 let uložit jen výchovn{ opatření.“ (dostupné 

z http://www.ceskenoviny.cz/eu/zpravy/hranice-trestni-odpovednosti-se-v-evrope-

spise-snizuje/389635&id_seznam). 

K ot{zk{m snížení hranice trestní odpovědnosti se vyjadřuje mnoho odborníků 

a vznik{ mnoho t{borů jak zast{nců tak i odpůrců. Mezi zast{nce patří především 

policisté či zaměstnanci výchovných a diagnostických ústavů, kteří přich{zejí 

s delikventními jedinci přímo do styku. Mezi nejčastější argumenty, se kterými se 

můžeme setkat u zast{nců zvýšení trestní odpovědnosti, patří: 

 zvyšující se brutalita dětských pachatelů, 
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 čast{ recidiva protiz{konných skutků, 

 větší fyzick{ i psychick{ vyzr{lost dětí dnešní doby a jejich vyšší schopnost 

rozpoznat to, co dovolené je a co není, 

 zvyšov{ní počtu protiz{konných činů sp{chaných dětmi a mladistvými 

po r. 1989, 

 větší promyšlenost a připravenost protipr{vní činnosti, 

 poukazují na pr{vní ř{dy jiných zemí, kde je hranice trestní odpovědnosti 

nižší, 

 poukazují na odkaz historické zkušenosti s nižší věkovou hranicí v naší zemi, 

 zneužív{ní beztrestnosti dětí k protipr{vní činnosti, 

 ochrana společnosti před chladně kalkulujícími mladými n{silníky. 

Odpůrci snížení trestní odpovědnosti či zast{nci nynější hranice 15 let poch{zejí 

nejčastěji z řad psychologů, psychiatrů či soudců. Argumentují především těmito 

postoji: 

  snížení hranice trestní odpovědnosti o jeden či dva roky nepřinese snížení 

počtu protiz{konných činů, 

 snižov{ní hranice trestní odpovědnosti řeší až důsledky, nikoli příčiny 

protipr{vní činnosti, 

 děti před  15. rokem nejsou zcela plně schopné posoudit a zhodnotit své 

jedn{ní, 

 jednalo by se o příliš velký z{sah do celkového pr{vního systému, 

 v ČR již existuje legislativa jak tyto děti postihovat, jen se dosud plně 

nepoužív{ v praxi, 

 lepší je výchovné působení, 

 snížení hranice trestní odpovědnosti může mít dopad na děti, které nejsou 

ještě dostatečně emočně vyspělé. 

N{zory odborníků jsou velmi pestré a přes velký počet různých koment{řů 

k problematice trestní odpovědnosti bych r{da zmínila alespoň jeden argument 

jednoho z odpůrců a jeden ze zast{nců snížení hranice trestní odpovědnosti. 
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Petr Pöthe – psycholog a psychiatr uvedl pro časopis Reflex: „Chladně uvažujících 

dětských vrahů či n{silníků je minimum. Pauš{lní stanovení nižší věkové hranice může 

poškodit děti, které jsou citově nezralé. Ve vývoji dětí jsou propastné rozdíly a stanovení 

obecné hranice odpovědnosti je z hlediska psychologie umělé. Optim{lní by byl individu{lní 

přístup, který může prok{zat motivy činu i projev případné nastupující psychické choroby. 

Děti samy mohou být obětí zneužív{ní a týr{ní. To, o čem by se tedy mělo diskutovat, není 

hranice samotn{, nýbrž ot{zka vytvoření speci{lního výchovného centra, které by s takto 

narušenými dětmi pracovalo." (dostupné z http://www.reflex.cz/Clanek17447.html). 

Pavel Němec – pr{vník, bývalý ministr spravedlnosti vyslovil: „Zkušenosti 

minulých let uk{zaly, že i tito mladiství pachatelé jsou schopni p{chat trestnou činnost 

promyšleně, mnohdy si vytv{řejí i falešné alibi, mnohdy jsou schopni i zahlazovat své stopy, 

mnohdy p{chají tuto trestnou činnost organizovaně, ve spolupachatelství. Čím d{l, tím více 

se tedy způsob p{ch{ní této trestné činnosti podob{ trestné činnosti dospělých." 

Ať se přikloníme k jednomu či druhému t{boru, ať zv{žíme argumenty pro i proti 

snížení hranice trestní odpovědnosti, vždycky tu budou děti, které se mohou vlivem 

různých okolností, ať způsobených jimi samotnými nebo vnějšími činiteli dostat 

do situací, ve kterých budou muset posoudit, zda to, co dělají je spr{vné či není 

a nést za to odpovědnost. V případě odpovědnosti trestní i uvědomění si toho, 

že za určité činy, které jsou protipr{vní, hrozí trest. 

Přestože snížení hranice by zřejmě počty p{chaných skutků nesnížil, tam by bylo 

potřeba zaměřit se spíše na prevenci v co nejmladším věku a na příčiny dětské 

delikvence, zast{v{m n{zor hranici trestní odpovědnosti snížit. Myslím si, že 14 - leté 

děti už jsou schopné posoudit svoje jedn{ní. Toto opatření by pro mnohé ostatní 

účastníky dětské delikvence, i její samostatné aktéry bylo spíše ochranou. D{le si 

myslím, že je potřeba více využívat legislativy pro tyto dětské pachatele, 

individu{lně posuzovat sp{chané činy, neboť ne vždy za to, že dítě něco uděl{, může 

rodina či z podstaty dítě samotné. Každého člověka vedou k určitému jedn{ní 

i pohnutky a ty je potřeba v souvislosti s dětskou delikvencí br{t na zřetel.  

V současné době je trestní odpovědnost mladistvého řešena v ustanovení § 5 

ZSVM. Citované ustanovení stanovuje, že „mladistvý, který v době sp{ch{ní činu 
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nedos{hl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro 

společnost nebo ovl{dat své jedn{ní, není za tento čin trestně odpovědný.“ 
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4 Charakteristické rysy delikvence 

Jedním z velkých problémů delikvence dětí a mladistvých je velmi vysoký počet 

trestných činů, na které se vůbec nepřijde. Může za to především obtížn{ pr{ce 

policistů při objasňov{ní takovýchto činů. „Trestn{ činnost dětí a mladistvých se velmi 

těžko zjišťuje, prokazuje, vyšetřuje a postihuje. Latence u kriminality dětí a mladistvých se 

odhaduje jako větší než č{st evidované kriminality a její mor{lní n{sledky jsou považov{ny za 

společensky z{važnější, než je tomu u dospělých.“ (Marešov{, 2005, s. 16). Přesto děti 

a mladiství tvoří při p{ch{ní protipr{vní činnosti nezanedbatelnou skupinu. 

Velmi zajímavým rysem při n{hledu na charakteristiku delikvence dětí 

a mladistvých je vývojov{ etapa dítěte či mladistvého. Doc. Čírtkov{ rozlišuje tzv. 

chronické pachatele a mladistvé delikventy. „Pro chronické pachatele je typické, že jsou 

n{padní pro své těžko ovladatelné chov{ní již od útlého věku. Nezabírají na ně běžné 

výchovné postupy a objevují se u nich často ataky vzteku, vzdorovitost či destruktivní 

projevy. K prvnímu kontaktu s policií u nich doch{zí již mezi 6. až 12. rokem a postupně se 

u nich již objevují z{važnější n{silné delikty. Kolem 16. až 18. roku je jedinec již polymorfně 

krimin{lní a dopouští se jak majetkové, tak i n{silné trestné činnosti a krimin{lní chov{ní 

přetrv{v{ i v dospělosti. Oproti tomu druh{ skupina mladistvých delikventů prožije obvykle 

nen{padné dětství s absencí antisoci{lních jevů. Ke zlomu dojde v období puberty kolem 11. až 

13. roku a začnou se objevovat projevy mladistvé delikvence, jako např. kr{deže v obchodech či 

výtržnictví. Na rozdíl od chronických pachatelů se mladiství delikventi dopouštějí především 

příležitostné kriminality, ve které dominuje protest vůči generaci dospělých a také vliv situace 

a skupiny. Jednotlivé incidenty zůst{vají v souvislosti se z{važností a intenzitou použitého 

n{silí přibližně ve stejném p{smu a kolem 18. až 21. roku věku toto chov{ní kles{, až postupně 

mizí“ (dostupné 

z http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_04/cirtkova.html). 

Pokud charakterizujeme delikvenci dětí a mladistvých musíme vzít v úvahu 

i pohlaví pachatelů. Z mnoha zdrojů lze vyčíst, že se dívky podílejí na p{ch{ní 

trestné činnosti daleko menší měrou než chlapci. U z{važných n{silných trestných 

činů je pak podíl dívek ještě menší. Zvýšený podíl dívek vzhledem k jejich 
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průměrnému zastoupení lze však zaznamenat u drogových deliktů (Marešov{, 2005, 

s. 16). 

4.1 Motivace delikventního jednání 

Než dojde ke sp{ch{ní trestného činu, je nasnadě ot{zka, proč se k takovému činu 

dítě či mladistvý vůbec odhodl{. Ano, zn{me již možné příčiny, ale i přes to je 

potřeba přemýšlet nad tím, co k sp{ch{ní trestné činnosti vede. Jak{ je motivace 

trestný čin sp{chat. Asi první co n{s napadne je touha něco získat, tedy motiv zištný, 

plynoucí z pocitu majetkové nerovnosti, d{le nuda a touha po „pouhém“ 

dobrodružství. Mezi další motivy patří také mal{ vůle odložit uspokojení svých 

potřeb, malé pr{vní vědomí, nedůvěra v leg{lní prostředky při prosazov{ní pr{va 

a spravedlnosti a také touha imponovat vrstevníkům, získat si jejich obdiv 

a případně si tak vytvořit vůdčí postavení například v partě. 

Autoři studie Institutu pro kriminologii a soci{lní prevenci uv{dí několik 

možných motivů: 

 vědomí či představa, že je možné br{t pr{vo do svých rukou (např. útoky, kdy 

jde o potrest{ní nepoctivce, odplata za to, že m{ někdo „nezasloužený zisk“, 

odplata za více či méně skryté rasistické chov{ní apod.), 

 čin je opožděnou obranou (útočník neútočí jako první, ale br{ní – něco či 

někoho), 

 nedůvěra v jiné (leg{lní) prostředky prosazení pr{va či neschopností je 

aplikovat, 

 pocit majetkové nerovnosti (děti a mladiství jsou frustrov{ni v nemožnosti 

užívat některé majetkové statky), 

 trestné činy majetkové povahy, kdy se obětí st{vají blízcí rodinní příslušníci, 

 prvky „zhrzené l{sky“ (velmi často první siln{ milostn{ zkušenost se může 

změnit ve stejně silně prožívanou nen{vist v případě jejího ukončení – např. 

pomsta, nařčení z pohlavního zneužív{ní), 

 skupinový a partnerský podtext („boj o místo na slunci“, pod vlivem boje 

o subjektivně definovanou čest a pozici ve skupině jsou mladiství ochotni 
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podstoupit mnohé, často i věci, které by je bez div{ckého z{jmu skupiny 

vrstevníků nebo bez přítomnosti partnerky ani nenapadly), 

 nuda a nestrukturovaný volný čas („potřeba se odreagovat“ – děti a mladiství 

vymýšlejí různé „kratochvíle“, které jsou na pomezí hry, dobrodružných 

představ a touhy po volných finančních prostředcích), 

 skupinovost, 

 skupinové zneužív{ní n{vykových l{tek (Večerka, Holas, Štěchov{, Diblíkov{, 

Neumann, 2004, s. 58-59). 

4.2 Zvláštnosti páchání trestného činu dětmi a 

mladistvými  

Mezi delikvencí dětí a mladistvých a trestnou činností ostatních pachatelů panují 

rozdíly, které jsou d{ny rozdílným stupněm dosaženého vývoje, rozdílnými 

vlastnostmi, zkušenostmi a motivy. Tyto rozdíly pak vedou k určitým zvl{štnostem, 

které se u nez{konného jedn{ní vyskytují: 

 „Výběr předmětu útoku je určov{n rozdílným hodnotovým systémem ml{deže než 

u dospělých pachatelů, 

 trestn{ činnost je častěji p{ch{na se spolupachateli nebo v partě, uvnitř které doch{zí 

k různé úrovni organizovanosti činnosti, 

 příprava ke sp{ch{ní trestné činnosti ml{deží býv{ nedokonal{, 

 pachatelé z řady ml{deže často používají neúměrného úsilí a jejich chov{ní na místě 

činu často vykazuje znaky vandalismu,  

 pachatelé z řad ml{deže jsou často pod vlivem alkoholu, 

 při opakované trestné činnosti p{chané ml{deží se vyskytují specifické znaky 

z předch{zející trestné činnosti, které tvoří charakteristický soubor opakovaného kon{ní 

(např. majetkov{ trestn{ činnost je často p{ch{na opakovaně na stejném místě), 

 při získ{v{ní alibi se pachatelé z řad ml{deže orientují na osoby obdobné věkové 

skupiny, do které sami patří (nezísk{vají alibi od dospělých, zaměstnanců), 

 o připravované, ale i sp{chané trestné činnosti pachatelé z řad ml{deže často hovoří 

před svými vrstevníky, 
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 utajov{ní činu a zahlazov{ní stop býv{ podceňov{no a proto úkony, týkající se 

zahlazov{ní stop o sp{chané trestné činnosti, děti a mladiství zpravidla nevykon{vají, 

často však vyhrožují svědkům použitím n{silí, 

 věci, získané trestnou činností skupinou ml{deže jsou velmi brzy po sp{ch{ní 

rozdělované mezi její členy, a to s přihlédnutím na postavení pachatele ve skupině 

a podle jeho podílu na sp{ch{ní činu, finanční prostředky se zpravidla utr{cejí 

společně, 

 pachatelé často odcizují předměty, které moment{lně potřebují, nebo které se jim 

vzhledem k věku líbí (auta, motocykly, r{dia, oblečení) a mnohdy některé mnohem 

cennější věci nech{vají bez povšimnutí, 

 pachatelé z řad dětí a ml{deže jednají více emotivně než rozumově, trestn{ činnost je 

p{ch{na ve většině případů živelně pod vlivem moment{lní situace, místa a doby 

činu.“ (Straus a kol., 2006, s. 258-259). 

4.3 Typické formy trestné činnosti dětí a 

mladistvých 

Mezi nejčastěji p{chanou trestnou činnost ml{deže patří majetkov{ kriminalita. 

Podle policejní evidence jsou to v posledních letech nejčastěji kr{deže věcí z aut, 

kr{deže aut, podvody, kr{deže kol, vloup{ní do chat, vloup{ní do bytů, zpronevěra, 

kr{deže v bytech, vloup{ní do obchodů či vloup{ní do restaurací. 

Mezi druhou nejčastější formu trestné činnosti patří kriminalita n{siln{. Hlavními 

znaky této trestné činnosti je především skupinovost, zvyšující se brutalita a kon{ní 

těchto činů pod vlivem alkoholu a toxických l{tek. V poslední době se také snižuje 

věk pachatelů pod 15 let. Mezi nejčastější typy patří úmyslné ublížení na zdraví 

a loupež. 

Další formou trestné činnosti je také výtržnictví (hrub{ neslušnost či napadení 

druhého, hanobení historických a kulturních pam{tek, hrobů, narušov{ní přípravy či 

průběhu organizovaného sportovního utk{ní či shrom{ždění lidí). 
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Existují také případy mravnostní kriminality, nejčastějším typem je pohlavní 

zneužív{ní a zn{silnění. O mravnostní kriminalitě mezi ml{deží se zmiňuje i autor 

Jan Chmelík, který řík{, že „typickým trestným činem pro kategorii ml{deže je pohlavní 

zneužív{ní. U tohoto způsobu p{ch{ní obvykle postr{d{me n{silí. K pohlavnímu styku nebo 

zneužív{ní doch{zí v různých form{ch. K pohlavnímu styku obvykle doch{zí po vz{jemné 

dohodě, časté jsou případy, kdy aktérem činu je dívka – n{sledně oběť, kter{ je mladší 15 let. 

Dalším typickým znakem je obvykl{ citov{ vazba mezi pachatelem a obětí – tzv. první l{sky – 

a rovněž je velmi často přítomen alkohol, který potlačuje bariéry vztahu. Místa p{ch{ní jsou 

víceméně příležitostn{.“ (Chmelík a kol, 2003, s.21). 

V poslední době jsou velmi z{važnou formou protipr{vní činnosti činy s rasovým 

a n{rodnostním podtextem. Typické způsoby p{ch{ní protipr{vní činnosti s rasovým 

a n{rodnostním podtextem jsou uvedeny například v Kriminalistické metodice od 

autora Jiřího Strause. (Straus a kol., 2006, s. 256-7): 

 „Verb{lní útoky (např. ur{žlivé výroky, nad{vky, nebezpečné vyhrožov{ní, písně 

vyjadřující n{rodnostní a rasovou nesn{šenlivost), 

 projevy sympatií a podpory zejména fašistické ideologie (např. nošení symbolů a jiných 

z{stupných znaků fašismu, užív{ní fašistického pozdravu SIEG HEIL se zdviženou 

pravicí), 

 šíření n{rodnostní, rasové a n{boženské nesn{šenlivosti zejména tiskem, obrazovými 

a zvukovými nosiči informací (např. po internetu byla šířena hra nazvan{ „Matiční – 

zastřel si svého cik{na“, vyd{v{ní rasistických písní), 

 brachi{lní n{silí směřující proti tělesné integritě nebo majetku mající charakter 

napadení jednotlivce, vyprovokov{ní rvačky nebo teroristického útoku (např. útok 

z{palnými lahvemi nebo výbušninami na obydlí, které mají značnou destruktivní sílu, 

působící značné hmotné škody i škody na zdraví a životě).“ 

Další typickou formou trestné činnosti ml{deže je také kriminalita související 

s n{vykovými l{tkami. Jedn{ se především o šíření toxikomanie a nedovolenou 

výrobu a držení n{vykových l{tek jak pro jiného, tak pro vlastní osobu v množství 

větším než malém. 
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5 Vyšetřování dětí a mladistvých 

5.1 Vyšetřování a výslech dětí 

Pokud se proviní dítě (osoba mladší 15 let) společensky nebezpečným jedn{ním, 

které vykazuje znaky skutkové podstaty uvedené ve zvl{štní č{sti trestního z{kona, 

není trestně odpovědné. Policejní org{ny přesto musí zjistit skutkový stav věci 

v rozsahu, aby byl plně zjištěn a prok{z{n. Jedn{ se především o zjištění skutečného 

věku. 

Je-li vysvětlení požadov{no od dítěte, je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho 

z{konného z{stupce, to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění 

z{konného z{stupce není možné zajistit. 

Policie může nezletilého předvolat nebo i předvést na své služebny. Postup při 

předvol{ní osoby mladší 15 let řeší Z{vazný pokyn policejního prezidenta č. 8/2002 

v čl. 8 odst. 1 a s odkazem na § 12 z{kona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění 

pozdějších předpisů: "Osobu mladší 15 let lze předvolat k pod{ní vysvětlení nebo jinému 

úkonu pouze prostřednictvím jeho z{konného z{stupce, org{nu soci{lně pr{vní ochrany nebo 

prostřednictvím školy, jíž je ž{kem, nebo jiného obdobného zařízení." A d{le čl. 8 odst. 10 

zmíněného pokynu řeší postup při předvedení dítěte: „Vyžaduje-li z{važnost 

a neodkladnost prov{děného šetření předvedení osoby mladší 15 let na útvar policie, je 

předvedení prov{děno zpravidla policisty v občanském oděvu za použití civilního vozidla. 

Specialista zajistí bezprostředně po předvedení přítomnost osoby způsobilé k jejímu střežení 

i k případné účasti na služebních úkonech. Je-li předvedení provedeno ze školy nebo zařízení, 

specialista zajistí přítomnost třetí osoby po celou dobu služebního z{kroku i služebních úkonů. 

Pominou-li důvody předvedení, osobu mladší 15 let před{ zpět do školy nebo zařízení, ze 

kterého byla předvedena, nebo ji před{ z{konnému z{stupci.“ 

Při výslechu dětí je třeba zajistit přítomnost pedagoga, nebo rodičů (pokud je to 

vhodné), případně jiných osob (org{n péče o ml{dež, psycholog). 
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Další povinností policie ze z{kona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, § 14 odst. 4 je 

povinnost při zajištění osoby mladší 15 let ihned vyrozumět z{konného z{stupce 

a org{n soci{lně-pr{vní ochrany ml{deže. 

Vyžadovat vysvětlení od nezletilých ž{ků, prov{dět výslech svědka, výslech 

osoby podezřelé nebo výslech obviněného lze i ve škol{ch a to poté, kdy je ředitel 

školy nebo jeho z{stupce sezn{men s předmětem policejního úkonu včetně důvodu, 

jež k němu vedou. To se týk{ i případného uvolnění ž{ka ze školy pro potřebu 

policie, např. k rekonstrukci na místě činu, rekognici, označení míst p{ch{ní trestné 

činnosti, k vyd{ní věci, k výslechu či pod{ní vysvětlení na útvaru policie. Jedn{ se 

tedy o všechny policejní úkony ve smyslu z{kona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, 

ve znění pozdějších předpisů, ať již jde o poškozeného, svědka či pachatele 

protipr{vního jedn{ní.  

Při výslechu je také potřeba dodržovat určité z{sady komunikace s dětmi, protože 

komunikace s dítětem je odlišn{ než u mladistvých či dospělých pachatelů. 

Tyto možné z{sady uv{dí například Průvodce dětského svědka: 

 z{sadně používat slova dítěti srozumiteln{, 

 používat věty jednoduché, obsahující vždy jen jednu přímou ot{zku nebo n{vrh, 

 předem si vyjasnit specifický význam některých slov dítětem užívaných, 

 využívat slovní z{sobu dítěte, 

 neužívat ot{zky uvozované z{porem (nebylo to tak, že<?), 

 neužívat ot{zky n{vodné, 

 co nejméně používat z{jmen, aby nedoch{zelo k z{měně osob, 

 používat ot{zky s otevřeným koncem, 

 během výslechu nekritizovat jedn{ní dítěte, 

 nehodnotit z mor{lních hledisek dítětem popisovanou ud{lost, 

 neposuzovat jedn{ní obviněného. 

(Dostupné z http://www.detskaprava.cz/pruvodce/3_06.htm). 
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5.2 Vyšetřování mladistvých 

Sp{ch{-li trestný čin mladistvý, je policista rovněž povinen ihned vyrozumět 

z{konného z{stupce této osoby. 

Způsob předvol{ní mladistvého je nutné volit s přihlédnutím k jeho věku. 

Podmínky předvol{ní a předvedení jsou stanoveny v § 90 a § 98 trestního ř{du. 

Nedostaví-li se mladistvý po předvol{ní bez dostatečné omluvy, může být 

předveden, přičemž obviněný mladistvý může být při splnění podmínek uvedených 

v § 90 odst. 2 trestního ř{du předveden i bez předchozího předvol{ní. 

Z{kon o soudnictví ve věcech ml{deže ohledně výslechu mladistvých obsahuje 

velmi kr{tké a strohé ustanovení § 57 a stanoví pouze požadavek postupovat při 

výslechu ohleduplně a šetřit osobnost mladistvého. Z{roveň je tímto ustanovením 

konfrontace mladistvého, tedy postavení mladistvého jinému vyslýchanému tv{ří 

tv{ř za účelem vyjasnění rozporů ve výpovědi, omezena pouze na výjimečné 

případy. 

Postup vyšetřovatele při výslechu mladistvého 

Podle ustanovení § 102 odst. 1 trestního ř{du a z{kona o Policii ČR mohou být 

mladiství vyslých{ni bez účasti osob vykon{vajících dohled nad nezletilými. 

Ve smyslu trestně pr{vních norem je však stanoveno, že u mladistvých obviněných je 

nutn{ obhajoba (§ 36 odst. 1 písm. c) trestního ř{du). Obh{jce se tedy povinně 

zúčastňuje všech úkonů trestního řízení včetně výslechu. Přítomen může být d{le 

znalec, konzultant či tlumočník. 

Pokud je mladistvý vyslých{n, nejdříve splní form{lní n{ležitosti jako je ověření 

totožnosti, objasnění předmětu a důvodu výslechu a vyplní předtištěné č{sti 

protokolu. Je potřebné mladistvého ř{dně poučit o jeho pr{vech a povinnostech. Zde 

je také zapotřebí br{t v úvahu věk a stupeň rozumového vývoje a tomu přizpůsobit 

formu poučení. Je potřeba nejen citace příslušných z{konných ustanovení, ale také 

ochota mladistvému jednotlivé pojmy vysvětlit. 
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Po form{lních n{ležitostech se musí vyšetřovatel sezn{mit s vyslýchaným 

mladistvým a tzv. zjistit „kdo proti němu sedí“ a podle toho uzpůsobí výslechový 

pl{n a taktiku výslechu. K tomu napom{h{ hlavně prozkoum{ní obecné 

věrohodnosti vyslýchaného. Na styl a míru vním{ní vyslýchaného slouží především 

již dříve provedené psychologické vyšetření, které prozkoum{ rozumové  

a paměťové schopnosti a sestaví určité údaje o osobnosti, např. sklony k sugestibilitě 

či lhaní. Všechny tyto skutečnosti pak vyšetřovatel využije v r{mci přípravy 

k výslechu. V r{mci přípravy také zvolí nejvhodnější výslechové prostředí, připraví 

si vhodné ot{zky a jejich pořadí a dobu trv{ní výslechu. 

Při vyšetřov{ní a výslechu mladistvých pachatelů je možné zmínit určité z{sady, 

kterých by se měl vyšetřovatel držet: 

 Nepřerušovat výpověď či výklad mladistvého (přerušením se naruší 

myšlenkový proces, celistvost a smysl výkladu, vyslýchající by neměl 

přerušovat výpověď i v případech, pokud mladistvý vyslýchaný řík{ zjevně 

lež – z taktických důvodů lze předpokl{dat, že osoba, kter{ vypovíd{ 

nepravdivě se při svém delším vypr{vění snadněji zaplete do rozporu, d{le je 

také možné, že mladistvý nakonec řekne víc věcí, na něž by se vyšetřovatel ani 

neptal), 

 vyšetřovatel by měl v průběhu monologické č{sti analyzovat výpověď 

mladistvého (získ{v{ tím poznatky o jeho osobnosti, může odhalit lhavost, 

sklon k fantazii, přeh{nění, apod. a tyto poznatky pak využít v další f{zi 

výslechu), 

 snaha všímat si výrazů, které neodpovídají věku a rozumové vyspělosti 

mladistvého a ze kterých lze usuzovat, že mladistvý byl ovlivňov{n či 

nav{děn jinými osobami, aby vypovídal určitým způsobem, 

 ot{zky by měly být vyšetřovatelem předem připraveny a promyšleny 

s největší důkladností s ohledem na užití pojmů. (Je vhodné, aby si 

vyšetřovatel zajistil spolupr{ci s psychologem, sezn{mil ho s případem 

a společně vypracovali znění ot{zek), 



  46 / 86   
 

 

 ot{zky by neměly znít sugestivně a měly by být přiměřeně kladeny s ohledem 

na rozumovou úroveň mladistvého, 

 nepokl{dat ot{zky příliš rychle (vyslýchající může vyslýchaného zm{st 

a přimět ho k nesouvislé a chybné výpovědi), 

 ot{zky by měli být srozumitelné. 

(Dostupné z http://is.muni.cz/th/108075/pravf_m/Diplomova_prace-

psychologie_vyslechu_mladistvych.doc). 
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6 Prevence 

Termín „prevence“ poch{zí z latinského slovesa „praevenire“, které znamen{ 

„předch{zet“. Pokud použív{me slovo prevence ve smyslu této diplomové pr{ce, 

myslíme tím určit{ opatření, kter{ mají nebo by měla předch{zet vzniku delikvence 

dětí a mladistvých. 

„Prevencí kriminality (v užším smyslu) rozumíme soubor nejrůznějších aktivit 

mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci 

kriminogenních faktorů s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jejího zmenšení. Půjde 

tedy o působení na faktory kriminality, na příležitosti a podněty k p{ch{ní trestných činů, 

o působení na potenci{lní pachatele a potenci{lní oběti a o vytv{ření z{bran proti p{ch{ní 

trestných činů“ (Novotný, Zapletal, Praha, 2004, s. 172). 

Prevenci mnozí autoři rozdělují podle toho, komu jsou preventivní aktivity 

adresov{ny – poté mluvíme o prevenci prim{rní, sekund{rní a terci{rní a d{le podle 

obsahového zaměření - na prevenci soci{lní, prevenci situační a prevenci viktimnosti. 

Podle tohoto nejčastějšího dělení vych{zí i tato diplomov{ pr{ce.  

6.1 Základní typy prevence 

Prim{rní prevence 

Pomysln{ startovní č{ra této prevence začín{ podle mého n{zoru především 

v rodině a ve škole. Měla by působit na každého bez ohledu na vyšší či nižší 

rizikovost vzniku delikventního jedn{ní. Příkladem prim{rní prevence jsou 

například různé besedy s ž{ky z{kladních škol. 

 Prim{rní prevence „zahrnuje především výchovné, vzděl{vací, volnočasové, osvětové 

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvl{štní pozornost je zaměřena 

na pozitivní ovlivňov{ní dětí a ml{deže.“ (dostupné z http://magistrat.praha-

mesto.cz/Urad/Odbory-magistratu/prevence-kriminality). 
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Sekund{rní prevence 

Rozdílem oproti prim{rní prevenci je její zaměření na rizikovou skupinu dětí 

a ml{deže. Zaměřuje se tedy na takové jedince, u kterých existuje vyšší 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli protiz{konné činnosti. Jako příklad by se 

dala uvést pr{ce terénních soci{lních asistentů – „streetworkerů“, kteří se pohybují 

mezi ohroženou skupinou mladistvých v jejich přirozeném prostředí. 

Sekund{rní prevence se „zabýv{ rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšen{ pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovan{ 

soci{lní péče), d{le soci{lně patologickými jevy (např. užív{ním n{vykových l{tek, 

z{škol{ctvím, gamblerstvím, povalečstvím, vandalismem, dlouhodobou nezaměstnaností) 

a příčinami kriminogenních situací.“ (dostupné 

z http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Odbory-magistratu/prevence-kriminality). 

Terci{rní prevence 

Tento druh prevence je zaměřený na ty, kteří se v minulosti již trestné činnosti 

dopustili nebo se stali sami oběťmi trestných činů. Jejím úkolem je především snaha 

zabr{nit recidivě. 

Terci{rní prevence „spočív{ v resocializaci krimin{lně narušených osob (pracovní 

uplatnění vč. rekvalifikace, soci{lní a rodinné poradenství, pomoc při získ{v{ní bydlení). Jejím 

cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

soci{lního prostředí.“ (dostupné 

z http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-169232.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D). 

Prim{rní prevence je především z{ležitostí rodiny, školy a města, za sekund{rní 

a terci{rní prevenci zodpovídají ministerstva. 
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„Odpovědnost za oblast prim{rní a soci{lní prevence spad{ do působnosti rodiny, obce 

a Ministerstva školství, ml{deže a tělovýchovy. Sekund{rní a terci{rní prevence je s ohledem 

na odbornou n{ročnost jednotlivých aktivit z{ležitostí resortu Ministerstva pr{ce a soci{lních 

věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví.“ 

(dostupné 

z http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-169232.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D). 

6.2 Typy prevence dle obsahového zaměření 

Další typy prevence se liší hlediskem zaměření a to na samotného pachatele, 

situaci nebo oběť. 

Soci{lní prevence 

„Je orientov{na na osobnost pachatele (i potenci{lního) a na modifikaci příčin 

kriminality.“ (Zoubkov{, Nikl, Černíkov{, Praha 2001, s. 44). 

Soci{lní prevence se snaží působit na proces socializace jedince, směřuje hlavně 

na děti a ml{dež v rodině či škole. Vzhledem k tomu, že působí v dlouhém časovém 

období, je účinnost této prevence velmi těžko dokazateln{. 

Soci{lní prevence „představuje aktivity ovlivňující proces socializace a soci{lní integrace 

a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které 

jsou považov{ny za klíčové příčiny p{ch{ní trestné činnosti. Efektivita soci{lní prevence je 

obtížně statisticky či ekonomicky měřiteln{, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů 

soci{lních perspektiv jedinců, tj. objektů preventivního působení.“ (dostupné 

z http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Odbory-magistratu/prevence-kriminality). 

Situační prevence 

Hlavním principem této prevence je snaha snížit a ztížit možnosti ke sp{ch{ní 

trestných činů. Situační prevence se zaměřuje na samotný trestný čin, resp. situaci 

a dobu, ve které je tento čin sp{ch{n (příkladem takovýchto preventivních opatření je 

například posilov{ní hlídek policie ČR, zajišťov{ní pomocí bezpečnostních z{mků, 

kamerové systémy apod.). 
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Situační prevence „staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité 

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

a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při 

omezov{ní majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysok{, je však 

podmíněna adekv{tní volbou opatření a finančními a person{lními prostředky do ní 

vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce 

a v r{mci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR.“ (dostupné 

z http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-169232.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D). 

 Pokud budeme chtít porovnat výsledky soci{lní a situační prevence, zjistíme, že 

situační prevence je pro svou jednoduchost, rychlost a dostupnost ž{danější než 

prevence soci{lní. Výsledky situační prevence jsou zřetelnější a účinnost konkrétních 

programů situační prevence je snadněji ověřiteln{.  (Novotný, Zapletal, Praha 2004, 

s. 187). 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Tato prevence je orientov{na především na potenci{lní a skutečné oběti trestných 

činů, je založena na konceptech bezpečného chov{ní, zaměřuje se na různé 

krimin{lní situace a jde jí o psychickou připravenost ohrožených osob. Patří sem 

například trénink v obranných strategiích či různé psychologické a pr{vní 

poradenství. 

6.3 Jiné dělení prevence 

V souvislosti s prevencí n{vykových l{tek rozděluje americk{ literatura prevenci 

na všeobecnou, selektivní a indikovanou. 

Všeobecn{ prevence je určena celé populaci, například všem dospívajícím v určité 

oblasti, selektivní prevence se zaměřuje na cílovou populaci dětí se zvýšeným 

rizikem (například hyperaktivní děti, které ještě n{vykové l{tky neužívají) 

indikovan{ prevence se zaměřuje na cílovou populací dětí a dospívajících, u kterých 

a není možné diagnostikovat škodlivé užív{ní nebo z{vislost na n{vykových l{tk{ch, 

ale kteří vykazují varovné zn{mky užív{ní n{vykových l{tek. 
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(Dostupné z https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3458.html). 

6.4 Systém prevence kriminality ČR 

 Vrcholným st{tním org{nem je Republikový výbor pro prevenci kriminality (d{le 

jen Republikový výbor), což je meziresortní iniciační, koordinační a metodický org{n 

zřízený při Ministerstvu vnitra usnesením vl{dy ze dne 3. 11. 1993 č. 617. Tento 

Republikový výbor m{ za úkol vytv{řet koncepty preventivní politiky vl{dy ČR 

mezi jednotlivými resorty a její konkrétní podobu na místních úrovních. Zasedají zde 

z{stupci všech zainteresovaných ministerstev, například Ministerstvo vnitra ČR, 

Ministerstvo školství, ml{deže a tělovýchovy, Ministerstvo pr{ce a soci{lních věcí, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo kultury. 

Kromě jednotlivých Ministerstev je zde zastoupeno také Policejní prezidium, 

Probační a mediační služba, Nejvyšší st{tní zastupitelství, Gener{lní ředitelství 

vězeňské služby, Gener{lního ředitelství cel, Institut pro kriminologii a soci{lní 

prevenci, Rada vl{dy ČR pro z{ležitosti romské komunity, Rada vl{dy pro 

koordinaci protidrogové politiky a Soudcovsk{ unie České republiky. 

V říjnu roku 2007 schv{lila vl{da ČR ve svém usnesení č. 1150 „Strategii prevence 

kriminality na léta 2008 až 2011.“ V tomto dokumentu je obsažen i systém prevence, 

který je nyní členěn do tří úrovní -– republikové, krajské a městské: 

 „Úkolem republikové úrovně prevence kriminality je koordinovat preventivní 

aktivity jednotlivých čl{nků systému; zkvalitňovat systém prevence po str{nce 

person{lní, metodické a informační; zabezpečovat realizaci meziresortních 

a celorepublikových projektů; vytv{řet podmínky pro finanční zabezpečení realizace 

úkolů vyplývajících ze Strategie. Pro republikovou úroveň se počít{ ročně s č{stkou 

cca 8 mil. korun. 

Úkolem krajské úrovně je vytvořit preventivní politiku v r{mci své působnosti, 

koordinovat ji a zabezpečovat po metodické, konzultační a č{stečně po  finanční str{nce 

(ročně cca 40 mil. korun). 
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Úkolem městské úrovně je vytvořit komplexní přístup k prevenci kriminality. Policie se 

bude orientovat na metodu pr{ce ve smyslu Community policing. Cílem programu města je 

ochrana lok{lních komunit před kriminalitou, posílení pocitu bezpečí občanů, snižov{ní 

majetkové a n{silné kriminality, eliminace krimin{lně rizikových soci{lně patologických jevů, 

kooperace všech institucí, které působí na místní úrovni a větší integrace Policie ČR do 

preventivních aktivit města (ročně cca 32 mil. korun).“ (Dostupné z 

http://www.mpkv.cz/index.asp?menu=307). 

Podle jiného členění lze systém prevence České republiky rozdělit do úrovní 

meziresortní, rezortní a místní. Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy 

prevence kriminality na místní úrovni, do této úrovně jsou zapojeny org{ny veřejné 

spr{vy, policie, nevl{dní organizace a další instituce působící v obcích. Pro představu 

konkrétního programu prevence na místní úrovni rozebír{m v další kapitole 

podrobně program prevence Městské policie hlavního města Prahy. 

6.5 Programy prevence Městské policie 

hl.m. Prahy 

Vzhledem k velikému množství preventivních programů pro děti a ml{dež bych 

r{da zmínila alespoň činnost Městské policie hlavního města Prahy, neboť jsem měla 

možnost být přítomna její realizaci jak v mateřských tak z{kladních škol{ch. 

Vych{zím z poskytnutých informací a materi{lů od zaměstnanců prevence Městské 

policie hl. m. Prahy a z vlastních osobních zkušeností. 

Z{měrem Městské policie hl. m. Prahy (d{le jen MP) je především realizace 

preventivních aktivit v oblasti soci{lní i situační prevence na úrovni prim{rní 

a sekund{rní prevence. Hlavní n{plní pr{ce úseku prevence je předn{škov{ činnost 

ve školských zařízeních a subjektech zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí 

a ml{deže. Zde jsou prezentov{ny metodické programy městské policie pro 

jednotlivé věkové kategorie ž{ků. Pro mateřské školy jsou zpracov{ny tématické 

okruhy z oblasti z{kladů bezpečného chov{ní a bezpečnosti silničního provozu. 

Na z{kladních a středních škol{ch jsou předn{šeny tématické okruhy z oblasti 

z{kladů bezpečného chov{ní, soci{lně negativních jevů a z{kladů pr{vního vědomí. 
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Cílem úseku prevence je dos{hnout systematického a soustavného působení na ž{ky 

a studenty po celou dobu předškolní a školní doch{zky pomocí uvedených témat. 

Tento systém se snaží o to, aby byli ž{ci postupně připravov{ni na krizové životní 

situace a dok{zali tak lépe čelit negativním vlivům společnosti. 

6.5.1 Preventivní programy pro MŠ 

V této věkové kategorii se MP snaží prevenci pojmout hravou formou, 

přizpůsobenou úrovni předškolních dětí. Pracovníci útvaru prevence MP zde 

přich{zejí s obr{zkovým seri{lem "Medvídek Brumla". Program již probíh{ 

v pražských mateřských škol{ch od roku 2001. Program zpravidla zajišťují dva 

pracovníci. Hlavní postavou je medvídek, který uteče ze školky a na své cestě zažije 

různ{ dobrodružství. V první č{sti programu lektor vypr{ví příběh, kde malým 

posluchačům n{zorně ukazuje obr{zky z medvídkovy cesty. Ve druhé č{sti druhý 

lektor každý obr{zek s konkrétní situací probír{ zvl{šť a zde již usiluje o aktivní 

spolupr{ci s dětmi. Děti sami hovoří o tom, co medvídek udělal špatně a jaké 

chov{ní je spr{vné. 

Ve školk{ch jsou prezentov{ny také z{kladní z{sady bezpečného přech{zení přes 

vozovku, chov{ní chodce na chodníku, jak se chovat při styku s nezn{mými lidmi 

a v neposlední řadě, co dělat, když uvidí odhozenou injekční stříkačku nebo když se 

ztratí. 

6.5.2 Preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ 

Této věkové kategorii je věnov{na útvarem prevence MP velk{ pozornost. Jedn{ 

se o cílovou skupinu, u které vhodně volené preventivní aktivity bývají dětmi velmi 

dobře přijím{ny. U ž{ků vybraných prvních ročníků se prov{dí i preventivní aktivita 

pro mateřské školy -  "Medvídek Brumla ve městě". 

Ve druhých až p{tých ročnících se již konkrétněji MP zaměřuje na problematiku 

"Bezpečného chov{ní“ – např. jak se zachovat, když děti potkají někoho cizího, když 

uvidí, jak někdo někomu ubližuje apod. Tato problematika je výkladovou formou 

prov{děna zpravidla dvěma preventisty, kteří se v programu střídají. Preventivní 
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aktivita je prov{děna v jednotlivých tříd{ch pražských z{kladních škol. Lektoři 

ve výkladové č{sti vhodně volenými ot{zkami, nebo formou hry, zapojují děti 

do programu. Nejde tedy o předn{šku "klasického typu". Je nezbytné se neust{le 

ujišťovat, zda děti problematiku ch{pou. Na z{věr hodiny je dětem předložen test, 

který obsahuje ot{zky, týkající se předn{šené problematiky. Preventivní aktivita je 

prov{děna na škol{ch zpravidla v rozsahu 45 minut. 

6.5.3 Preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ 

Tato věkov{ skupina samozřejmě nestojí stranou z{jmu Útvaru prevence Městské 

policie hl. m. Prahy. Zde je potřeba si uvědomit, že tato věkov{ skupina m{ téměř 

ke všemu velmi kritický přístup a mnohdy není jednoduché ji oslovit a hlavně 

vzbudit z{jem o preventivní aktivitu. Zde je nezbytn{ pozorn{ metodick{ příprava. 

Lektoři musí ovl{dat "operativní" přizpůsobení výkladu, protože ž{ci 2. stupně 

z{kladních škol jsou oproti ž{kům 1. stupně mnohdy značně rozdílní ve znalostech 

i schopnostech vním{ní. Je nezbytné, aby lektor rozpoznal úroveň vním{ní a ch{paní 

dané skupiny. Poté přizpůsobí výklad tak, aby si byl jist, že ž{ci danou problematiku 

pochopí. 

Podobně jako u prvního stupně, tak i zde působí dvě skupiny preventistů. Jedna 

skupina u ž{ků šestých a sedmých tříd prov{dí aktivitu, kter{ je zaměřena na obecné 

z{sady bezpečného chov{ní. Jedn{ se o komplexní metodické zaměstn{ní, kdy jsou 

ž{ci již podrobněji informov{ní zejména: 

 o postavení a úkolech obecní (městské) policie, 

 o bezpečném chov{ní při styku s cizími lidmi, 

 o případném styku s drogově z{vislými, 

 o tom, co dělat v případech, kdy jsou obětí nebo svědkem trestného činu (d{le 

TČ). 

Tato skupina též všeobecně seznamuje děti s nebezpečím soci{lně patologických 

jevů ve společnosti. Jedn{ se v podstatě o "uvedení" do dané problematiky. Aktivita 

se prov{dí ve tříd{ch zpravidla v rozsahu 45 minut. 
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Druh{ skupina prov{dí cílené preventivní aktivity z problematiky jednotlivých 

soci{lně patologických jevů. Zde jde MP o to, aby si ml{dež uvědomila nebezpečnost 

soci{lně patologických jevů. 

Za z{klad považují pracovníci prevence problematiku mezilidských vztahů 

a v této souvislosti jevy, které obecně nazýv{me "šikanou". Aby zaměstnanci MP 

mohli o této problematice hovořit, je nutné dětem vysvětlit některé pojmy z Listiny 

z{kladních pr{v a svobod (např. pr{vo na život, lidsk{ důstojnost<). D{le se 

zaměstnanci prevence MP snaží o to, aby děti pochopily, že šikana není trestný čin, 

ale mnoh{ jedn{ní, kter{ šikanou nazýv{me, naplňují skutkové podstaty mnoha 

trestných činů a nabývají charakteru organizované dětské trestné činnosti. Metodick{ 

příprava je koncipov{na tak, že po výkladové č{sti je uveden čl{nek, kde je 

naznačeno, jak mnohdy šikana končí, když není včas zjedn{na n{prava. 

V této preventivní aktivitě též MP apeluje na "sílu kolektivu", vysvětluje pojmy, 

jako jsou "empatie" nebo "kompromis", samozřejmě i "etika" a obecné normy 

slušného chov{ní. Z{věrem hodiny si pracovníci útvaru ověřují tzv. zpětnou vazbou 

formou testu pochopení probrané problematiky. 

D{le tato skupina prov{dí metodické zaměstn{ní zaměřené na problematiku 

zneužív{ní omamných a n{vykových l{tek a jedů (drog). Zde se uplatňuje úzk{ 

spolupr{ce s N{rodní protidrogovou centr{lou PČR. 

U cílové skupiny ž{ků 9. tříd jsou po předchozí dohodě s vedením školy 

připraveny programy určené pro střední školy. Jedn{ se o alternativní metody 

skupinové pr{ce zaměřené na z{klady pr{vního vědomí a Listinu z{kladních pr{v 

a svobod. 

6.5 Prevence a škola 

Ze z{věrů pravidelných jedn{ní s krajskými školskými koordin{tory prevence 

a metodiky prevence a z dlouhodobých cílů stanovených strategiemi nadresortních 

org{nů vych{zí tzv. „Strategie prevence rizikových projevů chov{ní u dětí a ml{deže 

v působnosti resortu školství na období 2009 – 2012.“  
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Tato strategie se zabýv{ prim{rní prevencí rizikových projevů u ž{ků a je 

zaměřena na předch{zení zejména n{sledujícím rizikovým jevům v chov{ní ž{ků: 

 z{škol{ctví, šikana, n{silí, 

 div{cké n{silí, 

 kriminalita, delikvence, vandalismus, 

 z{vislost na politickém a n{boženském extremismu, 

 rasismus, xenofobie, 

 užív{ní n{vykových l{tek (tab{k, alkohol, omamné a psychotropní l{tky), 

 onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, 

 poruchy příjmu potravy, 

 netolismus (virtu{lní drogy) a patologické hr{čství (gambling). 

6.5.1 Školní metodik prevence 

Některé školy mají zřízenou i funkci školního metodika prevence. Tento školní 

metodik prevence vypracov{v{ Minim{lní preventivní program a to ve spolupr{ci 

s ostatními pedagogickými pracovníky školy. Zejména pak ve spolupr{ci 

s výchovným poradcem či školním psychologem. Činnost školního metodika 

prevence upravuje Vyhl{ška č. 72/2005 Sb., o poskytov{ní poradenských služeb 

ve škol{ch a školských poradenských zařízeních v příloze č. 3: 

„Metodické a koordinační činnosti: 

 koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy, 

 koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci z{škol{ctví, 

z{vislostí, n{silí, vandalismu, sexu{lního zneužív{ní, zneužív{ní sektami, 

prekrimin{lního a krimin{lního chov{ní, rizikových projevů sebepoškozov{ní a dalších 

soci{lně patologických jevů, 

 metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence soci{lně 

patologických jevů, 

 koordinace vzděl{v{ní pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence soci{lně 

patologických jevů, 
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 koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojov{ní multikulturních 

prvků do vzděl{vacího procesu a na integraci ž{ků/cizinců; prioritou v r{mci tohoto 

procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s ot{zkou přijím{ní 

kulturní a etnické odlišnosti, 

 koordinace spolupr{ce školy s org{ny st{tní spr{vy a samospr{vy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence soci{lně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které 

působí v oblasti prevence soci{lně patologických jevů, 

 kontaktov{ní odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci 

a n{sledné péči v případě akutního výskytu soci{lně patologických jevů, 

 shromažďov{ní odborných zpr{v a informací o ž{cích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v r{mci prevence soci{lně patologických jevů 

v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, 

 vedení písemných z{znamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržen{ a realizovan{ opatření, 

informační činnosti: 

 zajišťov{ní a před{v{ní odborných informací o problematice soci{lně patologických 

jevů, o nabídk{ch programů a projektů, o metod{ch a form{ch specifické prim{rní 

prevence pedagogickým pracovníkům školy, 

 prezentace výsledků preventivní pr{ce školy, získ{v{ní nových odborných informací 

a zkušeností, 

 vedení a průběžné aktualizov{ní datab{ze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

soci{lně patologických jevů (org{ny st{tní spr{vy a samospr{vy, střediska výchovné 

péče, poradny, zdravotnick{ zařízení, Policie ČR, org{ny soci{lní péče, nest{tní 

organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, 

instituce i jednotliví odborníci), 

poradenské činnosti: 

 vyhled{v{ní a orientační šetření ž{ků s rizikem či projevy soci{lně patologického 

chov{ní; poskytov{ní poradenských služeb těmto ž{kům a jejich z{konným z{stupcům, 
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případně zajišťov{ní péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupr{ci 

s třídními učiteli), 

 spolupr{ce s třídními učiteli při zachycov{ní varovných sign{lů spojených s možností 

rozvoje soci{lně patologických jevů u jednotlivých ž{ků a tříd a participace na 

sledov{ní úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj soci{lně 

patologických jevů ve škole, 

 příprava podmínek pro integraci ž{ků se specifickými poruchami chov{ní ve škole 

a koordinace poskytov{ní poradenských a preventivních služeb těmto ž{kům školou 

a specializovanými školskými zařízeními.“ 

6.5.2 Minimální preventivní program 

Dalším dokumentem, který patří mezi z{kladní strategie prevence delikventního 

jedn{ní ve škol{ch je Minim{lní preventivní program. Je vypracov{v{n vždy 

na příslušný rok, ve kterém jsou uvedeny kr{tkodobé cíle prim{rní prevence nebo na 

delší časový úsek. Minim{lní preventivní program je souč{stí výchovně 

vzděl{vacího programu školy. Bere na zřetel region, konkrétní školní prostředí 

a vych{zí vždy z aktu{lních potřeb školy. S ostatními pedagogickými pracovníky ho 

vytv{ří školní metodik prevence. 

Mezi hlavní aktivity škol v r{mci Minim{lního preventivního programu patří: 

 „Odpovědnost za systematické vzděl{v{ní školních metodiků prevence a dalších 

pedagogických pracovníků v metodik{ch preventivní výchovy, v netradičních 

technik{ch pedagogické preventivní pr{ce s dětmi a ml{deží (interaktivní techniky, 

n{cviky praktických psychologických a soci{lně psychologických dovedností, techniky 

rozvíjení osobnosti, metody vytv{ření pozitivních vztahů mezi ž{ky apod.) a v řešení 

problémových situací souvisejících s výskytem soci{lně patologických jevů, 

 systémové zav{dění etické a pr{vní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu 

a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze 

uplatnit, 

 uplatňov{ní různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a ml{deže 

zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a soci{lního chov{ní, 
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 vytv{ření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a ml{deže, 

 spolupr{ce s rodiči a osvětov{ činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu 

a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a ml{deže, 

 průběžné sledov{ní konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském zařízení 

z hlediska rizik výskytu soci{lně patologických jevů a uplatňov{ní různých forem 

a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých, 

 diferencované uplatňov{ní preventivních aktivit a programů speci{lně zaměřených na 

jednotlivé rizikové skupiny dětí, 

 poskytov{ní poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce 

ž{kům a jejich rodičům a zajišťov{ní poradenských služeb specializovaných 

poradenských a preventivních zařízení pro ž{ky, rodiče a učitele.“ (Dostupné z 

http://is.muni.cz/th/166905/pedf_m/DP_nova.doc). 

6.6 Efektivita prevence 

Pokud hovoříme o efektivitě prevence nebo o její účinnosti, musíme se zamyslet 

především nad tím, kdo dětem a mladistvým ukazuje to, jak by se měli chovat, jaké 

chov{ní je ž{doucí a jaké nikoli, co je spr{vné a co není. V první řadě je to 

samozřejmě rodina a rodinné prostředí vůbec. Aby byla prevence účinn{ je potřeba 

aby děti byly svými rodiči přijím{ny. „Například britsk{ psychoanalytick{ škola 

objektivních vztahů řík{: že v prevenci kriminality hrají velkou úlohu procesy mentalizace  

a empatie, které vznikají při laskavém pečov{ní o potřeby dítěte. Schopnost vžít se do 

duševního stavu druhého člověka se odvíjí od způsobilosti reflektovat vlastní emoční 

a kognitivní procesy.“ (Jedlička, Klíma, Koťa, Němec, Pilař, Praha 2004, s. 92). 

Přímo se v souvislostí s prevencí nabízí zn{mý latinský cit{t „Verba movent, 

exempla trahunt.“ „Slova povzbuzují, příklady t{hnou.“ Ač budeme dětem 

a mladistvým říkat co se m{ a co nem{, nikdy to nebude účelné, pokud se tak 

nebudeme chovat i my dospělí, my rodiče, my učitelé. „Zcela nezastupitelný je 

ve výchově osobní vliv a příklad učitelů a učitelek, od nichž se pr{vem oček{v{, že svým 

životním rozhledem, osobnostní rysy a jedn{ním budou poskytovat příklady vhodného 

chov{ní.“ (Jedlička, Koťa, Praha 1998, s. 114). 
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Dalším činitelem, který je dle mého n{zoru nezbytný k tomu, aby měla prevence 

nějaký efekt, je její dlouhodobé a včasné působení. Myslím si, že prevence by neměla 

být ohraničena jen nějakou předn{škou ve škole nebo zmínění se o ní v hodin{ch 

občanské výchovy učitelem, ale měla by proch{zet všemi předměty ve škole, měla by 

se st{t naprosto přirozenou souč{stí při získ{v{ní vědomostí, dovedností a n{vyků 

v průběhu školního vzděl{v{ní. Měla by začít v rodině a poté ve vz{jemné 

spolupr{ci s rodinou prostupovat celou dobou školní doch{zky. 

Velmi podstatné je také br{t v úvahu možné rizikové faktory, které 

k delikventnímu jedn{ní vedou. V kapitole o příčin{ch je možné vysledovat určité 

rizikové skupiny a těm je potřeba věnovat mnohem více prostoru a času a uzpůsobit 

jim tak preventivní opatření „šité na míru“. Tím nemyslím je jakkoli oddělovat 

od ostatních „nerizikových“ skupin, ale pouze se jim mnohem více věnovat 

a kvalitními preventivními opatřeními je především chr{nit. Někdy se takovémuto 

přístupu řík{ selektivní prevence. 

Dalším podstatným rysem, který by mohl vést k úspěšnosti preventivních 

programů je orientace v prostředí, kde se prevence prov{dí, neboť i prostředí do jisté 

míry určuje jisté riziko delikventního jedn{ní. 

Velmi důležité je uzpůsobit preventivní programy věku dětí a jejich schopnostem. 

Nemělo by se jednat jen o pouhé vysvětlov{ní, ale mělo by doch{zet k využív{ní 

různých interaktivních pomůcek apod. 

K efektivitě prevence se vyjadřuje mnoho odborných autorů, zmiňuji například 

autorku Švarcovou, kter{ uv{dí z{sady efektivní všeobecné prevence: 

 „Program začín{ již v útlém věku a je přiměřený schopnostem dítěte – čím nižší věk 

dítěte, tím je prevence více orientovan{ na obecnou ochranu zdraví. U starších dětí se 

st{le více specifikuje na jednotlivé n{vykové l{tky a d{v{ prostor diskuzi. Dospívající 

by měli být do programu aktivně zapojeni. Efektivita prevence stoup{, pokud 

preventivní program začín{ ještě před setk{ním s leg{lními n{vykovými l{tkami 

(alkohol a tab{k) a jestliže se podaří toto setk{ní odd{lit. 
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 Program je interaktivní a pro menší skupinu – nejúčinnější jsou interaktivní 

programy připravené pro menší počet dětí. Vyšší účinnost mají programy realizované 

předem vyškolenými vrstevníky (tzv. peer programy) než programy, které vedli učitelé. 

 Program zahrnuje podstatnou č{st dětí ve škole – vedle přípravy peer aktivistů pro 

danou školu je nutné, aby jejich připravené preventivní programy byly realizov{ny 

v celé třídě, nejlépe v celé škole. 

 Program zahrnuje získ{v{ní důležitých soci{lních dovedností – nejčastěji se uplatňují 

dovednosti odmít{ní n{vykových l{tek, schopnost čelit manipulaci, komunikační 

a asertivní dovednosti, schopnost vytv{řet př{telské vztahy, zvyšov{ní zdravého 

sebevědomí, schopnosti sebeuvědomov{ní, nen{silné zvl{d{ní konfliktů, lepší vním{ní 

n{sledků určitého jedn{ní, studijní dovednosti, zvl{d{ní úzkosti a stresu atd. 

 Program bere v úvahu místní specifika – velkou pozornost je třeba věnovat výběru 

témat užitých v programu, aby nedošlo naopak k n{vodu, jak užít doposud nezn{mou 

n{vykovou l{tku. 

 Program využív{ pozitivní modely – v prevenci se co nejvíce používají pozitivní 

modely, se kterými se cílov{ populace může ztotožnit. Vhodní jsou vrstevníci, kteří žijí 

zdravě, nevhodní jsou pacienti léčení pro z{vislost a naprosto nevhodní jsou z{vislí na 

drog{ch, kteří o léčbu nemají z{jem. 

 Program zahrnuje leg{lní i neleg{lní n{vykové l{tky – leg{lní drogy bývají často tzv. 

průchozími drogami, čili zvyšují riziko problémů s jinými i neleg{lními n{vykovými 

l{tkami. Leg{lní drogy d{le představují riziko sami o sobě a z{vislost na nich vznik{ 

v dětství a dospív{ní mnohem rychleji. Mechanismy, které se uplatňují při vzniku 

i z{vislosti na alkoholu nebo na drog{ch jsou stejné nebo podobné, tomu odpovídají 

preventivní strategie. 

 Program zahrnuje i snižov{ní dostupnosti n{vykových l{tek – do této skupiny patří 

např. z{kaz prodeje alkoholických n{pojů osob{m mladším 18 let, z{kaz prodeje 

tab{kových výrobků osob{m pod 18 let a z{kaz prodeje ileg{lních drog. Snižov{ní 

dostupnosti také znamen{ vytv{ření bezpečných prostředí pro děti a vyhýb{ní se 

rizikovým prostředím. Ve škole by měl být samozřejmostí z{kaz alkoholu a jiných 

n{vykových l{tek. 
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 Program je soustavný a dlouhodobý – soustavnost a dlouhodobé působení 

preventivního programu zvyšují jeho efektivitu. Výhodou býv{ pokud škola program 

zajišťuje sama. Důležité je průběžné působení a posilov{ní účinku programu po dobu 

několika let.  

 Program je prezentov{n kvalifikovaně a důvěryhodně – přípravě pedagogů i jiných 

pracovníků, kteří se na realizaci programů podílejí je třeba věnovat velkou pozornost. 

Velmi důležitý je způsob, jakým je program prezentov{n i výběr realiz{torů, tyto 

faktory mohou výrazně ovlivnit efektivitu prevence.  

 Program je komplexní a využív{ více strategií – kombinace metod je všeobecně zn{ma 

v různých oblastech působení na jedince. Týk{ se to pochopitelně i preventivních 

programů. 

 Program počít{ s komplikacemi – do všeobecné prevence je vhodné zařadit i prvky 

selektivní a indikované prevence, protože míra rizikových faktorů se může u některého 

ž{ka v kr{tké době značně zvýšit. Je třeba nabídnout pozitivní alternativy (např. kde 

hledat pomoc při problémech, jak zvl{dat duševní rozpoložení apod.).“ 

(Dostupné z http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/BM/prev.htm). 
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7 Analytická část – fenomenologie 

delikvence dětí a mládeže. 

Naším cílem v této č{sti diplomové pr{ce bylo analyzovat získan{ fakta a údaje 

ze statistických ročenek Ministerstva vnitra ČR za účelem srovn{ní vývoje 

protipr{vní činnosti dětí a mladistvých v období od 1. 1. 2004 až do 31. 7. 2009. 

Důvodem, proč jsme si vybrali jako poč{teční rok sledov{ní rok 2004, bylo nabití 

účinnosti z{kona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti ml{deže za protipr{vní činy 

a o soudnictví ve věcech ml{deže a o změně některých z{konů, který nabyl účinnosti 

pr{vě 1. 1. 2004. 

Naším cílem bylo porovnat protipr{vní činy a jednotlivé typy delikventních činů 

mezi dětmi a mladistvými, mezi Prahou a celou Českou republikou, d{le uk{zat, zda 

m{ protipr{vní činnost dětí a mladistvých ve zmíněném období stoupající či klesající 

tendenci a v poslední řadě srovnat vývoj protipr{vní činnosti dětí a mladistvých 

v roce 2004 a 2008 v z{vislosti na jednotlivých krajích České republiky. Abychom 

provedli podrobnější analýzu získaných faktů a údajů, zmiňujeme i typy p{chaných 

protiz{konných činů a rozdělujeme je na majetkové činy, (ty dělíme na kr{deže 

prosté a kr{deže vloup{ním), n{silné činy, zbývající kriminalitu, ostatní krimin{lní 

činy, hospod{řské činy, mravnostní činy a vraždy. 
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7.1 Protiprávní činy dětí a mladistvých v ČR 

Tabulka č. 1 Protiprávní činy mladistvých v ČR od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Graf č. 1 Protiprávní činy mladistvých v ČR od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Z grafu č. 1 vidíme, že počet mladistvých pachatelů ve sledovaném období let 

2004-2009 v ČR m{ tendenci mírně klesající. Ve sledovaném období mladiství p{chali 

nejvíce protipr{vní činy majetkové. Ze statistických údajů MV ČR patří mezi 

nejčastější protiz{konnou činnost majetkovou, p{chanou mladistvými v ČR, kr{deže 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

vraždy celkem 12 2 4 10 6 2 

násilné činy 1 341 1 149 990 1 082 958 666 

mravnostní činy 161 190 175 184 155 110 

krádeže vloupáním 1 775 1 722 1 572 1 472 1 426 946 

krádeže prosté 2 680 2 674 2 333 2 238 2 163 1 243 

majetkové činy 4 701 4 643 4 159 3 966 3 844 2 322 

ostatní kriminální činy 1 249 1 197 1 143 982 1 083 854 

zbývající kriminalita 213 187 858 1 653 1 535 830 

hospodářské činy 221 248 280 212 153 156 

Celkem 12 353 12 012 11 514 11 799 11 323 7 129 

Protiprávní činy mladistvých v ČR od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009
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vloup{ním (vloup{ní do obchodů, do bytů, do škol) a kr{deže prosté (kr{deže 

motorových vozidel, kr{deže věcí z motorových vozidel, kapesní kr{deže). 

V roce 2004 za majetkovou protiz{konnou činností n{sledovala činnost n{siln{ 

(nejčastěji loupež, úmyslné ublížení na zdraví, vydír{ní, porušov{ní domovní 

svobody a vyhrožov{ní). Poté n{sledovaly ostatní krimin{lní činy (nejčastěji 

sprejerství, výtržnictví, nedovolen{ výroba a držení omamných a psychotropních 

l{tek a jedů pro jiného, maření úředního rozhodnutí). Další v pořadí jsou 

hospod{řské činy (nejčastěji neopr{vněné držení platební karty), zbývající 

kriminalita (např. šíření poplašné zpr{vy) a mravnostní činy (nejčastěji pohlavní 

zneužív{ní). V roce 2004 se v České republice mladiství podíleli na 12 vražd{ch. 

V roce 2005 se n{m ukazuje téměř shodné zastoupení typů protipr{vní činnosti 

jako v roce 2004. Rozdílem je jen výměna pořadí mravnostních činů, které předčily 

zbývající kriminalitu. Velmi pozitivní je také snížení počtu vražd oproti 

předch{zejícímu roku z dvan{cti skutků na dva. 

V roce 2006 je výraznější změnou zvýšení počtu tzv. zbývající kriminality. Do této 

kategorie činů p{chaných mladistvými nejčastěji patří šíření poplašné zpr{vy, 

podpora a propagace hnutí či hanobení n{rodnosti, přesvědčení a rasy, ohrožov{ní 

pod vlivem n{vykových l{tek a opilství či ublížení na zdraví z nedbalosti. 

V roce 2007 došlo opět k velkému n{růstu zbývající kriminality, kter{ poprvé 

za sledované období předčila i velmi časté kr{deže vloup{ním. Počet vražd opět 

stoupl na deset sp{chaných skutků. 

Rok 2008 ukazuje pokles všech typů protipr{vní činnosti kromě ostatních 

krimin{lních činů, které stouply velmi mírně. 

Rok 2009 zde uv{díme jen do srpna roku 2009, není tedy možné ho srovn{vat. 
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Tabulka č. 2 Protiprávní činy páchané dětmi v ČR od 1. 1. 2004 do 31. 8. 2009 

Graf č. 2 Protiprávní činy pácháné dětmi v ČR od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Stejně jako u mladistvých i protipr{vní činy dětí v České republice velmi mírně 

klesaly do r. 2007. Od roku 2008 zaznamen{v{me mírný vzestup o několik desítek 

činů. Pokud se zaměříme na jednotlivé typy činů, pořadí je ve všech sledovaných 

letech téměř shodně zastoupené. Opět je nejčastější majetkov{ protipr{vní činnost 

a to v největším zastoupení opět kr{deže prosté a kr{deže vloup{ním. Poté n{sledují 

téměř ve všech sledovaných letech činy n{silné (nejčastěji loupeže, úmyslné ublížení 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

vraždy celkem 4 1 1 2 3 0 

násilné činy 705 581 544 498 499 311 

mravnostní činy 92 104 74 86 93 73 

krádeže vloupáním 808 683 642 526 549 275 

krádeže prosté 994 999 1 044 800 733 397 

majetkové činy 1 593 1 786 1 820 1 457 1 409 731 

ostatní kriminální činy 359 434 407 386 500 298 

zbývající kriminalita 100 81 144 226 217 91 

hospodářské činy 110 100 101 57 65 54 

Celkem 4 765 4 769 4 777 4 038 4 068 2 230 

Protiprávní činy pácháné dětmi v ČR od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009
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na zdraví, vydír{ní), n{sledují ostatní krimin{lní činy (nejčastěji sprejerství, 

nedovolen{ výroba a držení omamných a psychotropních l{tek a jedů pro jiného, 

výtržnictví) a zbývající kriminalita, kter{ stejně jako u mladistvých od r. 2006 stoup{. 

Ve sledovaných letech se mění pořadí hospod{řských činů a mravnostních činů, tato 

změna je ale v ř{dech jednotek a tudíž je nepatrn{. Počet vražd byl největší v roce 

2004, kdy byly sp{chany 4 skutky. 
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7.2 Protiprávní činy dětí a mladistvých v Praze 

Tabulka č. 3 Protiprávní činy mladistvých v Praze od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Graf č. 3 Protiprávní činy mladistvých v Praze od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Pro srovn{ní jsme analyzovali i provinění mladistvých v hlavním městě Praha. 

Celkově je velmi pozitivní snižov{ní sp{chaných skutků od roku 2005. Stejně jako 

v celé ČR je nejvíce zastoupena ve všech sledovaných letech majetkov{ protiz{konn{ 

činnost a z ní nejvíce kr{deže prosté. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

vraždy celkem 1 0 1 1 1 0 

násilné činy 104 129 105 98 52 61 

mravnostní činy 7 12 11 8 7 2 

krádeže vloupáním 63 42 70 39 31 12 

krádeže prosté 164 219 141 117 105 47 

majetkové činy 250 277 233 172 171 64 

ostatní kriminální činy 95 112 98 75 65 43 

zbývající kriminalita 15 10 45 61 51 38 

hospodářské činy 27 33 77 17 9 3 

Celkem 726 834 781 588 492 270 

Protiprávní činy mladistvých v Praze od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009
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V roce 2004 za majetkovou trestnou činností a kr{dežemi prostými n{sledovaly 

činy n{silné. Poté ostatní krimin{lní činy, kr{deže vloup{ním, hospod{řské činy, 

zbývající kriminalita, mravnostní činy a nakonec jedna vražda v Praze sp{chan{ 

mladistvým. 

V roce 2005 počet sp{chaných skutků mladistvými v Praze oproti roku 2004 

stoupl. Za majetkovou trestnou činností a kr{dežemi prostými opět n{sledovaly činy 

n{silné. Poté ostatní krimin{lní činy, kr{deže vloup{ním, hospod{řské činy, 

mravnostní činy a zbývající kriminalita. 

V roce 2006 počet celkových činů kles{. Za majetkovou protiz{konnou činností 

a kr{dežemi prostými n{sledovali činy n{silné a ostatní krimin{lní činy. Velmi 

zajímavý je výrazný n{růst hospod{řských protiz{konných činů, který stoupl oproti 

roku 2005 víc jak dvojn{sobně. N{sledovala zbývající kriminalita, mravnostní činy 

a jedna vražda. 

V roce 2007 vidíme největší pokles všech činů za sledované období. Největší 

zastoupení měla opět majetkov{ protiz{konn{ činnost, kr{deže prosté a n{silné činy. 

N{sledovaly ostatní krimin{lní činy, zbývající kriminalita, kr{deže vloup{ním, 

hospod{řské činy a mravnostní kriminalita. V tomto roce byla sp{ch{na jedna vražda 

mladistvým pachatelem. 

V roce 2008 jsme zaznamenali opětovně mírný pokles všech činů. Za majetkovou 

protiz{konnou činností a kr{dežemi prostými n{sledovaly ostatní krimin{lní činy, 

n{silné činy, zbývající kriminalita, kr{deže vloup{ním, hospod{řské činy 

a mravnostní činy. V tomto roce byla opět sp{ch{na jedna vražda mladistvým 

pachatelem. 

Rok 2009 nelze srovn{vat s ostatními roky, neboť není ještě ukončený a počet činů 

se zcela jistě ještě zvýší. Prozatím je opět nejčastější majetkov{ protiz{konn{ činnost 

a činnost n{siln{. 
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Tabulka č. 4 Protiprávní činy páchané dětmi v Praze od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Graf. č. 4 Protiprávní činy páchané dětmi v Praze od 1. 1. 2004 do 31. 7. 2009 

Stejně jako u mladistvých i u dětí v Praze je nejčastěji zastoupen{ majetkov{ 

protiz{konn{ činnost a z toho kr{deže prosté. D{le jsou nejčastěji ve sledovaném 

období zastoupeny n{silné činy, ostatní krimin{lní činy a kr{deže vloup{ním. Stejně 

jako u mladistvých v roce 2006 vzrostly hospod{řské činy téměř o polovinu než 

v roce 2005. Další roky je hospod{řsk{ kriminalita opět nepatrn{. Celkově můžeme 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

vraždy celkem 0 0 0 1 1 0 

násilné činy 45 53 90 41 27 21 

mravnostní činy 17 4 4 7 6 6 

krádeže vloupáním 9 6 13 11 15 4 

krádeže prosté 91 105 141 66 54 25 

majetkové činy 104 121 158 87 78 30 

ostatní kriminální činy 24 49 93 68 60 20 

zbývající kriminalita 7 9 15 3 10 6 

hospodářské činy 18 17 12 2 4 6 

Celkem 315 364 526 286 255 118 
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ve sledovaném období opět zaznamenat od roku 2005 pokles všech typů sp{chaných 

činů dětmi v Praze. 

Graf č. 5 Srovnání protiprávních činů mezi dětmi a mladistvými v ČR 

 Z grafu č. 5 je vidět, že u mladistvých v České republice bylo přibližně 

dvojn{sobné množství sp{chaných skutků než u dětí. Dalo by se to vysvětlit tím, že 

děti p{chají jednotlivé činy spíše osamoceně a tolik se neshlukují jako mladiství 

v part{ch. Nezanedbatelný je také samozřejmě poněkud větší dohled rodičů nad 

dětmi než nad mladistvými. 

Graf č. 6 Srovnání protiprávních činů dětí a mladistvých v Praze 

 I v Praze je z grafu č. 6 zn{t, že počet mladistvých pachatelů je přibližně 

dvojn{sobný než dětských pachatelů.  
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7.3 Porovnání protiprávní činnosti dětí a 

mladistvých podle krajů 

V n{sledujících grafech a tabulk{ch jsme se snažili analyzovat počet 

protiz{konných činů dětí a mladistvých v z{vislosti na krajích. Pro srovn{ní jsme si 

vybrali rok 2004 a 2008. 

Tabulka č. 5 Protizákonná činnost dětí a mladistvých dle krajů v roce 2004 

Graf č. 7 Protiprávní činnost dětí a mladistvých dle krajů v roce 2004 

 Děti Mladiství Celkem 

Hl. m. Praha 215 498 713 

Středočeský kraj 226 476 702 

Jihočeský kraj 224 436 660 

Západočeský kraj 284 778 1 062 

Severočeský kraj 587 1 366 1 953 

Východočeský kraj 369 902 1 271 

Jihomoravský kraj 446 1 443 1 889 

Severomoravský kraj 960 1 451 2 411 
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 Z grafu č. 7 je patrné, že nejvyšší podíl dětských a mladistvých pachatelů v roce 

2004 zaznamenal severomoravský kraj, za ním n{sleduje kraj severočeský 

a jihomoravský. Nejmenší počet sp{chaných skutků dětmi a mladistvými 

zaznamenal kraj jihočeský. 

Tabulka č. 6 Srovnání protiprávní činnosti dětí a mladistvých dle krajů v roce 2008 

Graf č. 8 Protiprávní činnost dětí a mladistvých dle krajů v roce 2008 

 Z grafu č. 8 vidíme, že v roce 2008 bylo nejvíce zastoupených protiz{konných 

činů dětí a mladistvých v  severomoravském kraji, jihomoravském kraji a n{sledně 
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Hl. m. Praha 185 355 540 

Středočeský kraj 146 649 795 

Jihočeský kraj 228 543 771 

Západočeský kraj 230 718 948 

Severočeský kraj 424 1 279 1 703 

Východočeský kraj 424 912 1 336 

Jihomoravský kraj 463 1 380 1 843 
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v severočeském kraji. Nejmenší počet činů sp{chaných dětmi a mladistvými byl 

v Praze. 

N{růst protiz{konných činů oproti roku 2004 zaznamen{v{me u krajů 

severomoravského, středočeského a východočeského. Pokles jednotlivých činů jsme 

zaznamenali v z{padočeském kraji, jihočeském kraji, jihomoravském kraji a v Praze. 

V Praze klesl počet skutků sp{chaných dětmi a mladistvými nejvíce a to o 173 činů, 

což je velmi příznivým faktem. 

7.4 Interpretace zjištěných výsledků 

Ze získaných údajů o protiz{konných činech, které sp{chali děti a mladiství 

v letech v letech 2004 – 2009 jsme překvapivě zaznamenali klesající trend. Do jaké 

míry jsou statistick{ data Ministerstva vnitra ČR  relevantní je však ot{zkou.  

Samozřejmě také nelze vyloučit zmiňovanou latentní kriminalitu, kter{ je 

v souvislosti s protiz{konnými činy dětí a mladistvých obrovským problémem. 

Dalším možným vysvětlením, proč se mohl postupně snižovat počet protiz{konných 

činů, jsou slabé ročníky 90. let, což m{ za n{sledek menší počet dětí a mladistvých 

pr{vě ve sledovaném období.  Abychom však neopovrhli usilovnou snahou rodičů, 

škol a st{tních institucí musíme také zmínit i širokou preventivní osvětu, kter{ m{ 

rovněž svůj nezanedbatelný podíl na snižov{ní protiz{konných činů v celé České 

republice.  

V r{mci zastoupení jednotlivých činů jsou nejčastěji zastoupeny činy majetkové. 

Jako vysvětlení se nabízí touha dětí a mladistvých něco vlastnit co nejsnazší cestou, 

vyrovnat se svým vrstevníkům v hmotných statcích či snaha získat u nich obdiv, 

v neposlední řadě také pouh{ nuda a touha ji nějak přebít. Velkou č{st 

z majetkových trestných činů zaujímají především kr{deže prosté, do kterých lze 

zahrnout především kapesní kr{deže, kr{deže vozidel, kr{deže věcí z vozidel, 

kr{deže v bytech apod. Další velkou č{st majetkových činů představují tzv. kr{deže 

vloup{ním a to především vloup{ním do různých objektů škol, bytů, obchodů 

či restaurací.  
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Velmi často se také v nejvyšších příčk{ch objevovaly činy n{silné. Přestože počet 

n{silných činů zaznamenal ve sledovaném období pokles, nelze ignorovat informace 

o zvyšující se brutalitě a to už u dětských pachatelů. Mezi n{silnou činnost p{chanou 

dětmi a mladistvými nejčastěji patří úmyslné ublížení na zdraví, loupeže či vydír{ní. 

V souvislosti s n{silnou činností lze zmínit také vraždy p{chané dětmi 

a mladistvými. Přestože jsou vraždy sp{chané dětmi a mladistvými v České 

republice spíše ojedinělé, r{di bychom zmínili čl{nek z Kriminalistického sborníku, 

který se vražedným jedn{ním dětských a mladistvých pachatelů zabýval. Mimo jiné 

zmiňuje také motivy vražedného jedn{ní: „Motivy vražedného jedn{ní dětí a adolescentů 

se příliš neliší od dospělých, jsou jen pochopitelně zasazeny do jejich světa a do prostředí jejich 

z{jmů a situací. Mohou být pl{nované, připravované, až nečekaně z{keřné a v provedení často 

brut{lní. Vede je nen{vist, prospěch, potřeba udělat dojem ve skupině, někdy ale může jít 

o zoufalou reakci na extrémně nepříznivé prostředí. Jindy jde o činy, které spustí 

bezprostřední afekt a které mají r{z impulzivního nebo zkratkového chov{ní.“ 

(Kriminalistický sborník  č. 5, roč. 48, s. 28). 

Další velmi častou skupinou protiz{konných činů byla tzv. zbývající kriminalita. 

Příčinou těchto činů často býv{ užív{ní n{vykových l{tek a alkoholu neboť pod tuto 

skupinu spadají pr{vě činy sp{chané pod vlivem n{vykových l{tek. D{le sem patří 

také různé nedbalostní nehody či šíření poplašné zpr{vy. 

Další velmi časté protipr{vní činy jsou zahrnov{ny pod tzv. ostatní krimin{lní 

činy. U dětí a mladistvých se nejčastěji setk{v{me s výtržnictvím, sprejerstvím, 

nedovolenou výrobou a držením psychotropních a omamných l{tek a jedů 

či s mařením výkonu úředního rozhodnutí. 

Nepříliš časté, ale velmi z{važné jsou činy mravnostní. U dětí a mladistvých se 

nejčastěji setk{v{me se sexu{lním zneužív{ním a zn{silněním. 

Konečné místo uzavírají činy hospod{řské. Nejčastěji se u mladistvých objevují 

prostřednictvím různých podvodů či neopr{vněným držením platebních karet. 

V případě srovn{ní vývoje protipr{vní činnosti dětí a mladistvých mezi roky 2004 

a 2008 v souvislosti s jednotlivými kraji jsme dospěli k takovýmto výsledkům: 
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V obou případech byl největší počet činů sp{ch{n v severomoravském kraji. 

Důvodem proč se dostal tento kraj na první místo je možné minim{lní pracovní 

uplatnění rodičů, kteří například nemají tolik finančních prostředků, aby mohli svým 

dětem platit různé kroužky. V roce 2004 byl na druhém místě v četnosti kraj 

severočeský, který si ale během sledovaného období polepšil a počet činů se v něm 

snížil. V roce 2008 se na druhém místě objevil kraj jihomoravský. Nejméně činů 

zaznamenal kraj jihočeský. Velmi příznivým sign{lem bylo též snížení počtu 

protiz{konných činů v Praze. 
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Závěr 

 

Tato diplomov{ pr{ce měla pouk{zat na příčiny delikvence. Zjistili jsme, že není 

možné uvést příčinu jedinou. Jedn{ se o celý komplex biologických, psychologických 

a soci{lních příčin, které mohou k protipr{vnímu jedn{ní dětí a mladistvých vést 

a které spolu úzce souvisí. D{le jsme se ve své pr{ci snažili podrobněji nastínit 

pr{vní problematiku delikvence a podrobněji jsme rozebrali z{kon č. 218/2003 Sb., 

O odpovědnosti ml{deže za protipr{vní činy a o soudnictví ve věcech ml{deže, kde 

jsme se věnovali jednotlivým z{sad{m, účelu tohoto z{kona a případným sankcím, 

které lze ukl{dat dětským a mladistvým pachatelům. Uk{zali jsme na specifičnost 

protipr{vního jedn{ní dětí a mladistvých, zjistili jsme, že motivy, které vedou 

k protiz{konným činům se od dospělých pachatelů liší jak v jednotlivých motivech, 

tak ve způsobech kon{ní. Uk{zali jsme také na zvl{štní postupy a z{konitosti při 

vyšetřov{ní dětí a mladistvých. V neposlední řadě jsme také věnovali velkou č{st 

kapitole o prevenci. Přínosem pro obor speci{lní pedagogiky by mohla být kapitola 

o možnostech prevence, ve které jsme se snažili uk{zat, jaké typy prevence existují, 

jaký existuje systém prevence v České republice, jaké formy m{ prevence ve škol{ch 

a podrobněji jsme zmínili preventivní programy městské policie realizované na 

pražských škol{ch. Je velkou chybou, že prevencí se mnoho st{tních organizací 

věnuje pouze form{lně a není dostatečně zaměřen{ na rizikové děti přímo 

v rizikových rodin{ch, problém je také v neprov{zanosti jednotlivých složek, které 

by se na prevenci mohli podílet mnohem efektivněji, pokud by spolupracovaly. 

V z{věrečné analytické č{sti jsme dos{hli stanoveného cíle a porovnali jsme vývoj 

a konkrétní typy protipr{vní činnosti dětí a mladistvých v letech 2004 až 2009. 

Dospěli jsme k z{věrům, že přestože protipr{vní činnost dětí a mladistvých od roku 

2004 zaznamenala mírný pokles, není bohužel na místě ž{dný velký optimismus, 

brutalita naopak stoup{, snižuje se věk pachatelů těch nejz{važnějších činů a existuje 

zde vysoké procento tzv. latentních činů, které zůst{vají skryty a do statistik se vůbec 

nedostanou. Je velkou výzvou, aby jednotlivé činy nad{le klesaly o něco výrazněji 
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než je tomu dle statistik doposud. Naději vidím ve větší prov{zanosti preventivních 

opatření, v rodičích, jejichž výchovné působení a vlastní příklad jsou tou nejúčinnější 

prevencí, v médiích, které by měly místo n{silných scén předkl{dat pořady s jiným 

zaměřením a jasně ukazovat v pořadech pro děti a mladistvé co je špatné a co není. 

Naději vidím také v n{s učitelích, n{s speci{lních pedagogů, kteří přich{zíme 

s takovými dětmi do styku a m{me příležitost jim uk{zat hranice, normy a z{kony 

naší společnosti, svobodu a pr{vo druhých lidí.  
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Resumé 

Diplomov{ pr{ce pojedn{v{ o delikvenci dětí a mladistvých. Začín{ vysvětlením 

odborné terminologie této problematiky a příčinami, které ch{pe jako komplex 

biologických, psychologických a soci{lních faktorů. D{le obsahuje pr{vní úpravu 

této problematiky a podrobně analyzuje z{kon č. 218/2003 O odpovědnosti ml{deže 

za protipr{vní činy a o soudnictví ve věcech ml{deže. Zmiňuje specifika protipr{vní 

činnosti dětí a mladistvých a charakteristiku nejčastějších protiz{konných činů. Jedna 

z kapitol je také věnov{na prevenci, jejímu systému v ČR, jejím typům a její 

účinnosti. Analytick{ č{st obsahuje srovn{ní vývoje protipr{vní činnosti dětí  

a mladistvých v letech 2004 až 2009. V tomto období byl zaznamen{n mírný poklesl. 

Nejčastější protipr{vní činností dětí a mladistvých jsou pak majetkové činy, dětských 

pachatelů je zhruba polovina než mladistvých a největší problém s protipr{vními 

činy dětí a mladistvých m{ kraj severomoravský.  

Resumé 

The thesis deals with delinquent behavior of children and youth. It begins with 

explanation of technical terminology and reasons which are comprehended as 

a complex of biological, psychological and social aspects. Hereafter, it deals with 

legal regulations of the problems and analyzes in detail the law No. 218/2003 treating 

of responsibility of youth for illegal deeds and with judicature of youth matters. It 

mentions specifics of illegal activity of children and youth and characteristics of the 

most frequent illegal actions. One chapter is devoted to prevention, its system in 

Czech Republic, types and efficiency. The analytic part consists of comparison of 

development of illegal activity of children and youth in 2004 to 2009. Slight decline 

has been found. The most frequent illegal actions of children and youth have been 

property acts. There are half children wrongdoers comparing the number of youth 

ones. The greatest problem with illegal activity of children and youth has the 

Country of North Morava. 
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