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Úvod 

 

Problematika osobnosti pachatele mne zajímala, dá se říci, již od útlého mládí. 

Pamatuji si, jak jsem se těšívala na nový kriminální příběh v příloze sobotních novin, kde 

redaktoři barvitě líčili průběh a okolnosti trestněprávně zajímavých kauz. Můj zájem o danou 

problematiku jistě prohloubil i otec, který je příslušníkem vězeňské stráže a o zajímavé 

historky z vězeňského prostředí neměl nikdy nouzi. To, co mě na fenoménu kriminality zajímá 

nejvíce je právě osobnost pachatele. Vždycky jsem chtěla vědět, jací jsou vlastně pachatelé 

lidé, co je vedlo ke spáchání trestného činu, jestli pociťují lítost nad spáchaným skutkem, jak 

dalece si uvědomovali následky svého jednání. A především, jestli se liší delikventní jedinci 

od nedelikventní populace i v jiných věcech než je záznam v rejstříku, nebo je spáchání 

trestného činu jenom otázkou souhry náhod, příležitostí, sociální situace či jiných vnějších 

vlivů. Na tyto i jiné otázky se ve své práci pokusím odpovědět. 

 

Blíže jsem se rozhodla zabývat kriminalitou mladistvých a kriminalitou žen. První část 

mé diplomové práce je věnována problematice ženské kriminality, která se stává předmětem 

rostoucího zájmu výzkumníků a teoretických studií, zejména s ohledem na očekávaný nárůst 

ženské delikvence. Jde tedy o problematiku velmi aktuální a perspektivní. Téma kriminality 

žen je zajímavé i z hlediska psychologie a sociologie rozboru trestné činnosti osob. Můžeme 

konstatovat, že kriminalita žen je podstatně nižší než kriminalita mužů, liší se také strukturou 

a intenzitou páchaných trestných činů. V úvodu této kapitoly přibližuji některé teorie 

kriminality žen, následuje rozbor statistických údajů o stavu, struktuře a vývoji ženské 

kriminality na území České republiky. V empirické části věnované kriminalitě žen, se 

pokusím přiblížit osobnost ženy pachatelky. 

 

Ve druhé části diplomové práce se zabývám problematikou kriminality mladistvých. 

Delikvence mládeže je v současnosti hojně diskutovaným tématem. Moderní společnost 

poskytuje dospívajícím mnohem více svobody a nabízí daleko více možností, než tomu bylo 

v létech minulých. Neopomenutelným faktem je také vysoká míra spotřeby, jíž se současná 

společnost vyznačuje. Tyto faktory působí jako kriminogenní činitelé a způsobují nárůst 

mladistvých delikventů. Kriminalita mladistvých je charakteristická zvláštnostmi 
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podmíněnými věkem, druhem, ale i způsobem provedení činů jinak trestných. Důvodem, proč 

se o kriminalitu mladistvých tolik zajímáme je zvýšená možnost nápravy pachatele.  

 

Obě části jsou podpořeny vlastním empirickým výzkumem, který jsem provedla ve 

Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava. Zvolila jsem metodu 

dotazníkového šetření, které jsem dále doplnila o narativní rozhovory s odsouzenými.  

 

Mým cílem bylo na začátku práce vymezit základní pojmy, stručně popsat 

kriminologické směry, jejich hlavní představitele a vybrané teorie. Krátce se zabývám také 

typologií pachatelů. Dále se snažím popsat specifika delikvence mladistvých a ženské 

kriminality, jejich stav, strukturu a vývoj. 

Teoretické poznatky se pokusím obohatit a doplnit o závěry získané při vlastním 

výzkumu z věznice Opava.   
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1. Vymezení základních pojmů 

V následující kapitole vysvětlím některé pojmy, se kterými dále ve své práci operuji 

. 

1.1 Osobnost pachatele jako multidisciplinární pojem 

 

Problematika osobnosti pachatele je značně rozsáhlá a komplikovaná. Oblastí, na 

kterou lze nahlížet z několika hledisek a která pro své komplexní pochopení vyžaduje znalosti 

a zkoumání hned několika vědních oborů. 

 

Osobnost pachatele stojí v popředí zájmu trestněprávní nauky jako určité kvality 

subjektu trestného činu. Osobnost pachatele se promítá jak do formální, tak i do materiální 

stránky trestného činu. Je proto nezanedbatelným kritériem jak v procesu samotného páchání 

trestného činu, tak i v procesu soudního rozhodování o vině a trestu, kde se osobnost pachatele 

promítá do základního principu ukládání trestu, do principu adekvátnosti trestu. Rozhodnutí 

soudu o uznání viny pachatele společně s rozhodnutím o druhu a výměře trestu však trestní 

proces nezavršuje. Tím, co tento proces završuje, je až výkon soudem uloženého trestu. 

Osobnost pachatele je tak předmětem trestního práva nejen z hlediska viny a trestu, ale také 

z hlediska výkonu trestněprávní sankce,  kde je osobnost pachatele předmětem penitenciární 

individualizace trestu. 

  

Již samotný pojem osobnost pachatele nasvědčuje tomu, že kromě výše uvedeného 

významu pro trestní právo je nutno osobnost pachatele vnímat také jako určitou 

psychologickou kvalitu. Je to přece právě osobnost, která je základním předmětem zkoumání 

vědní disciplíny psychologie. V psychologii otevírá pojem osobnosti prostor pro široké pole 

různých problémů, hledisek a otázek zkoumání. Těmi nejzákladnějšími jsou: struktura 

osobnosti (tj. rozčlenění psychiky do určitých komponent, skladba vlastností jedince), 

dynamika osobnosti (tj. výklad chování a prožívání člověka, např. jak jedná ve stresu, jak se 

rozhoduje v konfliktních situacích apod.), vývoj osobnosti (tj. jakým způsobem vznikají 

konkrétní vlastnosti osobnosti).1 

 

                                                 
1 Čírtková, L. Forenzní psychologie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 65. 
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Trestní právo se bez odborných psychologických znalostí problematiky osobnosti 

neobejde. Důkazem toho jsou i pro soudní rozhodování často nezbytné vyjádření znalců - 

psychologů. 

 

 Pachatel a jeho osobnost jsou však zkoumány i v jiných souvislostech, než to činí 

trestní právo či obecná psychologie. Jedná se o spojení s fenoménem soudobé společnosti – 

kriminalitou. Je tedy předmětem zájmu věd o kriminalitě, věd primárně se zabývajících 

kriminálním chováním lidí, jedná se o nauku o trestním právu hmotném a procesním, 

kriminální politiku, kriminologii a kriminalistiku. Vzhledem k tomu, že trestně právním 

následkem trestné činnosti má být trest, který dostatečně ochrání společnost před dalšími 

společensky nebezpečnými útoky, je osobnost pachatele zkoumána také z hlediska účinnosti 

trestněprávní sankce v rámci oboru penologie. Jednotlivé poznatky všech výše uvedených věd 

jsou pak inspirací trestního práva a trestní politiky. 

 

Osobnost pachatele je skutečně multidisciplinárním pojmem. Chceme-li opravdu 

proniknout do problematiky osobnosti pachatele, je nutno zvažovat tento termín ve všech výše 

uvedených souvislostech.  

 

1.2 Kriminologie a pojem pachatele 

 

Kriminalitě jako samostatnému fenoménu, věnuje pozornost především kriminologie. 

Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o její 

kontrole. Samotné slovo "kriminologie" je přitom odvozeno od latinského crimen (zločin) a 

řeckého logos (zde ve smyslu učení). Poprvé tohoto termínu použil francouzský antropolog 

Topinard v roce 1879. O šest let později se tento výraz objevil i v názvu Garofalovy knihy 

"Criminologia". Jako samostatný vědní obor se kriminologie konstituovala ve druhé polovině 

19. století v Itálii, ovšem jejímu vzniku předcházela celá řada prací předních světových 

myslitelů, kteří se otázkou zločinu zabývali. Po více než stoletém úspěšném rozvoji ve světě 

(zejména v Evropě a v USA) je dnes kriminologie uznávána jako samostatná vědecká a 

pedagogická disciplína.  

 

Kriminologie je společenskovědní disciplínou zabývající se jak jednotlivci 

(pachatelem, obětí, orgánem trestní justice, apod.), tak i společností jako celkem i sociálními 
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skupinami, které ji tvoří. Je zaměřena na poznávání reálných jevů a okolností souvisejících 

s kriminalitou. Pozornost kriminologů je soustředěna na zkoumání tří hlavních sociálních 

procesů, a to na prohlášení určitého jednání za zákonem zakázané (trestní zákonodárství), 

spáchání činu porušujícího tento zákon (kriminalita), reakce společnosti na toto porušení 

(trestní justice).2 Kriminologové také upozorňují, že kriminalitu a její pachatele do značné 

míry produkuje, či konstruuje sociální právní systém.3  

 

Základním pojmem užívaným kriminologií ve vztahu k pachateli je osobnost pachatele 

trestného činu. Osobnost pachatele je v kriminologii nejčastěji chápána jako organický celek 

duševního života člověka zahrnující jak biologický základ jedince, tak i společenské 

podmínky jeho života včetně společenských vztahů.4 Osobnost pachatele je tedy zkoumána 

jak po stránce psychické, tak po stránce sociální. Empirickým výzkumem pak získáváme 

určitý obraz pachatele a jeho osobnosti, což má význam především pro pochopení a vysvětlení 

kriminálního jednání i pro hledání vhodného způsobu zacházení s takovou osobou. 

 

Nejde však o pouhé získávání poznatků o individuálním pachateli, jde zároveň o jejich 

porovnávání se znaky dalších jedinců. Jedná se o vytváření typologií pachatelů, kterých známe 

z historie i současnosti celou řadu. Kriminologické poznatky o pachatelích by měly vést ke 

snaze omezovat vliv faktorů vyvolávajících nebo zesilujících pravděpodobnost výskytu 

kriminálních forem chování, k obnově trestným činem narušených vztahů, k nalézání 

vhodných forem zacházení s pachateli, čili obecně k zefektivnění kriminální politiky státu. 

 

1.3 Kriminalita  

 

Delikvence pochází z latinského slova „delinquere“, což znamená chybovat, provinit 

se nebo páchat. V sociologickém pojetí je delikvence chování, které odporuje sociálně 

přijatým a uznávaným sociálním normám příslušného sociálního útvaru, a je považováno  

za antisociální, sociálně patologické nebo nemorální. Sociální deviaci lze vysvětlit jako 

odchylku od očekávaného standardizovaného a institucionalizovaného chování, které 

                                                 
2 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 1. 
3 Renzeti, C. M.: Ženy, muži a společnost. [z anglického originálu přeložil Lukáš Gjurič]. Praha: Nakladatelství 
Karolinum, 2003, s. 334. 
4 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 119. 
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předepisuje sociální norma platná v určitém sociálním útvaru.5 Deviantní chování  

ale nelze ztotožňovat s chováním protiprávním, je to pojem daleko širší, obsahuje různé formy 

chování. Deviací se rozumí nejen kriminalita, ale i prostituce, alkoholismus, sebevraždy, 

chudoba apod.6 Kriminalitu tedy chápeme jako jednou z forem deviantního chování.  

 

Kriminalita je druhem sociální deviace, čímž rozumíme porušení nebo podstatnou 

odchylku od některé sociální normy, porušení formálních očekávání, případně neformálních 

požadavků kladených na lidské chování v dané společnosti. Od charakteru sociální normy, 

závažnosti jejího dodržování a míry porušení se odvíjí systém sankcí, který společnost vůči 

narušiteli normy uplatní.7  

 

Kriminalita v legálním pojetí je chování vyjádřené souhrnem trestných činů, které 

úmyslně nebo z nedbalosti spáchali trestně odpovědní pachatelé na určitém území a v určitém 

časovém období.8 Samozřejmě se jedná o jev negativní, který ohrožuje  

a v mnoha případech i přímo narušuje základní hodnoty státu a společnosti, práva  

a svobody člověka. Kriminalitu však nelze úplně potlačit, je to jev, kterému se bohužel 

v moderní společnosti nevyhneme.9 

 

Legální pojetí tedy chápe kriminalitu jako souhrn jednání, které je v rozporu s trestním 

právem a je posuzováno jako trestná činnost. Kriminalitou neboli zločinností rozumíme 

souhrn společensky podmíněných činů, které mají relativně hromadnou povahu, ve zvýšené 

míře ohrožují společnost a jsou proto platným zákonodárstvím prohlášeny za trestné.10 Jinými 

slovy je kriminalita výskyt trestního chování vyjádřený souhrnem trestných činů spáchaných 

ve společnosti. Platné trestní právo stanoví, jaké protispolečenské chování se vzhledem ke své 

nebezpečnosti pro společnost považuje za trestné činy11.  

                                                 
5 Geist, B. Sociologický slovník.  Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992, s. 251. 
6
 Kaiser, G. Kriminologie. Přeložili Helena Válková, Gabriela Nikšová, Oldřich Suchý a Lydie Junková. Praha: 

C. H. Beck, 1994, s. 122. 
7 Munková, G.: Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2004, s. 9. 
8 Urbanová, M. Sociální kontrola a právo. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 94. 
9 Urbanová, M. In Urbanová, M. a kol. Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 
s. 14. 
10 Kuchta, J. in Urbanová, M.: Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006, s. 114. 
11 Kapr, J., Linhart, J., Fišerová, V.: Sociální deviace, sociální nemoci a medicíny. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1997, s. 79. 



11 
 

Podle oficiálních statistik zločinnosti v západních zemích je možné zjistit 

pozoruhodnou podobnost, jelikož se v nich ukazuje, že: mladí páchají trestné činy častěji než 

staří, pracující třída častěji než střední třída, černí častěji než bílí a muži častěji než ženy.12 

 

2. Kriminologické teorie 

 

2.1 Podstata a význam teorií 

 

Kriminologické teorie mají vypovídat o tom, jaké faktory a skutečnosti hrají v genezi 

kriminality významnou roli s cílem nalézt optimální způsob řešení, tzn. jak jim předcházet, 

nebo alespoň snižovat jejich negativní dopad.13 Vzhledem ke skutečnosti, že kriminologie 

jakožto empirická vědní disciplína vychází ze zkušenostmi podložených a výzkumem 

ověřených poznatků i samotné teorie a přístupy, jenž se pokouší vysvětlit kriminální jednání, 

musí být podloženy výzkumem.  

 

V kriminologii se tradičně setkáváme s dělením teorií vysvětlujících kriminogenezi na:  

 

směr převážně biologických kriminogenetických teorií 

směr převážně psychologických kriminogenetických teorií  

směr převážně sociologických kriminogenetických teorií 

směr multifaktorových kriminogenetických koncepcí14 

 

Prvé tři teoretické směry se pokoušejí nalézt příčinu zločinnosti buď v sociálním 

prostředí, nebo v osobnosti jedince, proto je můžeme nazvat jednodimensionální. Naproti 

tomu moderní multifaktorové teorie se zaměřují na větší množství skutečností, které přímo či 

nepřímo ovlivňují kriminalitu. Je však třeba poukázat na skutečnost, že zodpovědět otázku, co 

hraje klíčovou roli při vzniku kriminality se bezezbytku doposud nepodařilo žádné teorii. 

Přesto je význam kriminologických teorií značný, můžeme je totiž chápat jako ucelený systém 

                                                 
12 Thompson, K.: Klíčové citace v sociologii. [z anglického originálu přeložil Jiří Orgocký]. London: Barrister & 
Principal. 2001, s. 163-164. 
13 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 59. 
14 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 80. 
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poznatků, které lze pomocí výzkumu potvrdit nebo vyvrátit. Výzkum pak chápeme jako 

nejlepší možný prostředek k získání objektivních poznatků o kriminalitě, využitelných 

k jejímu předcházení a regulaci. 

 

2.2 Biologické kriminogenetické teorie 

 

Mezi nejznámější biologické teorie patří teorie rozeného zločince, autora Cesara 

Lombrosa. Na základě měření tělesných proporcí odsouzených zjistil, že se u zločinců často 

vyskytují určité tělesné anomálie a na tomto základě vytvořil obraz lidského typu, který byl 

podle něj předurčen ke zločinecké dráze.15 Přestože byla Lombrosova teorie pozdějšími 

výzkumy vyvrácena, koncepty zkoumající dědičné faktory zavrhnuty nebyly.  

 

Zajímavé poznatky přinesl i Gall, který je pokládán za zakladatele tzv. frenologie, tj. 

učení vycházející z předpokladu, že v lidském mozku lze lokalizovat místa, kde jsou umístěny 

smysly pro delikventní jednání.16  

 

Konstituční teorie vychází z teze o závislosti psychických vlastností, zvláště 

charakterových a temperamentových, na tělesných vlastnostech jedince. Nejznámější 

představitel této teorie německý psychiatr E. Kretschmer vytvořil svoji konstituční typologii 

na základě analýzy mentálně patologických případů.  Podle Kretchmera odpovídá tělesné 

stavbě typ temperamentu a je zde také následná vazba na formu a druh kriminálního jednání.     

 

Teorie, které vycházely z tělesné konstituce byly z mnoha aspektů kritizovány. 

Hlavním důvodem byl například fakt, že i osoby se stejnou tělesnou konstitucí mohou páchat 

různé trestné činy nebo naopak. Postupem času nebylo vůbec prokazatelné použití jakékoli 

souvislosti mezi tělesnou konstitucí a pácháním trestné činnosti. Konstituční teorie totiž také 

vůbec nezohledňují lidskou osobnost, co do úlohy její nervové soustavy, či povahových rysů 

nebo okolních vlivů sociálního prostředí. 

 

 

 
                                                 
15 Jüttner, A. O kriminologii a kriminalitě. Praha: Orbis, 1968, s. 24. 
16 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 54. 
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Genetické výzkumy 

 

K ověření teorie o genetické podmíněnosti dispozic zvyšujících sklon k páchání 

trestných činů byly opakovaně prováděny tzv. adopční studie a výzkumy jednovaječných a 

dvojvaječných dvojčat.  

 

Ve výzkumech dvojčat se vychází z toho, že genetický základ jednovaječných dvojčat 

je identický, zatímco genetický základ dvojvaječných dvojčat se odlišuje, podobně jako je 

tomu u jiných sourozenců. Výzkumy sice opakovaně potvrdily vyšší shodné chování u 

jednovaječných dvojčat, přesto jsou kriminologové u těchto teorií na dědičnost kriminality 

spíše skeptičtí. V těchto případech je totiž nutno si uvědomit, že u jednovaječných dvojčat, 

která vypadají velmi podobně a i jejich rodiče a blízké sociální okolí se k nim proto chová 

stejně, nelze vyloučit významný vliv právě těchto specificky shodných sociálních faktorů, 

které nelze od ostatních (biologických) faktorů uměle separovat. Proto dost dobře nelze ani 

rozlišit, jakou roli sehrála v kriminální kariéře jednovaječných dvojčat jejich identická 

genetická dispozice a jakou měrou se na ni podílela shodná výchova, eventuálně další 

uniformní reakce ze strany společnosti.17 

 

Další klasickou metodou studia dědičnosti kriminálního chování jsou adopční studie, 

tedy studie dětí, jež byly krátce po narození svěřeny do péče adoptivních rodičů. V této 

kategorii je nejvíce citovanou studií práce Mednicka a jeho kolegů, která se opírá o materiál 

zahrnující 14 427 adoptivních dětí, jejich biologických a náhradních rodin. Jde o adopce, 

k nimž v Dánsku došlo mezi lety 1927 a 1947. Analyzovány byly jen případy synů, protože 

kriminalita dcer byla nepatrná. V rodinách kde nebyl ani biologický ani adoptivní rodič 

usvědčen z trestného činu, mělo záznam v rejstříku 13,5% synů. V rodinách kde byl usvědčen 

jen adoptivní rodič, mělo záznam v rejstříku 14,7%, ale v rodinách kde byl usvědčen 

biologický rodič dopustilo se trestné činnosti až 20% synů. Když se pak trestné činnosti 

dopouštěli biologický i adoptivní rodič, stouplo procento dokázané kriminality u synů na 

hodnotu 24,5%18.  

 

Adopční studie měly za cíl dokázat determinaci ke kriminálnímu jednání vlivem 

genetických dispozic. Jednoznačně průkazné výsledky o vlivu dědičnosti na kriminalitu však 

                                                 
17 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 62. 
18 Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence, 1. vydání.  Praha: Portál, s.r.o., 1998, s. 25. 
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studiem adoptovaných dětí získány nebyly. Zajímavý výsledek ovšem přineslo další 

zpracování týchž, Mendickem získaných dat. Ten totiž společně s jiným týmem zjistil, že děti, 

které byly adoptovány chudými rodinami s nízkým společenským a ekonomickým 

postavením, měly o 40% větší pravděpodobnost, že se budou chovat kriminálně, než děti 

adoptované rodinami z druhého konce ekonomicko-společenského žebříčku. Lepší sociální 

podmínky během dětství tedy bez ohledu na dědičnost snižují kriminalitu adoptovaných dětí.19 

 

Oligofrenie 

 

V různých liniích probíhal výzkum zaměřený na oblast inteligence a její význam pro 

kriminogenezi. Hlavní představitel tohoto směru navazujícího na výzkumy dědičnosti Ch. 

Goddard dospěl k závěru, že se nedědí sklony ke kriminalitě, ale oligofrenie neboli 

slabomyslnost. Údajně se právě pro svoji nízkou mentální úroveň stávají oligofrenní lidé více 

kriminálními. Mnohé novější studie však platnost této teorie zpochybnily. 

 

Biochemické výzkumy 

 

V polovině 60. let vyvolaly mezi světovou veřejností rozruch případy dvou vrahů, u 

nichž byl zjištěn jeden nadbytečný chromozom Y, tyto úkazy daly vzniknout teorii 

chromozomální anomálie.  

 

Představitelé teorie o úzkém vztahu abnormální chromozomální struktury jedince 

s jeho kriminálním jednáním soudí, že chromozomální anomálie s přespočetným pohlavním 

chromozómem Y (namísto u mužů obvyklé struktury XY, vyskytuje se tato kombinace XYY 

u pouze ca jednoho z 1000 novorozenců mužského pohlaví) vede u postiženého jedince nejen 

k nadměrnému růstu, ale i k postižení mozku, který se projevuje zpravidla nezralou osobností, 

sníženým intelektem, zvýšenou agresivitou i zvýšeným rizikem protispolečenského jednání. 

Určitou dobu se dokonce mluvilo o „chromozómu vrahů“.20 Při srovnání XYY vězňů s jinými 

vězni bylo mj. shledáno, že XYY vězni se nacházejí častěji ve věznicích s vyšším stupněm 

ostrahy. Dánská studie provedená Witkinem a spolupracovníky na velké nekriminální 

populaci však nepotvrdila, že by muži se syndromem XYY měli výrazně vyšší násilnou 

                                                 
19 Tamtéž, s. 25. 
20 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 89. 
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kriminalitu, měli jen o něco více záznamů v trestním rejstříku než muži se srovnatelnou 

výškou, inteligencí a srovnatelnou příslušností k ekonomicko-společenské vrstvě.21 

 

Neurofyziologický výzkum 

 

Jednu z důležitých oblastí biologicky zaměřeného výzkumu reprezentuje i zkoumání 

mozku, jeho funkcí a v něm probíhajících patologických procesů a poruch z hlediska jejich 

možného vlivu na kriminální jednání. Výzkumy a klinické studie z konce 20. století v tomto 

směru poukazují na skutečnost, že mozkové dysfunkce a patologické změny, ať již byly 

způsobeny chorobou (např. tumorová onemocnění mozku) nebo nehodou (např. pád z výšky), 

mají relativně často za následek takové změny chování, které často vyústí ve spáchání 

trestného činu, jež je pro okolí pacienta zpravidla nepochopitelný. Po vyléčení se chování 

pacienta často dostává zpět do normálu, což svědčí o předpokládané příčinné souvislosti mezi 

onemocněním mozku a kriminálním deliktem. 

 

Dalším zajímavým nálezem v oblasti výzkumu mozku je zjištění významné souvislosti 

mezi abnormálními výsledky elektroencefalografu (EEG) a kriminálním jednáním. Studie 

provedené v tomto ohledu ukazují, že abnormální EEG výsledky, které se v populaci obecně 

pohybují v rozmezí od 5% do 15%, byly u násilných recidivních pachatelů diagnostikovány ve 

zhruba 60% zkoumaných případů. Analogické konstatování platí i ohledně výrazně vyššího  

50% - 60% zastoupení abnormálních výsledků EEG mezi adolescenty s problémy chování, 

jako je hostilita, výkyvy nálad, nízká sebekontrola, impulsivní a destruktivní projevy.22 Je 

však potřeba si uvědomit, že mnoho lidí s abnormálním výsledkem EEG se nikdy žádné 

trestné činnosti nedopustí. 

 

V této souvislosti je potřeba se závěrem zmínit také o ne zcela prozkoumané teorii 

vzrušení. Ta vychází z předpokladu, že různí lidé potřebují vzhledem ke svým sociálním a 

genetickým předpokladům k optimální funkci svého mozku různou intenzitu vnějších podnětů. 

To je možné demonstrovat i na potřebě vzrušení a touze po mimořádném zážitku celé řady 

jedinců, kteří proto vyhledávají riskantní, adrenalinové sportovní aktivity. Hazardování se 

                                                 
21 Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence, 1. vydání.  Praha: Portál, s.r.o., 1998, s. 35. 
22 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 66. 
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svým i cizím životem a majetky paradoxně tyto jedince přivádí do stavu blažené spokojenosti. 

Výzkum však zatím jednoznačné výsledky v tomto směru nepřinesl. 

 

Souhrnně je možno výše uvedené teorie zhodnotit poněkud kriticky a to zejména proto, 

že teorie, které vysvětlují příčiny kriminality a vyvozují trestně politické závěry pouze 

z poznatků získaných biologickými, biochemickými a neurofyziologickými výzkumy 

nemohou samostatně obstát v oblasti sociálně podmíněných a strukturovaných vztahů. 

Namísto výhradní orientace na pachatele a vysvětlování kriminality jakožto důsledku 

působení vnitřních biologických činitelů je třeba věnovat pozornost také činitelům sociálního 

prostředí a případným dalším aspektům. 

 

2.3 Psychologické přístupy a teorie 

 

Psychologické analýzy delikventního chování se začínají objevovat už od počátku 

konstituování psychologie jako vědecké disciplíny. V této oblasti se jedná o teorie vycházející 

z poznatků psychologie osobnosti, klinické, diferenciální psychologie a obecné psychologie a 

psychiatrie. Psychologické hledisko má pro objasňování kriminality značný význam. 

Psychologie se snaží zejména o pochopení osobnosti pachatele, o jeho její utváření, vlastnosti, 

motivaci kriminálního jednání apod. 

 

Koncept psychopatické osobnosti 

 

Termínem psychopat označujeme osobu trpící poruchou osobnosti, která se projevuje 

výrazně nekonvenčním způsobem chování. Hevrey Cleckley dokonce popisuje psychopata 

jako „morálního idiota“, který sice netrpí klasickou psychózou, ale jeho schopnost empatie je 

minimální nebo ji není schopen vůbec. Psychopat je podle Cleckleyho také nadprůměrně 

inteligentní, egocentrický chronický lhář. Jeho psychopatický vývoj je možno pozorovat už 

v dětství a dospívání, kdy se projevuje poruchami spánku, vandalismem, žhářstvím, 

agresivitou apod. 

 

Právě prostřednictvím psychopatií a jejich zvýšeného podílu na kriminalitě (zvláště 

recidivní) byla do určité míry zvýrazněna role psychopatologie v oblasti kriminologie. Tento 

přístup totiž akcentuje výrazný podíl patologických osobnostních poruch, které u 
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psychopatických jedinců často vedou ke konfliktům v interpersonálních vztazích a k páchání 

trestných činů.23 

 

Psychoanalytická teorie  

 

Považuje zločin za projev vnitřních sil, příznak potlačených přání či důsledek 

nepříznivého osudu.24 Z hlediska kriminologické relevance má význam jednak 

psychoanalytické vysvětlení příčin trestného jednání lidského jedince, které je spatřováno 

v určitých chybně proběhnuvších životních vývojových etapách, jednak v objasňování 

kolektivních psychických mechanismů tzv. trestající společnosti.25 Tyto teorie kritizovaly 

samotné trestní právo a trest, protože v něm viděly způsob, jak společnost ventiluje svou 

agresi a uspokojuje své pudové potřeby na pachatelích, kteří tak souží společnosti jako 

„obětní beránci“.  Psychoanalýza byla často kritizovaná, protože zjednodušovala složité 

problematiky delikventního chování. 

 

Sociálně psychologické teorie  

 

Koncepce C. R. Jefferyho a R. L. Akerse se opírají o sociální učení, které probíhá ve 

skupinách a má speciální formy kladného a záporného zpevňování. Protispolečenské chování 

považují za naučené, a pro případ udržení jeho trvalosti, musí být v sociálním prostředí 

posilováno.26 

 

Teorie podmíněného chování 

 

Teorii podmíněného chování můžeme najít ve výzkumech manželů Eysenckových. 

Jejich výzkum byl založen na získávání výsledků z dotazníku PEN (dotazník psychoticismu, 

extroverze, neuroticismu). Jejich diagnostická metoda vychází z  Eysenckova 

třídimenzionálního modelu osobnosti. Podle Eysencka nacházíme antisociální, zvláště 

kriminální chování, častěji u osob, jejichž osobnost se vyznačuje vysokou extroverzí a 

vysokým neuroticismem, dále i psychoticismem, která vykazuje rysy shodné s typickými 

                                                 
23 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 94. 
24 Urbanová, M., Večeřa, V., a kol. Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 30. 
25 Kuchta, J., Válková, H., a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 70 
26 Neumann, J., Základní kriminologické školy a směry. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 
1998, s. 26. 
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charakteristikami psychopatických osobností.27 Tento dotazníkový výzkum přinesl zajímavé 

poznatky a to, že v nekriminální populaci dosahují v dotazníku PEN muži v psychoticismu o 

něco výše než ženy a v případě odsouzených mužů a žen je tomu opačně. Vysoké hodnoty 

psychoticismu ženy je tedy možné vysvětlit tak, že zločinnost není pro ženu obvyklá a právě 

tato zvýšená hladina negativních osobnostních rysů pomáhá ženám překonat sociální bariéry 

vůči páchání trestné činnosti. Další rozdíl přinesly výsledky výzkumu v tom, že odsouzené 

ženy na rozdíl od odsouzených mužů mají výrazně vyšší hodnoty neuroticismu. 

  

 Obecně lze na základě Eysenckových výzkumů dojít k závěru, že osobu delikventa 

specifikuje jako jedince bez vytvořeného svědomí, protože má buď vrozenu oslabenou 

schopnost se učit formou podmiňování, nebo nebyl svými rodiči účinně vychováván, tedy 

nedocházelo u něj k opakovanému spojení delikventního jednání s trestem a se strachem 

z potrestání.28 

 

Přestože se v praxi nastíněné klasifikace ukázaly jako užitečné diagnostické 

instrumenty, nelze pouze jejich prostřednictvím vysvětlovat genezi kriminálního chování. 

Klasifikace a stanovení diagnózy ovšem mohou být vhodnými nástroji k lepšímu porozumění 

vzájemných souvislostí mezi osobnostním profilem pachatele a jeho chováním. I zde je však 

třeba přihlédnout také k dalším zejména sociálním determinantům. 

 

2.4 Sociologické teorie 

 

V souvislosti s rozvojem společenských věd zesílila kritika biologicky orientovaných 

teorií kriminogeneze a začaly se prosazovat více teorie sociologické, které kriminalitu chápou 

jako sociálně patologický jev. Jejich zastánci hledají svá vysvětlení pro příčiny vzniku 

kriminality v kulturní nebo sociální struktuře společnosti, případně v její sociální organizaci. 

Sociologické teorie se soustředí na zdůraznění mezilidských vztahů a orientují se na platné 

právní a morální normy a podporu rozvoje společnosti. Zabývají se studiem individua, jeho 

zájmy a reakce v malých skupinách, bez věnování pozornosti historickým a společenským 

                                                 
27 Čepelák, J., Karabec, Z. K teoriím kriminality žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci při GP 
ČSSR, 1986, s. 53 
28 Eysenck, H.J., Crime and Personality, London: Routeledge and Kegan Paul, 1964, s. 27 In Čepelák, J., 
Karabec, Z. K teoriím kriminality žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci při GP ČSSR, 1986, s. 
54 
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hlediskům. Kriminalitu vysvětlují jako poruchu osobnosti v psychickém vývoji se 

zdůrazněním traumatických stavů, či defektů sociálního prostředí, frustrace a převahu norem 

deviantní subkultury.29 Za nejvýznamnějšího činitele ovlivňujícího kriminalitu a působícího 

na její vznik a vývoj, se považuje sociální prostředí, ve kterém dochází k formování osobnosti 

a k socializaci jedince. Pomoc při formování závěrů poskytly rozsáhlé empirické výzkumy. 

 

 

Teorie anomie 

 

V rámci sociologických teorií kriminality jsou významné následující koncepce. Mezi 

historicky nejstarší se řadí teorie anomie30 zpracovaná E. Durkheimem. Na něho navázal R. K. 

Merton se svou teorií odchylného chování. Merton pohlíží na anomii jako na nesoulad mezi 

institucionálně povolenými prostředky a cíli společnosti. Podle jeho koncepce je klíčovou 

hodnotou ve společnosti hodnota úspěchu, který je vnímán jako finanční úspěch. Jde o cíl 

převyšující veškeré ostatní cíle. Jedinec je tedy zároveň puzen k dosahování kulturně 

předepsaných cílů a zároveň jsou limitovány jeho šance jich dosáhnout vzhledem k jeho 

postavení v rámci sociální struktury. Toto napětí vedoucí k anomii podle Mertona ústí do pěti 

typů jednání, které vzniká jako důsledek kombinace možností přijetí nebo zamítnutí kulturně 

předepsaných cílů a prostředků k jejich realizaci.31 

 

 KULTURNĚ PŘEDEPSANÉ 

CÍLE 

INSTITUCIONÁLNĚ 

POVOLENÉ PROSTŘEDKY 

KONFORNITA PŘIJETÍ PŘIJETÍ 

DEVIANTNÍ ADAPTACE:   

INOVACE PŘIJETÍ ZAMÍTNUTÍ 

RITUALISMUS ZAMÍTNUTÍ PŘIJETÍ 

RETREATISMUS ZAMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ 

REBELIE NAHRAZENÍ NAHRAZENÍ 

 

                                                 
29 Císařová, D.: Žena a trestní právo in Hýbner, J. (edit.), Právní postavení žen v České republice. Acta 
Universitatis Carolinae: Iuridica, 1996, č. 3-4, s. 74-75. 
30 Anomie je pojem, který poprvé zavedl Durkheim, pro stav bezzákonnosti ve společnosti, situaci zhroucení 
obecných sociálních regulativů. Český badatel J. Keller anomii vymezuje jako stav, kdy přestávají platit zákony a 
jako kritický stav s absentováním pravidel, nejistotou a nesoudržností.  
31 Munková, G., Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s.41. 



20 
 

Z kriminologického hlediska je nejvýznamnější „inovace“, protože v tomto případě 

jedinec svým jednáním sleduje společensky přijatelné cíle, ale k jejich dosažení používá 

nelegální prostředky. Mertonova teorie byla podkladem pro celou řadu výzkumů a často byla 

moderními autory modifikována. 

 

Chicagská škola 

 

Obecně se chicagská kriminologická škola zabývala kriminogenními důsledky 

ukončené první světové války, dále vlivy masové migrace z Evropy, negativních vlivů 

urbanizace a industrializace a také prohibice a nezaměstnanosti.  

 

Předními představiteli této školy byli Shaw a McKay, kteří se zabývali rozložením 

kriminality mládeže v různých částech Chicaga. Ve svých výsledcích dospěli k tomu, že 

nejvyšší kriminalita se vyskytovala v oblasti špatných sociálních podmínek a chudoby. 

Přičemž právě nedostatečná perspektiva a chudoba byli hlavními motivy pro páchání trestné 

činnosti mládeže.  

 

Teorie diferenciální asociace 

 

Další významnou teorií je Sutherlandova teorie diferenciální asociace (styku, 

sdružování), která vidí delikt jako „normální“ naučené chování osob, které byly v kontaktu 

s kriminálními vzory, a normy nakloněné porušování práva u nich převážily. Koncepce klade 

důraz zejména na společenské vztahy, jejich intenzitu, opakování a na význam společenských 

spojení; nikoli tedy na individuální vlastnosti lidí.32 Kriminální chování se zde utváří a učí 

v malých skupinách, nejčastěji tvořenými vrstevníky. Sutherlandova teorie je často 

podrobována kritice, protože nedokáže vysvětlit, proč dvě individua, vystavená stejnému 

procesu sociálního učení kriminálním vzorům chování nemusí nutně nastoupit kriminální 

kariéru.33 Na druhou stranu je třeba říci, že vliv skupiny na individuální chování jedinců je 

trvale považován za nesporý. 

 

                                                 
32 Čepelák, J., Karabec, Z. K teoriím kriminality žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci při GP 
ČSSR, 1986, s. 79 
33 Munková, G., Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s.29. 
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Z kritiky Sutherladových koncepcí vyšel D. Glaser, který zdůraznil, že delikvence není 

nakažlivá“ pouhým stykem bez přihlédnutí k charakteristikám osobnosti budoucího pachatele 

a formuloval vlastní teorii „diferencované identifikace“, podle níž právě tato osobnost 

rozhodne v tom, zda se identifikuje s protispolečensky zaměřeným chováním delikventní 

skupiny, či nikoli. 

 

Nástupci E. H. Sutherlanda a D. Glasera zkoumali charakter delikvence městských 

gangů mládeže, jejichž členové většinou pocházeli z nižších společenských vrstev. A. K. 

Cohen, R. A. Cloward, L. E. Ohlin, W. B. Miller a další, se tak podepsali pod teorii 

kriminální subkultury.34 

 

Teorie sociální kontroly 

 

Teorie sociální kontroly staví na tezi, že to, co musí být vysvětleno, je skutečnost, že 

lidé dodržují normy, protože vycházejí z obecné lidské vlastnosti, že lidé jsou permanentně 

nespokojeni s tím, co mají. Díky této vlastnosti jejích vysvětlení spočívá v tom, že lidé 

dodržují normy díky existenci mechanismů sociální kontroly (ať už vnitřních kontrolních 

mechanismů, či vnějším mechanismům sociální kontroly, která působí na jedince ze strany 

společnosti).35 Soustřeďuje se na proces osvojení si sociálně konformního chování, avšak 

k tomu, aby se jedinec v průběhu socializace naučil způsobu sociálně správného chování, musí 

bezchybně fungovat formální a neformální kontrolní instance.36 Příčinou kriminálního chování 

je tedy porucha v interakci jedince s instituty kontroly. Spočívá hlavně v neschopnosti 

vypracovat si vnitřní kontrolní činitele pro proces socializace. Představitelem této teorie je 

Travis Hirshi, který tvrdí, že k delikventnímu jednání dochází tehdy, pokud je oslabeno nebo 

narušeno jedincovo připoutání ke společnosti.37 „Sociální vazbu“ jedince ke společnosti je 

možno specifikovat prostřednictvím čtyř faktorů, kterými jsou připoutání ke společnosti, 

                                                 
34 Neumann, J.: Základní kriminologické školy a směry. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 
1998, s. 36. 
35 Munková, G. Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s.59. 
36 Urbanová,M. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,   
    s.r.o., 2006, s. 122.  
37 Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. The Oxford handbook of criminology, Oxford University Press, 2007, s. 
13. 



22 
 

vazba na společnost, začlenění do společnosti ve smyslu pociťování určité zodpovědnosti a 

víra.38  

 

 

Etiketizační teorie 

 

Tento přístup jinak zvaný i labelling approach vychází z toho, že kriminalitou je to, co 

nejsilnější skupina ve společnosti prohlásí za trestné, a příslušníkům jiných skupin, které takto 

doporučené vzorce nerespektují, dává nálepku zločinců. Pojem zločinu a pachatele záleží tedy 

na rozložení poměru sil ve společnosti a na charakteru konfliktu zájmů.39 Pro teoretiky 

labellingu kriminalita jako taková neexistuje, mají totiž za to, že se jedná o umělou konstrukci, 

společenský produkt myšlenek, které lidé vzájemně sdílejí. Deviace není kvalita spáchaného 

činu, ale souvislosti spojené s aplikací nálepky a deviantem je ten, koho společnost za 

deviantního označila. Tyto teorie vychází z výzkumů latentní kriminality, kterými bylo 

prokázáno, že téměř každý jedinec alespoň jednou za svůj život spáchá trestný čin, ale 

kriminální populace se skládá především z pachatelů pocházejících z nižších společenských 

vrstev. Tento fakt si zastánci této teorie vysvětlují tak, že při označování činů a jejich 

pachatelů dochází k určité selekci ze strany mocných a vlivných na úkor slabších.  

 

Myšlenky, ze kterých vychází etiketizační teorie, považuji za přínosné zejména z 

důvodu, že prvotní označení jedinců za deviantní může nejen posilovat dosavadní chování, ale 

může být i startovacím motivem jejich nekonformního jednání v další fázi tohoto procesu. Jak 

poznamenává Urbanová, pokud s osobou jednáte jako s deviantem, vzniká pravděpodobnost, 

že se jím doopravdy stane.40  

 

2.5 Multifaktorové teorie kriminality 

 

Postupem času začaly vznikat různé koncepce spojující sociologická hlediska 

zkoumání příčin kriminality s hledisky psychologickými a biologickými. Jejich cílem bylo 

najít různé biologické, psychologické a sociální faktory, které by ve svém komplexu mohly 

                                                 
38 Munková, G. Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s. 60. 
39 Urbanová, M. Sociální kontrola a právo. Brno: MU, 1998, s. 98 
40 Urbanová, M. In Večeřa, M., Urbanová, M. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 193 
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být příčinou zločinného chování. Jedná se tedy o přístupy, které spojují a kombinují různé 

teorie a při výkladu kriminogeneze používají celou řadu faktorů. 

 

Výzkum manželů Glueckových 

 

Předními reprezentanty výzkumů vycházejících z vyhodnocení co nejvíce 

kriminologicky relevantních faktorů jsou manželé Sheldon a Eleanora Gluckovi z USA, kteří 

v letech 1939-1948 v řadě návazných studií rozvinuli multifaktorový přístup pojímající genezi 

kriminality jako následek vzájemného působení příčin různého charakteru, např. somatických, 

psychických, sociálních, ekonomických apod. Badatelé přinášejí nejzajímavější poznatky 

z provedených výzkumů a činí na jejich základě závěry především v oblasti kriminality 

mládeže. S celým týmem odborníků provedli velký srovnávací osmiletý výzkum 500 

bostonských mladistvých recidivistů ve věku od 11 do 17 let, náhodně vybraných ze dvou 

nápravně výchovných ústavů pro mladistvé a 500 párově přiřazených nedelikventů z 

„neprivilegovaných“ čtvrtí Bostonu, kteří byli s nimi vyrovnáni v dimenzích věku, rasového 

původu a ve výši inteligence.41 Výsledky byly zveřejněny v roce 1950 a byly zjištěny 

především výrazně poruchovější rodinné vztahy delikventů k rodičům i sourozencům, 

konkrétně byly z hlediska pravděpodobné kriminální dráhy identifikovány v sociokulturní 

oblasti tyto vlivné faktory – výchovný styl otce, dohled matky, emocionální vztah mezi otcem 

a synem, emocionální vztah mezi matkou a synem, soudržnost rodiny. 

 

Manželé Glueckovi potom znovu zkoumali tento delikventní i nedelikventní soubor po 

18. letech a zjistili, že vývoj jejich bývalých mladistvých delikventů vedl zvýšenou měrou k 

rozvoji psychopatických osobností s poruchovými vztahy jak ve vlastní rodině tak partnerce i 

k dětem, ale také v socioprofesní oblasti, kde se často vyskytovala fluktuace, nezaměstnanost, 

vyhledávání sociálních podpor apod. Pokud jde však o jejich kriminalitu, je možno ji 

charakterizovat tak, že ve věkovém období 25-31 let došlo k přesunu od závažných, násilných 

a majetkových deliktů k „lehčím“ formám kriminálního jednání (např. tuláctví, méně 

závažným ublížením na zdraví apod.). Glueckovi tyto závěry vysvětlují opožděným zráním 

osobností delikventů ve sféře fyzické, intelektové a emocionální, což potom ztěžuje jejich 

úspěšnou adaptaci v organizované moderní společnosti. Tito autoři považují za rozhodující 

                                                 
41 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 113. 
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předpoklad tohoto úspěšného procesu zrání adekvátní emocionální klima již v rodině 

jedince.42 

 

Validita výzkumných poznatků však byla záhy zpochybněna, neboť se ukázaly 

nedostatky použité metodologie ignorující skutečné rozložení kriminality. Kladně lze u tohoto 

eklektického přístupu multifaktorových kriminogenetických  koncepcí hodnotit vypracování 

širokého predikčního (prognostického) instrumentaria43. 

2.6 Závěr k teoriím kriminality 

 

Shrneme-li poznatky všech výše uvedených kriminologických škol, bez ohledu na to, 

v čem jejich představitelé a zastánci spatřovali rozhodující vliv na vznik a existenci 

kriminality, musíme především ocenit jejich snahu o získání objektivních poznatků o pachateli 

a jeho kriminálním jednání prostřednictvím empirického výzkumu. Je však také pravdou, že 

žádným vědeckým výzkumem nelze univerzálně postihnout všechny významné skutečnosti 

fenoménu zločinu. Pokud nebudeme tyto teoretické i praktické poznatky generalizovat, ale 

přistoupíme k nim konstruktivně získáme dobrý základ pro poznání zločinu a jeho pachatele. 

 

3. Typologie pachatelů 

 

Typologie je metoda umožňující třídění soustav, objektů nebo jevů pomocí typů. 

Umožňuje v kriminologii rozčlenit pachatele trestných činů podle určitých kritérií, znaků či 

souboru znaků do skupin, z nichž každou lze charakterizovat pomocí určitého modelu, 

prototypu, typu.44 

 

Typologie se opírá o pojem typ. Typ ve vztahu k osobnostem lidí pak bývá nejčastěji 

definován jako určitý komplex vlastností, rysů či jiných znaků osobnosti, které sice 

nepostihují celou osobnost jedince, ale jsou společné většímu počtu osob, z nichž podle 

výskytu právě těchto znaků lze vytvořit dílčí skupinu v rámci konkrétní typologie.45 

                                                 
42 Večerka, K. a výzkumný tým.  Závěrečná zpráva z výzkumu – Sociálně patologické jevy u dětí.  Praha: PF 
MU, 2000, s. 32. 
43 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 113. 
 
44 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 121. 
45 Tamtéž, s. 121. 
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Typologie pachatelů bude vždy patřit k aktuálním tématům teoretické kriminologie. Je 

součástí zkoumání pachatele na „vyšší úrovni“, přináší hlubší poznání osobnosti pachatele, 

příčin protiprávního jednání a rozpracování trestů ukládaných pachatelům. Každá typologie 

v sobě nese nebezpečí schematizace a nepřesnosti, protože hranice mezi jednotlivými typy a 

skupinami pachatelů jsou relativní. Vývoj je neustále prohlubován a upřesňován a jeho 

poznatky slouží jako podklad pro klasifikaci (typologii) pachatelů trestných činů. 

 

V kriminologii se setkáváme s dělením typologií podle toho, jaký vliv na formování 

osobnosti pachatele považují kriminologové za rozhodující. Základní dělení typologií je tedy 

následující: 

 

převážně biologické charakteristiky osobností pachatelů 

převážně psychologické charakteristiky osobností pachatelů 

převážně sociologické charakteristiky osobností pachatelů 

 

Je však třeba mít neustále na paměti, že každý člověk je jedinečná a neopakovatelná 

bytost a „čistý typ“ ve skutečnosti neexistuje. Přesto je však možné pachatele trestných činů 

seskupit, diferencovat a utřídit do různých skupin podle určitých společných znaků a kriterií. 

 

3.1 Biologické typologie osobnosti pachatele 

 

Mezi nejznámější typologie vyzdvihující biologické znaky pachatele patří Lombrosovo 

učení o „rozeném zločinci“. Lombroso na základě vlastních průzkumů a pozorování ve 

vězeňské populaci charakterizoval zločince jako osobu odlišující se od normálního jedince 

především fyzickými znaky (např. vrah se podle jeho teorie vyznačoval chladným pohledem, 

často velkým nosem, úzkými rty, dlouhýma ušima, kudrnatými tmavými vlasy apod.). Vedle 

tohoto typu ovšem uznával také typ tzv. příležitostného zločince, zločince z vášně nebo 

morálně patologické delikventy. 

 

Kretchmerova konstituční typologie vychází z teze o závislosti temperamentu 

s tělesnou konstitucí. Východiskem Kretschmerovy typologie jsou tzv. somatotypy. 

Rozeznává: 
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Pyknickou tělesnou konstituci – střední výška těla, kulatá hlava, zavalité krátké tělo s 

měkkým svalstvem a hypertrofickým břichem 

Astenickou tělesnou konstituci – dlouhá štíhlá postava s úzkými rameny a plochým 

hrudníkem, slabě vyvinutým svalstvem, dlouhými slabými údy a ostrým profilem 

Atletickou tělesnou konstituci – střední postava se silně vyvinutým svalstvem a 

kostrou, širokým hrudníkem, užšími boky a malou lebkou s protáhlým obličejem. 

 

Těmto jednotlivým tělesným typům – somatotypům – přiřadil Kretschmer typy 

charakteru. Jeho pojem však neodpovídá našemu pojetí a splývá spíš s temperamentem. 

Kretschmer viděl základnu charakteru v afektech. Podle něj odpovídá: 

 

Astenické konstituci schizoidní typ charakteru - je velmi složitý, „schizoidní lidé 

mají povrch a hloubku“, proto je nikdy dobře neznáme. Jsou přecitlivělí nebo chladní, 

uzavření a nepřístupní, rozporuplní, jednostranní, vytvářejí si vnitřní imaginární svět, často 

odtržený od světa reálného. Jeho doménou je drobná majetková kriminalita. 

Pyknické konstituci cyklothynní typ charakteru - se vyznačuje otevřeností, 

společenskostí,  ealistickým vztahem k životu „cykloidní lidé jsou prosté nekomplikované 

povahy“, přizpůsobiví, přirození, vitálně založení, živí nebo klidní a tiší. Páchá především 

majetkovou trestnou činnost, zejména podvody. 

Atletické konstituci viskózní typ charakteru - se vyznačuje nekomplikovaností a 

určitou pohybovou i mentální těžkopádností, je typem bez velkých vzruchů a myšlenek. 

Z kriminálního jednání u něj dominuje násilná trestná činnost. 

 

Kretschmerova typologie je z mnoha hledisek problematická. Kretschmer sám sice 

nechápe konstituci člověka jako osudovou pro jeho psychiku, ale biologizující základ této 

typologie je v mnoha rozporech se skutečnými podmínkami utváření lidské psychiky. 

Kretschmer předpokládal, že somatické i afektivní struktury (temperament) jsou 

determinovány společnými biochemickými faktory. 

 

Podobnou typologii založenou na somatotypech vytvořil Američan Sheldon. Na 

základě porovnání fotografií asi 4000 lidí v boční, přední a zadní projekci stanovil tři typy 

tělesné morfologie, jimž přisoudil tři typy charakteru: 
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Endomorfní typ těla – je tvořen především tukem a odpovídá mu tzv. viscerotonní typ 

charakteru (pohybová pomalost, rozvážnost, pohodlnost). 

Mezomorfní typ je tvořen svaly a odpovídá mu somatotonní povahový typ (energie, 

agresivita, vitalita). 

U ektomorfního typu dominuje funkčně nervová soustava a odpovídá mu 

cerebrotonní povaha (rychlé reakce, množství zábran a dobře kontrované chování při sklonu k 

samotářství. 

 

Také Sheldonova typologie je biologizující a omezeně platná jen v mezích, v nichž je 

přípustný rozhodující vliv vegetativní nervové soustavy na lidskou psychologii a fyziologii. 

 

 

3.2 Psychologické typologie osobnosti pachatele 

 

Forenzních typologií existuje celá řada, obecně (bez ohledu na spáchaný trestný čin) 

však lze pachatele rozdělit do pěti základních typů: 

 

 socializovaný (normální) typ, 

 neurotický typ, 

 psychopatický typ, 

 mentálně nedostačivý typ, 

psychotický typ.46 

 

Socializovaný typ 

Nejlépe vystihuje osobnost tohoto typu přívlastek „normální“, i když na první dojem 

působí málo informativně. Jde o osobnost, na kterou se vztahují obecné poznatky o chování a 

prožívání. Konkrétně to např. znamená, že myšlenkové pochody a vůbec veškerá dynamika 

prožívání (city) jsou srozumitelné, fungují primární i sekundární potřeby tak, jak je známe 

z výkladu psychologie, svědomí je utvořené a reakce na spáchaný čin odpovídají obvyklým 

představám (lítost, smutek, obavy o další životní cestu, otřesené sebevědomí, úzkostné 

očekávání reakce okolí apod.).47 

                                                 
46 Čírtková, L. Forenzní psychologie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 69. 
47 Tamtéž, s. 69. 
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Spáchaný skutek vybočuje z dosavadní životní cesty a motiv pachatele bývá prostý a 

průhledný, dá se pochopit i z pohledu vnějších posuzovatelů. S takovým typem pachatele se 

kontakt navazuje poměrně snadno, jednání s ním je bezproblémové. 

 

Neurotický typ 

Jeho osobnost je nápadná tím, že se u něj vyskytují větší či menší neurotické poruchy 

(zvýšená úzkost, dráždivá slabost, neurovegetativní poruchy, depresivní ladění, hysterické 

reakce, nutkavé vtíravé představy). Neurotické prvky osobnosti příznačným způsobem 

vcházejí i do kriminálního jednání. Typický neurotický pachatel je převážně mladistvého a 

mladého věku, pochází zpravidla ze středních sociálních vrstev či přesněji řečeno z vrstev, 

které jsou dobře materiálně zajištěny. Kriminální jednání je zpravidla protestem proti rodině, 

nesměřuje ani tak proti společnosti jako spíše proti vlastní rodině (reakce na přehlížení otcem, 

rozmrzelost na matčinu dominanci, netrpělivost vyplývající např. z prodlužované závislosti na 

rodičích, frustrovaná potřeba sociálního uznání a citového zázemí). Proto bývá neurotický typ 

rovněž označován jako emočně narušený, emočně nestabilní jedinec.48 

Způsob spáchání, předpokládá např. amatérské provedení, zanechání zřetelných stop, 

chaotický útěk z místa činu a neúčelový či neinstrumentální charakter jednání v tom smyslu, 

že neurotický delikvent krade, aniž by odcizené předměty skutečně potřeboval či po nich jinak 

toužil (kleptomanie).  Je však třeba také zdůraznit, že žádný z vyjmenovaných znaků není 

nepopiratelným důkazem toho, že jde o neurotický typ pachatele. Kriminalita neurotických 

pachatelů bývá vysvětlována pomocí psychoanalytických tezí. 

 

Psychopatický typ 

Výraz psychopatická osobnost je diagnostickým termínem. Jde o psychiatrickou 

diagnózu, která se používá pro jedince projevující se svéráznými, nápadnými a zvláštními 

způsoby chování a prožívání. Protože jde o dosti velké nápadnosti, povšimne si zpravidla i 

laik při běžném jednání, že dotyčný se vymyká běžnému standardu. Psychopat má jinou 

strukturu osobnosti na základě nenormálního vývoje od dětství v oblasti emocí, vůle, pudů, 

temperamentu. Psychopati bývají ve svém okolí považováni více méně za podivíny. Odborně 

se psychopatie označuje jako relativně trvalá porucha (odchylka) osobnosti. Výrazem porucha 

chápeme, že některé vlastnosti, které běžně v osobnosti nalézáme, u psychopata chybí (jde 

                                                 
48 Tamtéž, s. 69. 
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např. o vymizení vyšších citů), anebo jsou příliš intenzivní (např. agresivní psychopat má 

nadměrně vystupňovanou agresivitu).49 

 

Mentálně nedostačivý typ 

Jedná se o typ pachatele, jehož osobnost se vyznačuje nízkou inteligencí. Jeho 

rozumové schopnosti jsou nižší, než je obvyklé. Jeho trestná činnost pak nebývá promyšlená, 

je pro ni příznačná jednoduchost a přímočarost. Závažnost této poruchy tkví v tom, že se jedná 

o osoby labilnější, nezdrženlivé, podléhající pudovým a primitivním zájmům a přání. Snáze 

podléhají působení negativního okolí, snadno se dají svést či navést. Mentálně nedostačivý typ 

se často dopouští násilné trestné činnosti, bývá pachatelem sexuálních útoků proti 

inadekvátním objektům (děti, zvířata), při skupinové činnosti bývá vykonavatelem nápadů a 

iniciativy druhých.50 

 

Psychotický typ 

Je jím pachatel, který v době spáchání činu trpí některou z konkrétních podob 

nejtěžšího duševního onemocnění, tj. psychózou. Dopustí-li se psychotik kriminálního činu, 

jde většinou o násilné trestné činy. Na první pohled je spáchaný čin nápadný svou bizarností, 

nesrozumitelností a brutalitou. 51 

 

3.3 Sociologické typologie osobnosti pachatele 

 

Tyto typologie zdůrazňují vliv sociálního prostředí na utváření osobnosti pachatelů a 

vycházejí především ze zkoumání sociálního prostředí pachatele, procesu sociálního učení, 

hodnotových orientací pachatele a jeho sociálního začlenění. Sociologie se při studiu 

osobnosti pachatele zajímá především o analýzu sociálního prostředí, společenských 

podmínek, které na pachatele působily a o jejich typizování a zobecňování.52 

 

V současné době sociologické typologie vycházejí ze sociálně psychologické teorie 

Shutherlanda a Cresseyho (viz. výše). Vývoj kriminálního chování se posuzuje podle procesů 

                                                 
49 Čírtková, L. Forenzní psychologie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 71. 
50 Tamtéž, s. 73 
51 Čírtková, L. Forenzní psychologie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 73. 
52 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 127. 
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učení, stejně jako chování k právu. Přitom se přisuzuje rozhodující podíl obsahům učení, ne 

procesu samotnému.53 

 

4. Ženská kriminalita 

 

Kriminologie, stejně jako jiné společenské vědy, nevěnovaly v minulosti ženské 

problematice velkou pozornost. Zájem o kriminalitu žen podnítil V. kongres OSN o prevenci 

zločinnosti a zacházení s pachateli konaný v roce 1975 v Ženevě. Odborníci zde dospěli 

k závěru, že v mezinárodním měřítku začíná nabývat kvantitativně a kvalitativně nových, 

nebezpečnějších forem, avšak s poznatkem, že nelze odhadnout její kvantitativní trend.54 

 

Celá řada autorů vidí ženskou kriminalitu na rozdíl od kriminality mužské jako jev 

méně nápadný a častý, a proto se může jevit  méně důležitá a nebezpečná. Převažují zejména 

trestné činy majetkové, a to typicky s nižšími finančními škodami než je tomu v případech 

trestných činů spáchaných muži, dále mravnostní kriminalita apod., naopak násilná trestná 

činnost je spíše výjimečná a směřuje většinou vůči osobám blízkým. Více než jednu pětinu 

všech stíhaných pachatelů tvoří ženy u trestných činů označovaných jako hospodářská-

ekonomická kriminalita, kdy jsou ženy stíhány za trestné činy podvodu a zpronevěry. Dále 

jsou ženy stíhány za tzv. krádeže prosté, kapesní krádeže, část krádeží a loupeží bývá 

doprovodným jevem prostituce. Specifickou oblastí kriminality žen v České republice zůstává 

skupina trestných činů souvisejících s rodinnou rolí ženy a selhávání v ní, jedná se o trestné 

činy zanedbávání povinné výživy, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví apod.  

 

Byla vytvořena celá řada teorií příčin a existence kriminality, ovšem všechny 

s akcentem především na mužskou kriminální populaci. V souvislosti s rozvojem a postupným 

prosazením feministického přístupu k sociálním jevům v posledních desetiletích se i 

v kriminologii začala věnovat zvýšená pozornost problematice žen a rozdílů mezi pohlavími. 

To odráží tzv. gender55 přístup a zvyšující se množství na něm založených gender studií.56  Je 

                                                 
53 Kaiser, G., Kriminologie: Úvod do základů. Praha: C.H.Beck, 1993, s. 50. 
54 Čepelák,J., Karabec, Z.: K teoriím kriminality žen. Výzkumný ústav kriminologický. Praha 1986, s. 5. 
55 Gender = pojem poukazující na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým) mezi muži a ženami, které jsou 
kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. jsou časově a kulturně variabilní. Jsou předmětem a důsledkem 
rozdílné socializace. Je předpokládáno, že rodové rozdíly nejsou přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným 
stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. 
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trvalou a celosvětovou skutečností, že podíl žen na celkové kriminalitě je velmi nízký 

(literatura uvádí hodnoty od 8% do 15%). Dalším faktem je také skutečnost, že od 70. let 20. 

století podíl ženských pachatelek na veškeré registrované kriminalitě ve světovém průměru 

stoupá. V České republice je zastoupení žen na objasněné kriminalitě od počátku 21. století 

stabilizováno na 11-12%.57   

 

Následující kapitoly budou věnovány problematice ženské kriminality a pokusí se 

vymezit důvody menšího podílu žen na celkové registrované kriminalitě. 

 

4.1 Rozdíl mezi kriminalitou páchanou muži a ženami 

 

Jak jsem již několikrát zmínila, ženy páchají trestné činy v daleko menším rozsahu než 

muži a činy, jichž se dopouštějí, mají společensky méně škodlivý dopad. Je také třeba zmínit, 

že výskyt méně závažné trestné činnosti, zejména té majetkové je všeobecně, bez ohledu na 

pohlaví pachatele, větší, než jak je tomu např. u loupeží či vražd. Kriminalita žen se však od 

mužské liší nejen četností trestných činů, ale také jejich intenzitou, povahou trestné činnosti, 

způsoby a nástroji jejich páchání a také následky trestné činnosti. Přestože podíl žen na 

kriminalitě je nižší vždy, u všech trestných činů,58 rozdíl se zvyšuje v závislosti na závažnosti 

trestného činu, v případech méně závažného porušení zákona nejsou rozdíly tak markantní 

jako je tomu u závažných zločinů. Navíc majetková a psychická újma způsobená trestnými 

činy spáchanými ženami podstatně menší než je tomu v případech mužské kriminality. 

Individuální výzkumy ukázaly, že většina mužů i žen, kteří se rozhodli v kriminální kariéře 

pokračovat, gradují počty zločinných útoků během prvních deseti let a následně dochází 

k pozvolnému ústupu kriminálního jednání. I přesto zde můžeme najít určitou malou skupinu 

celoživotních pachatelů, půjde zejména o muže, kteří začali svou kariéru zločinců již jako 

mladiství a pokračují do dospělosti, obdobná, leč ještě menší skupina bude existovat i 

v ženské populaci.59  

 

                                                                                                                                                         
56 Blatníková, Š., Netík, K.,: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti (psychologické a kriminologické 
aspekty). Praha: IKSP, 2007, s. 7. 
57 Srov. Statistiky Policie ČR 
58 Výjimku tvoří prostituce, která je v mnoha státech světa trestným činem. Prostituce jako tzv. nejstarší řemeslo 
světa je doménou žen. 
59 Srov. Renzetti, C., Goodstein, L., Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los 
Angeles: Roxbury Publishing Company, s. 111. 
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K nejvýznamnějším rozdílům mezi kriminalitou mužů a žen patří bezesporu 

přítomnost násilí u spáchaného trestného činu, která je daleko výraznější v případě mužské 

delikvence. Ženy mají také daleko menší sklony k recidivě, a pokud už k ní dojde, nejedná se 

o specializaci na jeden druh trestné činnosti. Ženy pachatelky se také zřídkakdy ztotožňují se 

spáchaným trestným činem, tak jak tomu někdy bývá u mužů-pachatelů. Menší zastoupení žen 

v organizovaném a vysoce lukrativním zločinu se vysvětluje tím, že ženy tolik neinklinují 

k životní kariéře zločince.  

 

Nedostatek pouta mezi ženou a zločinem se odráží také v tom, že ženy jednají 

převážně samostatně nebo v malých, relativně nestálých skupinách. Co se trestné součinnosti 

týče, ženy spolupracují s dalšími pachateli hlavně při závažnější trestné činnosti, na kterou si 

samostatně často netroufají. V těchto případech působí zejména jako spolupachatelky, 

případně pomocnice mužských pachatelů, kteří trestný čin zorganizují a řídí jeho spáchání. 

Mužskou parketou jsou také gangy, výzkumy z USA sice poukazují na to, že do 70. let 20. 

stol. Také ženské gangy začínají získávat částečnou autonomii, zůstávají však stále závislé na 

gangech mužů, které je vytlačují z participace na nejvýnosnějších kriminálních aktivitách. Pro 

tyto skupiny je typická vysoká míra násilného jednání a i v ženských gangech je násilná 

činnost mnohonásobně vyšší než u žen, samostatných, neorganizovaných pachatelek. I tak je 

podíl násilí v mužských gangech neporovnatelně vyšší. 60 

 

Řada studií ukazuje, že žena potřebuje k tomu, aby spáchala trestný čin daleko větší 

míru provokace než muž, zvláště pokud se jedná o závažný čin. Ve srovnání s muži jsou ženy 

pachatelky často oběťmi fyzického týrání nebo sexuálního zneužívání a to jak v dětství, tak 

v dospělosti (srov. dále). Americké výzkumy z 90. let také poukázaly na četné biologické, 

neurologické nebo psychické abnormality u žen pachatelek. Dalším významným faktorem 

působícím na přesvědčení ženy ke spáchání zločinu je bezesporu muž – milenec, partner, 

manžel, který ji dokáže k trestně právnímu jednání iniciovat. Často půjde i o vydírání a strach 

ženy ze ztráty vztahu nakonec převáží a přiměje ženu ke spáchání činu. Ženy jsou mnohdy 

schopny pro vztah a citové pouta udělat cokoli. Faktor citlivosti a empatie však na druhou 

stranu bývá používán také k vysvětlení nižší míry kriminality žen než mužů. 

 

                                                 
60 Srov. Renzetti, C., Goodstein, L., Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los 
Angeles: Roxbury Publishing Company, s. 112. 
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Přes všechno co bylo řečeno výše je nutno říct, že ženy páchají trestnou činnost a to i 

závažnou a existuje řada teorií, které se pokoušejí vysvětlit dvě základní otázky – Jak vysvětlit 

rozdílný podíl na kriminalitě obou pohlaví? A proč mají některé ženy tendenci k porušování 

práva daleko větší než jiné ženy?61 

 

4.2 Teorie ženské kriminality 

 

Teorie ženské kriminality se pokoušejí najít hlavní odlišnosti mezi kriminalitou mužů a 

žen. Tyto teorie je možno členit podobně jako teorie zabývající se osobností pachatele a 

kriminalitou obecně. Jedná se o teorie akcentující determinanty biologické, psychologické, 

sociální a multifaktorové přístupy.  

V následující kapitole neuvádím úplný výčet teorií, ale navazuji na gendrově 

nespecifikované teorie kriminality a doplňuji je o nejvýznamnější koncepce vysvětlující vznik, 

frekvenci a formy ženské delikvence. 

 

Biologické teorie 

Mezi první teorie, pokoušející se vysvětlit a popsat ženskou kriminalitu, patří 

biologikcké teorie, které vycházejí z genetiky. Tyto teorie vidí ženy od přírody biologicky a 

psychicky méně vyspělé tvory, a jako také jsou předurčeny k pasivitě, podřízenosti, mateřství, 

emocionální citlivosti a k menší brutalitě a kriminalitě. Převládají u nich mateřské pudy, což 

má za následek menší počet konfliktů se zákonem, než je tomu u mužů.62 

 

Druhá vlna těchto teorií, která se objevila v 70. letech 20. století, vysvětlovala rozdíly 

v kriminalitě mužů a žen pomocí rozdílů v agresi, kolísáním hladin sexuálních hormonů, 

impulsivností, inteligencí nebo rozdíly ve fungování mozku.63 

 

 

 

                                                 
61 Renzetti, C., Goodstein, L., Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los Angeles: 
Roxbury Publishing Company, s. 113. 
 
62 Urbanová, M. In Urbanová, M., Večeřa, M. a kol.Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému 
právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 29. 
63 Ochmanová, V. In Urbanová, M. a kol. Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 
2004, s. 20. 
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Psychologické teorie ženské kriminality 

Tyto teorie poukazují na fakt, že u pachatelek trestné činnosti  je patrný  vyšší výskyt 

psychických onemocnění, resp. psychopatie. Výzkumy dokazují, že ve věznicích  

je u žen výskyt psychopatie velmi častý. Z psychologických faktorů má na kriminogwenezi u 

žen značný vliv alkoholismus a drogová závislost, případně zkušenost  

se sexuálním zneužíváním. Toto potvrzuje i řada výzkumů, která prokazuje, že velká část žen 

ve vězení byla oběťmi sexuálního nebo psychického zneužívání, pocházelo z násilných rodin 

nebo má problémy s drogami.64 

 

Sociologické teorie ženské kriminality 

K těmto teoriím patří např. teorie odlišné socializace. Proces socializace je poměrně 

složitý a odehrává se vzájemným působením mezi společností a jedincem. Je to vytváření 

určitých kulturních návyků, přeměna biologické bytosti ve společenského tvora.65 

Nesocializovaná společnost není schopna předat své základní normy a hodnoty, které 

představují její základy, následující generaci a bez uspokojivé socializace vznikají sociálně 

narušení jedinci.66 Teorie odlišné socializace vysvětluje rozdílnost v kriminalitě mužů a žen na 

tom, že již u dospívajících dívek a u chlapců probíhá proces socializace odlišně. U dívek 

probíhá obvykle bez větších obtíží, protože se lépe přizpůsobují normám. Dívky se v dětství 

učí typickým ženským dovednostem, zatímco chlapci si v rámci socializace vytvářejí více 

akční a agresivnější vzory chování, jsou učeni tomu, aby se v životě uměli prosadit, uplatnit a 

získat vedoucí postavení. Dívky jsou zase naopak vedeny k roli matek, k toleranci podřizování 

svých zájmů rodině a nejbližším, a proto je pro ně snadnější  

se podřídit také sociálním a právním normám. Nelze říci, že by tento rozdílný způsob výchovy 

pozdější kriminalitu úplně vyloučil, ale podstatně ji omezuje.67 

 

Teorie diferencované neformální kontroly, která je postavena na sociálním procesu, 

při kterém si lidé vzájemně předávají určité vzorce chování. Sociální kontrola velmi úzce 

souvisí se socializací. Sociální kontrola je sociální proces, při kterém se lidem předávají určité 

sociální vzorce chování. Existují různé druhy, formy a prostředky sociální kontroly. 

                                                 
64 Tamtéž, s. 21. 
65 Vykopalová, H. Vybrané kapitoly ze základů psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého - Právnická fakulta, 
1995, s. 123. 
66 Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1999, s. 38.  
67 Urbanová, M. In Urbanová, M., Večeřa, M. a kol. Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému 
právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 30. 
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Neformální kontrolu vykonávají např. rodiče, přátelé, sousedé apod.68 Teorie rozdílné míry 

neformální kontroly je založena na tom, že dívky jsou intenzivněji kontrolovány svými rodiči. 

Je na ně více dohlíženo, podléhají silnější sociální kontrole než chlapci, a proto jsou méně 

ovlivněny stykem s delikventními vrstevníky.69 

 

Ženy jsou také při trestné činnosti daleko rafinovanější než muži, často stojí v pozadí 

trestné činnosti mužů (tzv. „šedé eminence“ v pozadí).  Jejich úloha je muže k trestné činnosti 

podněcovat.70 

 

Jako další důvod nízké míry kriminality žen je někdy uváděno „gentlemanské 

chování“ mužů pracujících v orgánech činných v trestním řízení. Trestné činy žen jsou podle 

této teorie posuzovány s větší shovívavostí než delikty mužů, a proto se četné trestné činy žen, 

i když jsou odhaleny, nedostanou až k samému soudu a do kriminálních statistik. Mnohdy 

delikt spáchaný ženou skončí jen v přestupkovém řízení. Také soudci podle některých autorů 

bývají při rozhodování motivováni péčí o rodinu a děti.71 Odborníci uvádějí, že ženy dostávají 

v průměru nižší tresty za stejné trestné činy než muži. Tady je třeba poznamenat, žese ženy 

obvykle dopouštějí také méně závažné trestné činnosti, která je samozřejmně trestána mírněji. 

 

Teorie omezených příležitostí vychází z teze, že ženy mají omezené příležitosti 

k páchání trestných činů, protože jsou upoutány k domovu, jejich sociální prostor se omezuje 

na dům a rodinu. Tato teorie vzhledem k současné emancipaci žen zřejmě neobstojí. 

Domnívám se, že v současné době jsou pracovní i jiné sociální příležitosti mužů a žen 

rovnocenné. Další skutečností je, že trestná činnost není páchána pouze v souvislosti se 

zaměstnáním, ženy by v souladu s touto teorií mohly být daleko častějšími pachatelkami 

trestných činů páchaných na osobách blízkých, to však výzkumy nepotvrzují. 

 

Teorie odstrašení zase poukazuje na to, že ženy na rozdíl od mužů vnímají strach 

z odhalení trestného činu a možnost následné sankce mnohem intenzivněji než muži, což 

může být také jeden z důvodů nižší míry kriminality u žen. Ženy si více uvědomují riziko 

odhalení, a to je limituje a brzdí v páchání trestných činů. 

                                                 
68 Tamtéž, s. 18. 
69 Ochmanová, V. In Urbanová M. a kol. Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 
2004, s. 27. 
70 Ochmanová, V. In Urbanová M. a kol. Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 
2004, s. 23. 
71 Tamtéž, s. 24. 
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Emancipační teorie, která se prosazuje v 70. letech 20. století společně 

s emancipačním hnutím bojujícím za nezávislost žen. Ženy se v té době odpoutaly od svých 

tradičních rolí hospodyněk a začaly se prosazovat ve veřejném životě. Dnes je společenské 

uplatnění žen srovnatelné s muži, mají stejné příležitosti v zaměstnání, v politickém i 

kulturním životě a přesto se míra účasti na kriminalitě obou pohlaví nijak výrazně nezměnila. 

Emancipace žen pravděpodobně může mít vliv na zvýšení podílu žen na kriminalitě, zejména 

trestných činů spáchaných v souvislosti s povoláním. Ze zahraničních výzkumů také vyplývá 

vyšší výskyt trestné činnosti žen ve městech ekonomicky nestabilních, chudých, s vysokou 

měrou nezaměstnanosti a tradičním pojetím ženy zaměstnané v domácnosti.72 Názory 

zahraničních autorů G. J. Forsytha a A. B. Fostera, kteří predikují srovnatelný podíl mužů a 

žen na kriminalitě už za 100-400 let však nesdílím.73 

 

Multifaktorové teorie ženské kriminality 

Výše zmiňovaní manželé Gluckovi přinesli zajímavé poznatky nejen v oblasti 

kriminality mládeže, do svých výzkumů zahrnuli také problematiku žen, jako pachatelek 

trestné činnosti Orientovali se především na sociokulturní faktory, zachycující rodinné a jiné 

poměry z prostředí žen, vývoj v dětském věku, sexualitu, a další sociální faktory. Pro 

multifaktorový přístup je charakteristické přistupování k výzkumu bez hypotéz. 

              

U pachatelek zjistili mnoho sociálně negativních znaků, jako např. původ z rodiny 

s nízkým ekonomickým statusem, dohled instancí sociální kontroly, rodinní příslušníci jako 

pachatelé trestných činů, původ z rozvrácených domovů, retardace ve školním vývoji, sociálně 

nevhodné trávení volného času, projevy deviantního chování již od dětství, promiskuita, 

mimomanželský sexuální život, nedostatečná péče o dítě, napjaté vztahy v manželství, aj. tyto 

poznatky se dají shrnout jako významný výskyt znaků sociální a individuální patologie u 

pachatelek. Výsledky výzkumů ukázaly na to, že příčinou kriminality žen je kombinace 

četných faktorů. Nelze však ukázat, které faktory jsou prioritní.74 

                                                 
72 Renzetti, C., Goodstein, L., Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los Angeles: 
Roxbury Publishing Company, s. 117. 
73 Podle G. J. Forsytha a A. B. Fostera se ve vztahu k mužům v posledních letech nejvíce zvýšil podíl žen na 
krádežích. Dle jejich názoru se u tohoto trestného činu srovnají proporce mezi muži a ženami v roce 2015. 
Ostatní trestné činy se u obou pohlaví srovnají odhadem za 100 až 400 let. Nikdy se však nedosáhne stejné 
úrovně u trestného činu vraždy. 
74 Čepelák, J., Karabec, Z. K teoriím kriminality žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci při GP 
ČSSR, 1986, s. 71 
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Výzkumy manželů Glueckových sice neobjasnily specifický charakter kriminality žen, 

ale přinesly spoustu zajímavých poznatků o ženách pachatelkách.  

4.3 Gendrová teorie ženské kriminality 

Američtí autoři Steffensmeier a Allan vytvořili velmi ambiciózní teorii ženské 

kriminality a gendrových rozdílů v trestné činnosti. Spojili výhody jak rodově neutrálních, tak 

gendrově specifických teorií. Tradiční rodově neutrální teorie poskytují rozumné vysvětlení 

méně závažných forem kriminality a gendrových rozdílů v těchto kategoriích trestných činů. 

Jejich hlavním nedostatkem jsou chybějící informace o odlišnostech v životech mužů a žen, 

které přispívají ke gendrovým rozdílům v druhu, frekvenci a souvislostech kriminálního 

jednání. Ani gendrově specifické teorie neposkytují adekvátní vysvětlení ženské kriminality. 

Podle Steffensmeiera a Allana má gendrová teorie zahrnovat alespoň čtyři základní elementy. 

V první řadě by měla vysvětlovat rodovou organizaci v celospolečenské a individuální rovině 

a ukázat vzorové modely trestných činů páchaných muži a ženami.  Zadruhé, rodové přístupy 

nemohou počítat pouze s dobře zdokumentovanými rodovými rozdíly v typu a frekvenci 

kriminality, ale musí vzít v úvahu také sotva znatelné kontextové rozdíly. Za třetí, musí 

vykreslit rozdíly a podobnosti v cestách, vedoucích muže a ženy ke kriminálnímu jednání a 

musí zohledňovat, zejména u závažných trestných činů, že cesty žen ke kriminalitě se mohou 

značně lišit od těch mužských. Konečně, gendrová perspektiva kriminality musí odhalovat 

rozměr diference kriminality nejen z hlediska sociálního, historického a kulturního, jak se 

snaží někteří současní autoři, ale také z hlediska biologických a reprodukčních rozdílů. 

V podstatě jde o volání po integrované teorii rodové kriminality.75  

 

Níže je uveden model ženské kriminality a rodových rozdílů v trestním jednání. 

Tečkované šipky značí slabý vliv, plné šipky signalizují značný vliv faktorů na kriminalitu.76 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Srov. Renzetti, C., Goodstein, L., Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los 
Angeles: Roxbury Publishing Company, s. 126. 
76 Renzetti, C., Goodstein, L., Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los Angeles: 
Roxbury Publishing Company, s. 126. 
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         Biologické faktory                                                                    Souvislosti  trestného činu 
(fyzické, sexuální a jiné rozdíly)                                                (typ a originalita  jednání, odůvodnění) 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

Motivace ke spáchání činu              
        (chuť riskovat, zahanbení, 

                   sebekontrola, 
               náklady versus prospěch) 
 
 

 
 
Rodová organizace      Rodové rozdíly v kriminalitě 
(gendrové normy, 
 morální vyspělost, 
sociální kontrola)     
 
 
 
 
      

Kriminální příležitosti 
(podsvětí sexismu, přístup k dovednostem, 

vedení, kriminální seskupování a přizpůsobování, 
sexuální trh, vedlejší produkty rutinních aktivit) 

 

4.4 Závěr k teoriím ženské kriminality 

Všechny z uvedených teorií mají svou logiku a v jistém úhlu pohledu vysvětlují hlavní 

rozdíly mezi kriminalitou mužů a žen. Osobně zastávám názor, že odlišnosti, kterými je 

delikvence žen charakteristická nelze vysvětlit jednofaktorovými přístupy, ale pouze jejich 

kombinací, proto se přikláním k multifaktorovým směrům. Vliv jednotlivých činitelů pak 

může být v individuálních případech různý. Hledáme-li vysvětlení pro nižší podíl žen na 

celkové kriminalitě, nemůžeme se přiklánět výhradně k jednomu směru a ignorovat další 

faktory. Člověk je přeci biopsychosociální jednotkou. Z biologických teorií bych vyzdvihla 

především menší fyzickou sílu, což má vliv na strukturu ženské kriminality, tedy zejména na 
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nižší podíl násilné trestné činnosti. Jsme také citlivější a empatičtější. Za zásadní pak považuji 

úlohu ženy jako matky. Co se psychologických teorií týče, domnívám se, že vliv 

psychologických aspektů bude velmi individuální. Přehlížet ale nemůžeme vliv závislostí na 

kriminalitu žen. Ze sociologických teorií sdílím názor o rozdílné sociální kontrole a procesu 

socializace u chlapců a dívek, tyto koncepce ale nepovažuji za zásadní pro oblast 

kriminogeneze. S ohledem na současnou emancipaci žen pak zcela odmítám feministické 

teorie.  

 

4.5 Stav, struktura a vývoj ženské kriminality 

Od počátku devadesátých let došlo k radikálním změnám ve výskytu kriminálních jevů 

v ČR. S celkovými změnami struktury kriminality a skladby pachatelů došlo také ke změnám 

v dílčí složce kriminality žen. Jedná se zejména o nárůst majetkové kriminality, kde byly ženy 

zastoupeny vždy relativně silně. Vývoj stavu a struktury ženské kriminality je ovlivněn i řadou 

změn trestního zákonodárství. Základní zdroj informací o kriminalitě žen představují policejní 

a vězeňské statistiky.  

 

Následující tabulka popisuje vývoj podílu policií stíhaných žen, na počtu všech 

stíhaných pachatelů objasněné kriminality za posledních devět let. 

 

tab. č.1- počty stíhaných osob, vývoj v letech 2000-2008 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkem 
stíháno 

osob 
130234 127856 123964 121393 121531 121511 122753 127718 

 
127906 

 

Z toho 

žen 
15483 15715 15392 14577 15071 17237 16708 16406 15237 

Ženy v 

% 
11,9 12,3 12,4 12,0 12,4 14,2 13,6 12,8 11,9 

(Zdroj dat: Statistické přehledy kriminality zpracované Policejním Prezidiem ČR, dostupné na 
http://www.mvcr.cz, vlastní výpočty) 

 

Oproti devadesátým letům sice dochází k mírnému pozvolnému nárůstu, ale z tabulky 

č. 1 je jasně patrný poměrně stabilní podíl žen na objasněné kriminalitě. 
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Od roku 1990 roste též podíl žen mezi soudy pravomocně odsouzenými osobami. 

Dochází ke zvyšování podílu žen mezi všemi odsouzenými, a to z cca 9 % z počátku let 

devadesátých na 13,2 % v roce 2005 a 14,3 % v roce 2006. V roce 2007 dochází k poklesu na 

12,4 %. Viz tab. č.2. 

 

tab. č.2- počty odsouzených osob, vývoj v letech 2000-2007 

Rok Celkový počet 
odsouzených 

Z toho žen Procentuální 
vyjádření podílu žen 

2000 63 211 6961 11,0 
2001 60 182 6792 11.3 
2002 65 098 7812 12,0 
2003 66 131 8100 12,2 
2004 68 443 8229 12,0 
2005 67 561 8937 13,2 
2006 69 445 9938 14,3 
2007 75 728 9392 12,4 
(Zdroj dat: Statistické přehledy kriminality zpracované Ministerstvem spravedlnosti ČR, dostupné na 
http://www.portal.justice.cz) 

 

Další tabulka ukazuje vývoj stavu obviněných ve vazbě podle statistik Vězeňské 

služby ČR a procentuální podíl žen.77 

 

tab. č.3- stavy obviněných ve vazbě, vývoj v letech 2000-2007 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Celkem 5 967 4 583 3 384 3 409 3 269 2 860 2 399 2 254 

Muži 5 604 4 341 3 222 3 244 3 084 2 697 2 277 2 110 

Ženy  363  242  162  165  185  163  122  144 

% žen 6,08 5,28 4,79 4,84 5,66 5,70 5,09 6,39 
(Zdroj dat: Statistické přehledy obviněných zpracované Vězeňskou službou ČR, dostupné na http://www.vscr.cz) 

  

Graf vytvořený na základě tab. č.3 

 

                                                 
77 V době zpracovávání dat ještě nebyly zveřejněny údaje za rok 2008. 
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Ze statistik Vězeňské služby ČR vyplývá, že počet obviněných žen ve vazbě od roku 

1990 stoupal až do roku 1999 a poté stejně jako celkový počet obviněných ve vazbě klesá. 

V roce 2006 bylo obviněno skoro jen tolik žen, jako v roce 1990. Procentní zastoupení 

obviněných žen mezi všemi obviněnými ve vazbě však od roku 1999 neklesá a je více méně 

pořád stejné, je to něco mezi 5 až 6 procenty ze všech obviněných ve vazbě. 

 

Následující tabulka poskytuje přehled vývoje stavu odsouzených k trestu odnětí 

svobody a procentuální podíl žen.78 

 

tab. č.4- stavy odsouzených, vývoj v letech 2000-2007 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Celkem 15 571 14 737 12 829 13 868 15 074 16 077 16 179 16 647 

Muži 14 966 14 190 12 321 13 298 14 437 15 336 15 376 15 792 
Ženy  605  547  508  570  637  741  803  855 

% žen 3,89 3,71 3,96 4,11 4,23 4,61 4,96 5,14 
(Zdroj dat: Statistické přehledy obviněných zpracované Vězeňskou službou ČR, dostupné na http://www.vscr.cz, 
vlastní výpočty) 

 

Stavy odsouzených osob mají rostoucí tendenci, bohužel se v této souvislosti v České 

republice potýkáme s problémem téměř 100% naplnění ubytovacích kapacit většiny věznic. 

                                                 
78 V době zpracovávání dat ještě nebyly zveřejněny údaje za rok 2008. 
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Co se týče složení odsouzených podle délky uloženého trestu, na prvním místě u mužů i žen 

najdeme TOS od 1 do 2 let, s nepatrným odstupem následuje TOS od 9 měsíců do 1 roku. 

 

Graf vytvořený na základě tab. č.4 

 

Co se struktury ženské kriminality týče, z justiční statistiky vyplývá, že ženy se 

nejčastěji dopouštějí trestného činu podvodu (§ 250 tr.zák.) včetně pojistného podvodu (§ 

250a tr.zák.) úvěrového podvodu (§ 250b tr.zák.), druhou příčku obsadil trestný čin krádeže (§ 

247 tr.zák.), následuje zpronevěra (§ 248 tr.zák.) a zanedbání povinné výživy (§ 213 tr.zák.). 

Dalšími hojně zastoupenými delikty jsou maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 171 tr.zák.), 

dále pak drogové delikty (§ 187 a násl. tr.zák.), výtržnictví (§ 202 tr.zák.), ohrožení mravní 

výchovy mládeže (§ 217 tr.zák.). Co se závažné násilné trestné činnosti týče, ženy se 

dopouštějí trestného činu úmyslného ublížení na zdraví (§ 221 tr.zák.), loupeže (§ 234 tr.zák.) 

a také trestného činu vraždy (§ 219 tr.zák.), včetně trestného činu vraždy novorozeného dítěte 

matkou (§ 220 tr.zák.), kterého se ovšem může dopustit pouze žena. 

 

Je třeba mít také na paměti, že problémem kriminality žen je také neobjasněná a 

latentní kriminalita a to zejména v oblasti drobných krádeží a podvodů. Zcela jistě pak dochází 

také k trestné činnosti v rodině, půjde především o vydírání, psychický teror a násilné jednání 

vůči dětem a osobám blízkým. Z této, pro individuální i společenské důsledky, velmi závažné 

podoby kriminality žen se však oficiálně zjistí jen část, a sice ta nejzávažnější. Je tedy možné 

předpokládat, že značná část deviantního chování méně závažné povahy zůstává skrytá za 

zdmi domácností. 
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4.6 Ženské věznice v České republice 

Na našem území slouží pro výkon trestu odnětí svobody 25 věznic, z nichž pouze tři 

jsou typicky ženskými věznicemi, což odpovídá výše uváděnému nižšímu zastoupení žen na 

celkové kriminalitě. Jsou jimi ženská část věznice v Opavě, věznice ve Světlé nad Sázavou a 

věznice v Praze-Řepích. Dále ženy vykonávají trest odnětí svobody i v dalších věznicích po 

celé České republice. To jsou však jen zanedbatelné počty, ženy do jiných věznic umisťovány, 

aby tam vykonávaly práce v kuchyních, prádelnách, uklízely apod.  

 

Následující tabulka přináší přehled vývoje stavů odsouzených žen s rozdělením na 

jednotlivé věznice v letech 1996 až 2009.79 

 

tab. č. 5 – stavy odsouzených žen v jednotlivých věznicích, vývoj v letech 1996-2009 

Rok 
Celkem 

odsouzené 
Opava 

Opava 
v % 

Světlá 
nad 

Sázavou 

Světlá 
nad 

Sázavou 
v % 

Praha-
Řepy  

Praha-
Řepy v 

% 
Pardubice 

Pardubice 
v % 

Ostatní 
věznice 

Ostatní 
věznice v 

% 

1996 443 45 10,20 0 0,00 27 6,09 360 81,26 11 2,48 

1997 474 50 10,50 0 0,00 34 7,17 374 78,90 16 3,38 

1998 519 51 9,80 0 0,00 47 9,06 398 76,69 23 4,43 

1999 616 76 12,30 0 0,00 68 11,04 444 72,08 28 4,55 

2000 605 89 14,70 70 11,57 64 10,58 351 58,02 31 5,12 

2001 547 94 17,10 153 27,97 68 12,43 202 36,93 30 5,48 

2002 508 122 24,00 146 28,74 53 10,43 156 30,71 31 6,10 

2003 570 174 30,50 216 37,89 65 11,40 85 14,91 30 5,26 

2004 637 194 30,50 344 54,00 68 10,68 0 0,00 31 4,87 

2005 741 206 27,80 435 58,70 62 8,37 0 0,00 38 5,13 

2006 818 209 25,60 471 57,58 82 10,02 0 0,00 56 6,85 

2007 855 222 25,96 523 61,17 72 8,42 0 0,00 38 4,44 

2008/ 986 232 23,53 575 58,32 62 6,29 0 0,00 117 11,87 

2009                       

(Zdroj dat: Statistické přehledy obviněných zpracované Vězeňskou službou ČR, dostupné na 
http://www.vscr.cz, vlastní výpočty) 

 

4.7 Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detenci Opava. 

 

V této věznici jsem prováděla empirický výzkum žen a mladistvých pachatelů 

odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, proto jí věnuji bližší pozornost. Věznice se 

skládá ze dvou objektů umístěných odděleně v jiných částech města. V objektu na Krnovské 
                                                 
79 stavy jsou uvedeny vždy k 31.12., kromě roku 2008 a 2009, ty jsou spojeny a je uveden stav k 10. 6. 2009 
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ulici byli až dosud umístěni mladiství delikventi, v souvislosti s právě probíhající přípravou na 

výkon zabezpečovací detence dochází k přesunu odsouzených do jiných věznic na území ČR. 

V ženské věznici si svůj trest odpykávají pachatelky ve všech kategorií věznic, tzn. dohled, 

dozor, ostraha i zvýšená ostraha. Opavská věznice je také jedinou ženskou věznicí v České 

republice, ve které ženy vykonávají doživotní trest odnětí svobody. Jako jediná v České 

republice má ženská opavská věznice také zřízeno specializované oddělení ochranného léčení 

pro odsouzené ženy se soudně nařízenou ochrannou léčbou v souvislosti s alkoholem, drogami 

a patologickým hráčstvím.  

Průměrnou celoroční zaměstnaností odsouzených mezi 60 - 70 % patří opavská 

věznice trvale mezi nejlepší. Mimo vnitřního provozu, kde je zaměstnáno 60 odsouzených, 

pracují také na venkovních pracovištích převážně nestřežených. Zajímavá spolupráce vznikla s 

Ústavem sociální péče Marianum, kde odsouzené ženy pomáhají těžce mentálně postiženým 

osobám. 

Celková kapacita věznice je 450 míst, 247 pro odsouzené ženy a 203 pro muže. 

V současné době je v ní umístěno cca 24% ze všech odsouzených pachatelek v České 

republice.  

 

5. Empirický výzkum – část I. 

5.1 Výzkum 

 

Výzkum byl proveden empirickou metodou ve Věznici a ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence v Opavě. Šlo o jednorázové šetření, data byla sbírána v průběhu 

jednoho týdne, v únoru 2009. Zkoumanou skupinu tvořily ženy ve výkonu trestu odnětí 

svobody, jednotlivé respondentky byly vybírány zaměstnanci věznice tak, aby bylo možné 

získat data z co možná nejširšího spektra odsouzených žen. Rozhovorů se účastnily odsouzené 

zařazené do kategorií dohled, dozor, ostraha, odsouzené z kategorie zvýšená ostraha, včetně 

doživotně odsouzených jsem měla možnost navštívit, ale rozhovory mi neposkytly. Hlavním 

důvodem je zejména značný zájem o tuto skupinu odsouzených ze strany veřejnosti a jak 

odsouzené samy podotýkají, mnohdy se tak díky tomu cítí jako zvěř v zoologické zahradě. 

Přestože jsem se snažila po dobu svého výzkumu působit nenápadně a zbytečně neobtěžovat, 

cítila jsem, že jsem odsouzenými považována za nežádoucí element. Z toho jednoznačně 

vyplývá, že týden je na aklimatizaci a „přijetí“ odsouzenými naprosto nedostatečný časový 
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úsek. Tato skutečnost se pak odráží jak v ochotě odsouzených spolupracovat, tak v kvalitě jimi 

poskytnutých informací. 

 

5.2 Dotazníkové šetření 

Jednu část výzkumu tvořil dotazník. Při jeho sestavování a tvorbě otázek jsem se 

inspirovala prací autorů Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně - Urbanová, M., 

Večeřa, V., a kol. Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 

postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Cílem této části výzkumu je porovnání 

získaných dat z relativně malého vzorku s výsledky rozsáhlého výzkumu provedeného 

uvedeným výzkumným týmem. Otázky jsem formulovala tak, aby mohly potvrdit nebo 

vyvrátit mé hypotézy. 

 

Moje základní hypotézy byly následující: 

• Příčiny kriminality budou mít převážně sociální a psychologický původ 

• Určitá část odsouzených, zejména za násilnou trestnou činnost, byla v minulosti obětí 

psychického či fyzického útisku 

• Pachatelky mají nedostatečné či žádné sociální a rodinné zázemí, také dětství a 

dospívání bylo poznamenáno neúplnou rodinou, nedostatkem času stráveným 

s vychovateli, vztahy s rodiči a vychovateli nejsou dobré 

• Půjde především o ženy pocházející z nižších sociálních vrstev, se špatnou 

ekonomickou situací 

• Největší zastoupení budou mít ženy s žádným nebo základním vzděláním, všeobecně 

se nebudou vykazovat vysokým intelektem  

• Právní povědomí pachatelek bude neuspokojivé 

 

Celkem bylo rozdáno 50 dotazníků, 20 v kategorii dohled, 20 v kategorii dozor, 10 

v kategorii ostraha. Návratnost byla 100%.  

 

Dotazník obsahoval celkem 31 uzavřených otázek, 3 otevřené otázky, tabulku 

s řebříčkem hodnotových orientací. Otázky byly rozděleny do tří okruhů, první okruh otázek 

se týkal osoby odsouzené, druhý její rodiny, třetí okruh směřoval k předchozí trestné činnosti 

odsouzené a jejích blízkých. 
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Dále uvádím jednotlivé odpovědi s uvedením absolutní četnosti a procentuálního 

vyjádření. 

Tabulka kategorizovaného věku ukazuje, že dotazník vyplňovaly ženy ve věku od 19 

do 60 let. Více než polovina pachatelek je ve věku do 30 let. Výzkumný tým PF MU zjistil ve 

svých průzkumech průměrný věk 35 let.  

 

věk 
pod 
18 

18-
21 

22-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

nad 
70 celkem 

četnost 0 3 16 4 14 2 1 0 0 40 

% 0 7,5 40 10 35 5 2,5 0 0 80 
 

 Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání, nejvíce jsou zastoupeny respondentky se 

základním vzděláním, tvoří celých 51%, tento výsledek odpovídá i výzkumu PF MU, kde byly 

odsouzené se základním vzděláním také zastoupeny nejvíce, tato kategorie však činila pouze 

38%. Také zbývající hodnoty ukazují menší odchylky, nicméně hypotéza týkající se vzdělání 

tedy byla naplněna. Pro přehlednost přikládám graf. 
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dosažené 
vzdělání 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
vyučení 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

bakalářské 
vysoká 
škola 

celkem 

četnost 6 0 24 4 10 3 0 0 0 47 

% 12,80 0,00 51,00 8,50 21,30 6,40 0,00 0,00 0,00 94 

 

 Profese před nástupem výkonu trestu rovněž nepřinesla překvapující zjištění, 

zaměstnáno bylo jen 22% žen. Smutným faktem v této věci je, že nezaměstnanost 

delikventních žen představuje jakýsi začarovaný kruh. Většina z nich se totiž dostane do střetu 

se zákonem právě kvůli tíživé ekonomické situaci. Ne všechny se však rozhodnou pro 

kriminální dráhu,“ řešení jejich finančních potíží přináší“ téměř na každém kroku inzerované a 

nabízené „bezpečné“ půjčky a úvěry. Ne každý si ale plně uvědomuje následky neschopnosti 

tyto půjčky splácet. Neplatičky se pak velmi často ocitají i ve vězení. Výsledkem toho je, že 

v posledních čtyřech letech představuje úvěrový podvod nečastěji ženami páchaný trestný čin 

s 23%-29% podílem na celkové kriminalitě žen a cca 60% podílem na celkové hospodářské 

kriminalitě žen. Druhou skupinu žen bez práce pak tvoří ty, které nenapadne jiné řešení než 

úmyslná trestná činnost a pak, stejně jako bez prvotního úmyslu jednající neplatičky úvěrů, 

končí ve vězení. Obě skupiny se po propuštění z vězení setkávají s tvrdou realitou a to malým 

zájmem zaměstnavatelů o pracovnice se záznamem v rejstříku. V případě, že je taková žena 

s hledáním práce neúspěšná delší dobu, znovu se pouští do páchání zločinu. Některé z nich, 

bohužel, cítí odsouzení jako takové stigma, že na legální cestu k získání finančních prostředků 

na živobytí rezignují předem. 

 

 



48 
 

 

 

Profese 
před 

nástupem 
výkonu 
trestu 

bez 
práce 

bez 
práce, 

nahlášena 
na úřadu 

práce 

manuální administrativa odborná invalidní 
důchod celkem 

četnost 22 14 7 0 4 2 49 
% 44,90 28,57 14,29 0,00 8,16 4,08 98 

  

Otázka soužití před nástupem trestu byla důležitá pro ověření hypotézy o sociálním a 

rodinném prostředí, téměř 72% dotázaných bydlelo společně s blízkými. To však nepotvrzuje 

existenci skutečného zázemí. Blíže jsem se touto otázkou zabývala při rozhovorech 

s odsouzenými, které navazovaly na dotazníkové šetření. Výzkumný tým MU zjistil, že téměř 

80% žen žilo před nástupem trestu s partnerem/manželem, samostatné bydlení mělo téměř 

10% žen, zbývající hodnoty zůstaly pod 1%. 

 

bydlení 
před 

nástupem 
výkonu 
trestu 

sama rodiče jiní 
příbuzní partner/manžel známí jiné celkem 

četnost 9 6 4 21 4 5 49 
% 18,36 12,24 8,16 42,88 8,16 10,20 98 

 

 Výchova představuje nesmírně důležitý činitel při formování osobnosti. Je také 

základním faktorem řady sociálních teorií kriminogeneze. Pokud vztahy nefungují řádně, 

úplná rodina nemusí být základem šťastného dětství a dospívání. Traumata z dětství, která si 

ženy přinášejí z období dospívání do dalšího života, mohou mít vliv na jejich kriminální 
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jednání. Jak je však patrné z grafu a tabulky, odsouzené vyrůstaly  převážně v rodinném 

prostředí. V další části práce se ukáže, že také rodinné vztahy byly spíše dobré až výborné. 

 

 

 

 

výchova prarodiče oba 
rodiče 

jeden 
rodič 

jiní 
příbuzní pěstouni ústav celkem 

četnost 2 24 12 0 0 7 45 
% 4,44 53,33 26,67 0,00 0,00 15,56 90 

 

 Na otázku v kolika letech jste odešla z domova odpovědělo 50% dotazovaných, že 

téměř ihned po dosažení zletilosti, což odpovídá běžnému standardu. Téměř 62% pak odešlo 

bydlet ke svému partnerovi. Ani zde nevidím zvláštní odlišnosti od nekriminální populace. 

 

odchod 
z 

domova 
před 18 18-20 21-25 26-30 později zůstala 

jsem celkem 

četnost 0 20 10 5 0 5 40 
% 0,00 50,00 25,00 12,50 0,00 12,50, 80 
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odchod 
z 

domova 

k 
partnerovi 

ke 
známým 

k 
příbuzným 

žít 
sama 

celkem 

četnost 24 2 2 11 39 

% 61,54 5,13 5,13 28,20 78 
  

Tradičně se kriminologové zajímají o velikost města, ve kterém pachatel bydlel před 

nástupem trestu. Skutečnost, že v mém výzkumu nejsou zastoupeny odsouzené pocházející 

z velkoměsta, musím vysvětlit tím, že výzkum byl prováděn v Severomoravské věznici 

v Opavě. Odsouzené jsou zpravidla umisťovány do zařízení situovaných v blízkosti bydliště, 

což představuje výhodu také pro příbuzné a známé, kteří chtějí odsouzenou navštěvovat.  

 

město před 
nástupem 
výkonu 
trestu 

vesnice maloměsto 
okresní 
město 

krajské 
město 

velkoměsto celkem 

četnost 6 4 15 23 0 48 

% 12,50 8,33 31,25 47,92 0,00 96 

 

 Z následující tabulky je patrné, že respondentky pocházely především z početnějších 

rodin. Jako jedináček vyrůstalo pouze 17% dotázaných. 

 

počet 
sourozenců 

0 1 2 3 více celkem 

četnost 8 15 13 4 8 48 

% 17 31 27 8 17 96 
 

 Více než polovina dotázaných žen odpověděla kladně na otázku, zda je matkou. Toto 

je velmi smutná skutečnost, kterou potvrzují i výsledky výzkumu PF MU, kde bylo matkou 

alespoň jednoho dítěte téměř 75% dotázaných odsouzených žen.  

 

počet dětí 0 1 2 3 více celkem 

četnost 21 9 10 2 5 47 

% 45 19 21 4 11 94 
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 Jedna z hypotéz se týkala násilí a psychického týrání. Domnívám se, že pokud byla 

žena obětí násilí, tedy, bylo-li ji fyzicky ubližováno, musí se tato skutečnost nějak projevit 

navenek. Podobně tomu je i v případě psychického útlaku, který spočívá zejména 

v nejrůznějších nesmyslných zákazech, příkazech, ponižování apod. Psychologové zdůrazňují, 

že trýznitelem bývá obvykle osoba blízká. Újma takto způsobená pak bývá dvojitá, jednak 

jsou to přímé následky týraní, dále zklamání a vnitřní bolest z toho, že ten kdo měl ochraňovat 

a pomáhat, zneužívá a trápí. Předpokládám tedy, že zejména pachatelky násilných trestných 

činů byly oběťmi násilí nebo útlaku. 

Jak také vyplývá z níže uvedených tabulek, tato hypotéza se potvrdila. Vycházela jsem 

tedy z předpokladu, že trýznivého jednání se nejčastěji dopouštějí ti nejbližší. Nejčastějším 

pachatelem jak fyzického násilí, tak psychického týrání byl manžel či partner. Z rozhovorů se 

zaměstnanci věznice jsem se dověděla celou řadu velmi smutných příběhů týraných žen, které 

si nyní odpykávají dlouholeté nepodmíněné tresty za závažné násilné trestné činy, které byly 

vyústěním dlouhodobého útlaku. Většina z těchto příběhů měla klasický scénář, žena mlčky 

snášela ponižování, bití, dodržovala zákazy, plnila příkazy svého trýznitele, o tíživé situaci 

v rodině se nikomu nezmínila, drtivá většina z nich nikdy nevyhledala žádnou pomoc. Trestný 

čin pak spáchaly naprosto nečekaně, bezmyšlenkovitě, pomocí prvního nástroje, který jim 

přišel pod ruku. Podle empirických šetření postihuje domácí násilí asi 10 % partnerských 

vztahů. Některé výzkumné zprávy uvádějí podstatně vyšší výskyt. I to je důvodem, proč se 

současná viktimologie intenzivně zabývá problematikou obětí domácího násilí. 

 

oběť násilí ano ne celkem 
četnost 19 29 48 

% 39,59 60,41 96 
 

kdo byl 
pachatelem 

prarodiče matka otec sourozenec 
jiný 

příbuzný 
partner/manžel celkem 

četnost 0 2 1 0 2 8 13 
% 0 15,39 7,69 0 15,39 61,53 68 

 

oběť psychického 
týrání 

ano ne celkem 

četnost 16 28 44 
% 36,36 63,64 88 
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kdo byl 
pachatelem 

prarodiče matka otec sourozenec 
jiný 

příbuzný 
partner/manžel celkem 

četnost 0 2 2 0 1 9 14 
% 0 14,29 14,29 0 7,13 64,29 88 

 

 Co se vzdělání rodičů týče, je velmi zajímavé, že jak matka, tak otec dosáhli v průměru 

vyššího vzdělání než jejich potomci, tedy dotazované vězeňkyně. Tým PF MU dospěl 

k výsledku, že 37% matek mělo základní vzdělání a 23% středoškolské s maturitou. Otcové 

měli základní vzdělání v 30% a 25% bylo vyučeno. Rovněž tedy rodiče dosaženým vzděláním 

mírně převyšovali dotazovaný vzorek odsouzených. 

 

dosažené 
vzdělání 
matky 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
vyučení 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

bakalářské 
vysoká 
škola 

celkem 

četnost 2 1 11 11 10 1 0 0 4 40 

% 5,00 2,50 27,50 27,50 25,00 2,50 0,00 0,00 10,00 80 

 

dosažené 
vzdělání 

otce 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
vyučení 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

bakalářské 
vysoká 
škola 

celkem 

četnost 4 1 5 4 17 5 4 0 1 41 

% 9,75 2,40 12,00 9,75 42,00 12,00 9,75 0,00 2,40 82 

 

 U následující otázky jsem vycházela z hypotézy, že rodiče jsou příkladem pro své děti, 

pokud tedy ženy vyrůstaly a žily v prostředí, kde rodiče vždy pracovali a pracují, bude je tato 

skutečnost motivovat k zaměstnanosti a pracovitosti také je.  Zaměstnanost u rodičů je však 

mnohonásobně vyšší než u respondentek. Stejná situace byla zjištěna také výzkumem PF MU. 

 

zaměstnání 
matky 

bez 
práce 

bez 
práce, 

nahlášena 
na úřadu 

práce 

manuální administrativa odborná invalidní 
důchod celkem 

četnost 7 3 11 5 9 8 43 
% 16,28 6,98 25,60 11,63 20,93 18,60 86 
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zaměstnání 
otce 

bez 
práce 

bez 
práce, 

nahlášena 
na úřadu 

práce 

manuální administrativa odborná invalidní 
důchod celkem 

četnost 1 3 14 3 6 9 36 
% 2,78 8,33 38,89 8,33 16,67 25,00 72 

 

 Další soubor otázek vyvrací moji hypotézu o špatném dětství a z něj přenesených 

traumatech do budoucnosti. 78% dotázaných žen odpovědělo, že měly dobré až výborné 

vztahy s matkou a téměř 76% z dotázaných mělo uspokojivé až skvělé vztahy také s otcem, 

stejně tomu je i v případě vychovatele. Respondentky si nestěžovaly ani na nedostatek 

pozornosti. Jejich vychovatelé se jim věnovali převážně denně. 

 

 

vztahy s 
matkou žádné velmi 

špatné špatné dobré  velmi 
dobré  výborné 

celkem 
četnost 5 1 4 10 4 22 46 

% 10,87 2,17 8,7 21,73 8,7 47,83 92 
 

vztahy s otcem žádné velmi 
špatné špatné dobré  velmi 

dobré  výborné 
celkem 

četnost 8 0 2 12 6 13 41 
% 19,52 0 4,88 29,27 14,63 31,7 82 

 

vztahy s vychovatelem žádné velmi 
špatné špatné dobré  velmi 

dobré  výborné 
celkem 

četnost 8 0 0 9 6 19 42 
% 19,05 0 0 21,42 14,29 45,24 84 

 

čas strávený s 
rodiči/vychovatelem 

neměli 
čas 

nepravidelně 
o 

prázdninách 
o 

víkendu 
každý den celkem 

četnost 4 2 0 0 38 44 

% 9,09 4,55 0 0 86,36 88 

 

 Rovněž hypotéza o špatné finanční situaci v rodině nebyla potvrzena. Drtivá většina 

dotázaných přiznala, že měla vše, co potřebovala. Tíživá situace se týkala pouze 13% 

respondentek.  
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finanční 
situace v 
rodině 

velmi špatná, 
neměli jsme 

pomalu ani na 
jídlo 

špatná, 
těžko jsme 
přežívali 

dobrá, měla 
jsem vše 
nezbytné 

velmi dobrá, 
mohli jsme si 

dovolit víc 
než ostatní 

výborná, 
převyšovali 
jsme okolí 

celkem 

četnost 3 3 28 10 1 45 

% 6,67 6,67 62,22 22,22 2,22 90 

 

 Téměř polovina dotázaných žen měla dříve trestanou také osobu blízkou. 36% z 

dotázaných mělo rodiče s kriminální minulostí. Poměrně vysoký podíl delikvence je patrný 

také u partnerů/manželů odsouzených.   

 

trestané 
osoby v 
rodině 

matka otec sourozenec partner/manžel dítě celkem 

četnost 3 7 7 10 0 27 

% 11,1 25,93 25,93 37,04 0 54 
 

 Přestože čtvrtina dotázaných na otázku týkající se dřívější trestné činnosti 

neodpověděla, výsledky ukazují na opakované porušování zákona.  

 

dříve 
trestána 

nebyla 

ano,ale 
bez trestu 

odnětí 
svobody 

ano, 
vícekrát, 
vždy bez 

trestu 
odnětí 

svobody 

ano s 
trestem 
odnětí 

svobody 

ano, 
vícekrát s 
trestem 
odnětí 

svobody 

celkem 

četnost 8 9 6 8 6 37 

% 38,3 19,14 12,77 17,02 12,77 74 
 

B. Nekola tvrdí, že základním stavebním kamenem struktury vězeňské komunity je 

konflikt, a to konflikt latentní, jenž je konfliktem mezi vězni a celou majoritní společností. 

Tento konflikt je trvale přítomen ve všech vězeňských zařízeních, v kterékoliv době a není 

závislý ani na politickém systému.80 Nelze tedy očekávat, že by si většina odsouzených 

v takovém prostředí libovala. Najdou se však i takové, které vězeňské prostředí přijaly zcela, 

                                                 
80 Nekola, B.: Hodnotové orientace a vztahy mezi odsouzenými in Urbanová, M. (edit.): Ženská delikvence jako 
sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 126. 
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získaly určité postavení v rámci vězeňských subkultur, našly si přátele a pobyt za mřížemi je 

pro ně dokonce příjemnější než svoboda.  

 

 

 

 

jak snáší 
odsouzení 

velmi špatně špatně dobře velmi 
dobře celkem 

četnost 13 17 10 1 41 

% 31,7 41,46 24,4 2,44 82 
 

 Většina dotázaných měla jasnou představu o tom, kam půjde po propuštění. Nejvíce se 

jich vrátí k partnerovi, následují rodiče a část respondentek bude bydlet sama. 
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kam půjde 
po 

propuštění 

k 
partnerovi/manželovi 

k 
rodičům 

k jiným 
příbuzným 

ke 
známým 

bude 
bydlet 
sama 

celkem 

četnost 18 15 3 0 10 46 

% 39,14 32,6 6,52 0 21,74 92 
 

 Motivací ke spáchání trestného činu byla v prvé řadě špatná finanční situace, 

následovaly drogy a s tím související nedostatek peněz, dále přesvědčení partnerem, 

manželem. Dokonce i láska k dětem a blízkým, snaha jim dát co možná nejvíc, byla příčinou 

delikvence několika dotázaných. Několik žen uvedlo jako důvod vlastní hloupost. Jiné vůbec 

nevěděly, co je ke spáchání činu vedlo. Pouze jedna z dotázaných odpověděla, že se cítí 

nevinna. 

 Struktura kriminality dotázaných odpovídá obecnému složení kriminality žen v ČR. 

Průměrná délka uloženého trestu odnětí svobody u všech dotázaných je 2 roky. 
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5.3 Hodnotové orientace delikventních žen 

 

Ze sociologického pohledu patří hodnoty k základním prvkům sociální struktury, kdy 

data o hodnotách mohou sloužit i jako důležité prediktory chování jednotlivců, sociálních 

skupin a sociálních struktur.81 

 

Respondentkám byl předložen hierarchizovaný žebříček hodnot, ve kterém měly 

dotázané vyjádřit hodnotové preference. Celkově můžu k empirickým datům říci, že pořadí 

hodnot delikventních žen v mém výzkumu v porovnání s výzkumem PF MU nevykazuje 

žádné výrazné diference. Na první místo téměř všechny ženy zařadily zdraví. Následovaly 

preference typické pro ženy, tedy spokojená rodina a mít děti a s tím související přání mít 

životního partnera. Materiální hodnoty jako bohatství, dostatek peněz pak skončily jako 

středně důležité, ale před preferencemi typu pracovní úspěch, uznání, osobní přitažlivost a 

zábava. Jak je pro Českou republiku typické, víra v Boha skočila na poslední příčce. 

5.4 Shrnutí empirických výsledků z hlediska stanovených hypotéz 

 

Příčiny kriminality budou mít převážně sociální a psychologický původ. 

Empirická data potvrzují první část hypotézy zcela, také druhá část hypotézy byla 

potvrzena, ale v části rozhovorů. Důvodem trestné činnosti podstatné části dotázaných byla 

špatná finanční situace, dále sociální deviace typu alkoholismus a drogová závislost. 

 

Určitá část odsouzených, zejména za násilnou trestnou činnost, byla v minulosti 

obětí psychického či fyzického útisku. 

Také tato hypotéza se ukázala jako správná. Poměrně vysoká část dotazovaných žen 

byla fyzicky či psychicky týrána. Také z rozhovorů dále vyplynulo, že týrání bylo příčinou 

spáchání násilného trestného činu, zejména vraždy. 

 

Pachatelky mají nedostatečné či žádné sociální a rodinné zázemí, také dětství a 

dospívání bylo poznamenáno neúplnou rodinou, nedostatkem času stráveným 

s vychovateli, vztahy s rodiči a vychovateli nejsou dobré. 

                                                 
81 Večeřa, M. In Urbanová, M. a kol. Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 
35. 
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Tato hypotéza se nepotvrdila. Dokonce, jak vyplývá z výše uvedeného, opak je 

pravdou. Z rozhovorů dále vyplynulo, že příbuzní a blízcí odsouzené pravidelně navštěvují. 

Povoleny jsou také kontrolované telefonní hovory, které jsou hojně využívány. Starostlivost 

příbuzných se projevuje také posíláním balíčků „na přilepšenou“. 

 

Půjde především o ženy pocházející z nižších sociálních vrstev, se špatnou 

ekonomickou situací. 

Tato hypotéza se potvrdila jen částečně. Respondentky podle výsledků výzkumu sice 

nepocházely z bohatých rodin, na druhou stranu většina konstatovala, že měla vše nezbytné. 

Toto zjištění však sama nepovažuji za relevantní. Z navazujících rozhovorů vyplynulo, že 

právě finanční problémy byly často příčinou spáchání trestného činu. Tíživá ekonomická 

situace je také obecně považována za častou příčinu delikvence žen, nasvědčuje tomu i 

struktura ženské kriminality, nejčastěji páchanými trestnými činy jsou podvody a krádeže 

často motivované finančním nedostatkem. 

 

Největší zastoupení budou mít ženy s žádným nebo základním vzděláním, 

všeobecně se nebudou vykazovat vysokým intelektem.  

Hypotéza o nejvyšším dosaženém vzdělání se potvrdila. Většina dotazovaných získala 

vzdělání pouze na základní škole. Při rozhovorech jsme musela poměrně často opakovat 

otázky a vysvětlovat jejich smysl. Na druhou stranu je třeba říci, že jsem se setkala i 

s nadprůměrně inteligentními a decentními ženami, odsouzenými převážně za podvody. 

 

Právní povědomí pachatelek bude neuspokojivé. 

Tuto hypotézu jsem prověřovala pouze při rozhovorech a ukázala se jako částečně 

pravdivá. Všechny dotázané chápaly skutkové podstaty tradičních trestných činů jako je 

krádež, vražda, ublížení na zdraví apod. Jako problematické se ukázaly trestný čin podvodu, 

ohrožování mravní výchovy mládeže, zanedbání povinné výživy apod.  

 

5.5 Rozhovory s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody 

Zvolila jsem kvalitativně orientovaný výzkum, jehož hlavním cílem je porozumět 

člověku, tedy především chápat jeho vlastní hlediska – jak on vidí věci a posuzuje jednání. 

Podle zásad tohoto výzkumu je každý člověk naprosto jedinečný. Má vlastnosti, kterými se 

podstatně liší od jiného člověka. Ve středu zájmu stojí konkrétní případ – konkrétní osoba. 
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Použitá metoda výzkumu – narativní rozhovor navazující na dotazníkové šetření. 

Jedná se o formu otevřeného rozhovoru, ve kterém je zkoumaná osoba povzbuzována, aby ve 

spontánním vyprávění zprostředkovala biografické události s jejich konkrétními situačními 

průběhy. Tato metoda je založena na předpokladu, že zkušenost je přirozeně organizována v 

příbězích. Jestliže tedy zkoumanou osobu stimulujeme k vyprávění, dostaneme tak zkušenost 

v přirozené formě.  U nestrukturovaného interview můžeme sledovat i některé vnější reakce 

respondenta a podle nich potom usměrňovat další průběh kladení otázek. 

 

Rozhovor byl proveden s 20 odsouzenými, které vybíral personál věznice z kategorií 

dohled, dozor a ostraha. Priorita byla, aby se rozhovorů účastnily ženy, které vyplňovaly 

dotazník, dále, aby byla zastoupena co možná nejširší škála trestných činů. Do rozhovoru 

nebyl samozřejmě nikdo nucen, probíhal zcela dobrovolně, najít ženy ochotné vypovídat o 

svých zkušenostech se ukázalo jako problematické. Každý rozhovor trval cca 30 minut, 

probíhal tváří v tvář, v kanceláři vychovatele za jeho přítomnosti, což se ukázalo jako velká 

výhoda, neboť řada účastnic měla tendenci si skutečnost přikrášlit a vychovatel je občas 

„usměrnil“. Atmosféra byla nečekaně příjemná, chvílemi velmi emotivní, nejedna účastnice se 

dokonce rozplakala. 

 

Průměrný věk účastnic rozhovorů byl 42 let. Zastoupení trestných činů bylo 

následující: 8x krádež, 4x podvod, 3x vražda, 1x pokus vraždy, 2x ohrožování mravní 

výchovy mládeže, 1x drogové delikty, 1x loupež. Z 20 účastnic rozhovorů bylo 9 recidivistek, 

rekordmankou byla 53 letá Romka Ludmila, která byla 14x trestána, vždy za krádeže, cítí se 

ovšem nevinně. Drtivá většina účastnic narativních rozhovorů spáchaného činu lituje.Všechny 

ženy až na 3 výjimky mají děti. 18 dotázaných  spáchalo trestný čin samostatně, 2 ženy jako 

spolupachatelky s druhem.  

Níže uvádím tematicky rozčleněné části vybraných rozhovorů. 

 

Motiv trestného činu 

 

Michaela (24 let, TČ krádeže, TOS 36 měsíců): „Motiv, to je těžké, neměli jsme na jídlo, přítel 

sice pracoval, ale bydleli jsme sami, mě vyhodili z práce, nikdo nám nepomohl, mamka sice 

podnikala, ale zkrachovala, nikdo jiný nebyl.“  
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T: „A co práce?, opravdu jste nemohla nic sehnat?“ 

Michaela: „To je těžké, však to znáte v Ostravě.“ 

Situaci v Ostravě znám, práce se tam sice hledá daleko hůř než v Praze, ale pro jídlo mladé 

slečny krást nemusí. Ani český sociální systém nenechá nikoho padnout tak nízko, pokud sám 

nechce. Na druhou stranu bylo patrné, že odsouzení Michaelu stigmatizovalo, v době 

interview se svým jednáním rozhodně nebyla vyrovnána. 

 

Růžena (34 let, krádeže, TOS 34 měsíců): „Víte, já vždycky potřebuju rychle schrastit prachy, 

já jsem schopná udělat i velký věci, já jsem s manželem udělala dvě akce a měla jsem na 

barák!“ 

T: „Prosím Vás, a co to byly za akce?“ 

Růžena: „ No my jsme udělali dva trezory v nějakých firmách a bylo na barák, pak mě chytli, 

tak jsem si šla sednout no, a když mě pustili, tak barák zdemolovaný a já jsem chtěla zpátky 

děcka, tak jsem zas musela schrastit rychle prachy, dát barák dokupy, tak jsem kradla.“  

.T: „Připadáte mi jako žena, která by neměla problém najít si práci, proč si nevyděláváte 

poctivě?“ 

Růžena: „Víte, mě by to nebavilo, já ty prachy potřebuju vždycky rychle a mě to stojí za to, 

však oni tady všichni vědí, když mě pouští, že jsem brzy zpátky. Já jsem poprvé kradla už ve 

čtvrté třídě, 400Kč z peněženky učitelce.“ 

T: „Byl v rodině někdo trestán?“ 

Růžena: „Všichni, rodiče byli furt v lochu, vychovávali nás babi s dědou, bráchové (má 5 

sourozenců) taky pořád sedí, až na jednoho, to je černá ovce rodiny, ten nikdy neseděl.“ 

Růžena je „pachatelka od přírody“, asi v trestné činnosti opravdu hledá nějaké vzrušení, 

zábavu, protože od zaměstnanců věznice vím, že práce se nebojí a za mřížemi vyhledává 

každou pracovní příležitost. 

 

Martina (48 let, podvod, TOS 5 let): „No, já jsem skončila sama s děckama, manžel neplatil 

výživné, kluk měl jít na vysokou, já jsem byla bez práce, nevěděla jsem, co mám dělat. No a 

pak přišel brácha s tím nápadem, tak jsme do toho s přítelem šli.“ 

T: „Kdybyste mohla vrátit čas, jednala byste jinak?“ 

Martina:  „Jako být úplně ve stejné situaci? Tak to určitě ne, já jsem na tom byla fakt zle, já 

jsem nemohla dělat nic jiného. Těch 5 let od rodiny je fakt katastrofa, kluk teď bude končit 

vysokou, úplně sám.” 
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Martina odsouzení těžce nese, jde vidět, že jí chybí rodina. Během rozhovoru se několikrát 

rozplakala. 

 

Marie (53 let, vražda, TOS 13let): „Já jsem měla dlouho s manželem problémy, on mě bil, 

taky mi vyhrožoval, napřed jenom občas, pak už to bylo denně, byli jsme spolu 14 let, to týrání 

trvalo tak 5-6 let. Léčila jsem se na psychiatrii, měla jsem strach, aby se nikdo z okolí 

nedověděl o tom bití. Já jsem to skrývala hlavně před dětma, ony už jsou velké, ale nikdy ho 

neměly rády!“ 

T: „Tu vraždu jste plánovala?“ 

Marie: „Ne, já jsem prostě vzala nůžky a bylo to, on pak ještě týden žil, po tom co se to stalo, 

no udělala jsem to, co se dá dělat.“ 

Marie je středoškolsky vzdělaná zdravotní sestra. Také ona i po téměř deseti letech od činu a 

osmi letech TOS při vzpomínce na svůj čin pláče. 

 

Jak vnímají uložený trest 

 

Terezie (48 let, ohrožování mravní výchovy dítěte, TOS 31 měsíců): „Prosím Vás, já vůbec 

nevím, proč jsem tady. Kluk se zamiloval do slečny, začal utíkat z domu, já sama jsem volala 

na policajty, že nevím kde kluk je. Já jsem ho posílala do školy, ale já to nemůžu uhlídat, jestli 

tam pak jde. Já jsem pracovala, manžel byl doma, nepracoval. Já jsem nikdy neměla žádné 

problémy, fakt nevím, proč jsem tady.“ 

V tomto případě mi přišlo, že Terezie opravdu nechápe důvod odsouzení, ani skutkovou 

podstatu trestného činu. Je pravda, že může být nad síly matky uhlídat patnáctiletého 

zamilovaného kluka. Je vhodné říci, že Terezie je romského původu a u Romů je tradičně 

patrná nižší míra sociální kontroly ze strany rodičů. 

 

Kateřina (30 let, krádeže, TOS 11 měsíců): „ Trest není spravedlivý, nic není spravedlivé, já 

jsem 11 let závislá na pervitinu, ale přestala jsem, když jsem zjistila, že jsem těhotná, 7 let 

jsem nebrala, pak ale byly Vánoce a na mě přišla depka a začala jsem znovu, ale nikdy ne 

před malým. Víte, otec se za mě stydí, mamce je jedno že kradu, hlavně že se to taťka nedoví. 

Teď jsem tady, syna si vzala tchyně a nechce mi říct kde je, vůbec nevím, kde jsou. Fakt se 

bojím co bude potom.“ 

 



62 
 

Jana (29 let, loupež, TOS 6 let): „Já jsem si to zasloužila, já jsem nepotřebovala peníze, to byl 

jenom rozmar, ale mně se tady změnily životní priority, strýc mě pravidelně navštěvuje a už mi 

domluvil i práci. On se ten velký trest snáší líp než malý.“ 

 

Marta (67 let, podvod, TOS 5 let): „Za hloupost se prostě platí, já jsem si sice na žádné peníze 

nepřišla, naopak jsem o všechno přišla, my jsme měli s manželem takový malý krámek i o ten 

jsme přišli. Já jsem uvěřila kamarádce, že má v zahraničí velké dědictví, tak jsem si půjčila, 

abych pak mohla půjčit jí na cestu a další výlohy, ona teda taky naletěla. No a žádné dědictví 

nebylo. Já neměla z čeho splatit tu půjčku, tak jsem tady. Víte, jak to tady sledujem, jsou tady 

lidi za blbosti a velké ryby utíkají.“ 

Marta na mě působila jako vzdělaná, inteligentní žena, distingovaná žena. Je ukázkou toho, že, 

jak sama říká, za hloupost může ve vězení skončit i jinak poctivý, ale příliš důvěřivý člověk. 

 

 Jak vidí svou budoucnost 

 

Dana (47 let, vražda, TOS 13 let): „Víte, to si člověk uvědomí až tady, 13 let jsem jela 

v chlastu, začátky byly kruté, velký kolektiv, žádné soukromí, ale s většinou se tady dá vyjít. 

Hlavně už nechci chlastat, po propuštění půjdu ještě na léčení. Když jsem přišla, byla jsem 1,5 

roku na specku, to bylo dobré, hodně mi to pomohlo.“ 

 

Jana (29 let, krádeže, TOS 8 let): „Mě vězení zachránilo, v 16 letech jsem odešla z domova, od 

té doby jsem mezi Romama, odešla jsem kvůli matce a oni se mě ujali. Matka mě týrala, otec 

mě vždycky bránil. Já jí to dávám za vinu. Já se napřed musím vypořádat sama se sebou a pak 

si vzít zpátky děti. Chci, aby poznali to, co jsem nepoznala já“ 

 

Andrea (24 let, krádeže, TOS 38 měsíců): „ Já chci být hlavně máma, malou jsem porodila a 

šla sem, vlastně jsem ji nikdy pořádně neviděla. Spolupracuju s probační službou, chci 

pracovat a taky chci, aby mi mamka s babičkou daly znovu šanci. Po propuštění půjdu 

k babičce a postupně si na sebe budeme s malou zvykat, taky mamka musí vidět, že už jsem 

v pohodě.“ 

Andrea brala 5 let heroin, s drogami začala v 15 letech, ke konci na drogy potřebovala až 5000 

Kč denně. Je to moc milá, hezká mladá žena, která má velmi racionální představu o 

budoucnosti. Byla vychovávána jen matkou a babičkou, ty o její závislosti věděly, mnohokrát 



63 
 

ji přemlouvaly k léčbě, vždy bezúspěšně. Je možné konstatovat, že i jí vězení svým způsobem 

„otevřelo oči“. 

 

Olga (45 let, pokus vraždy, TOS 11 let): „Já miluju práci, já budu pracovat, v Oticích 

(vesnice u Opavy), nebudu pít, našla jsem si přítele, přes inzerát, on mě má rád, tak budeme 

spolu.“ 

   

 Většina účastnic přiznala, že začátky výkonu trestu byly hodně krušné, nejvíce si 

stěžovaly na nedostatek soukromí, stísněné prostory a omezený přístup ke spotřebnímu zboží. 

Nakonec si způsob, jak trest vydržet najdou. K těmto účelům slouží pravidelné komunity, 

sezení s psychology. Kdykoli se mohou se svým problémem obrátit na vychovatele nebo 

speciální pracovníky. 

 

5.6 Sumarizace poznatků z narativních rozhovorů 

Podle toho, jak na mě ženy ve výkonu trestu odnětí svobody působily, bych je mohla 

rozčlenit do následujících kategorií: 

• Ty, které se ještě vnitřně nesmířily se spáchaným činem a následným odsouzením, 

obviňují společnost, blízké za to, že jim v těžké situaci nikdo nepomohl 

• „Jednorázové“ pachatelky, které trestný čin spáchaly v obraně, afektu, z určité naivity 

• Ženy, které chápou odsouzení jako nespravedlivé, protože své jednání nepovažují za 

trestné 

• „Přirozené pachatelky“, které považují zločin za svou životní dráhu a u nichž je po 

každém propuštění téměř jisté, že jejich pobyt na svobodě nebude trvat dlouho 

• Zcela rezignované, smířené odsouzené, které už na nic nečekají, trestný čin spáchaly, 

protože, jak samy říkají, neuměly jinak, trest přijaly bez dalšího a ve věznici se snaží 

přežít to, co musí 

Výpovědi shromážděné v narativních rozhovorech obsahují celou řadu dalších 

poznatků, které svým rozsahem přesahují rámec této práce. Tyto výpovědi tvoří doplňkový 

podklad k dotazníkovému šetření.  
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5.7 Závěr I. části empirického výzkumu 

Z mojí malé studie zaměřené na vězněné ženy, provedené formou jednoduchého 

dotazníkového šetření doplněného o narativní rozhovory vyplynuly následující poznatky: 

nejčastějším trestným činem páchaným ženami byla krádež, více než polovina odsouzených 

dosáhla pouze základního vzdělání, řada z nich byla před nástupem trestu nezaměstnaná. 

Důvodem ke spáchání trestného činu byl zejména nedostatek peněz. Velká část respondentek 

byla recidivní. Co se týče dětství, překvapivě jsem neshledala žádné nápadné souvislosti 

s kriminalitou žen a  jejich vztahem k rodičům, naopak většina odsouzených měla v dětství 

vztahy s rodiči výborné nebo velmi dobré. Velmi často se v Opavě vyskytovala drogová nebo 

alkoholová závislost. Do šetření nebylo zahrnuto speciální oddělení pro závislosti. Mimo 

poznatky ohledně vězněných žen, jsem díky tomuto výzkumu získala cenné informace o 

fungování vězeňského systému v ČR. Poznala jsem každodenní chod ve věznici, byla jsem 

seznámena s programy zacházení uvězněných žen a se způsoby zaměstnávání odsouzených.  
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6. Kriminalita mladistvých 

 

Následující kapitoly jsou věnovány problematice kriminality mladistvých, tedy osob, 

které zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů definuje jako „ten, kdo v době spáchání 

provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku“. Problematika 

delikvence mladistvých je tradičně jednou z klíčových oblastí, na kterou je zaměřena 

pozornost kriminologů i celé společnosti. Tomuto tématu je věnována taková pozornost 

zejména z důvodu stupňující se obavy z rostoucí kriminality páchané mladistvými. Všeobecný 

růst nejrůznějších forem patologických jevů a kriminality ve všech věkových skupinách se 

stává stále závažnějším společenským problémem. Znepokojení z těchto často i násilím 

doprovázených aktivit, vyvolávají snahy o hledání příčin a vysvětlení tohoto chování, včetně 

možnosti jejich eliminace. Mládí je období možné pozitivní formace osobnosti mladistvého, 

proto je správné předpokládat, že při dobře zvolené resocializační strategii může dojít k 

„nápravě“ mladistvého delikventa. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že období dospívání 

není jen stádiem, kdy může dojít k pozitivní formaci, ale také obdobím, kdy může docházet 

k psychickým, sociálním a mravním deformitám, které mohou předznamenat budoucí 

delikventní dráhu jedince. Proto je velmi důležité zaměřit se na prevenci delikventního jednání 

a také vyvíjet různorodé aktivity k předcházení jiných forem sociálně deviantního chování, 

které kriminalitu mladistvých provází.  

 

6.1 Faktory ovlivňující kriminalitu mladistvých 

 

Na delikventní chování mladistvého působí několik faktorů. Jedná se o kombinaci 

vnitřních a vnějších faktorů. Vliv některých z nich je krátkodobý, jiné působí dlouhodobě, 

také intenzita jakou jednotlivé faktory působí je různá. Vnitřní faktory pocházejí z nitra 

jedince, vnější z jeho sociálního prostředí. 

Delikventní jednání mladistvých není možné zdůvodňovat pouze změnami a 

zvláštnosti biologickými a psychologickými, souvisejícími s pubertou, protože tyto zvláštnosti 

se vyskytují u všech mladých lidí v období dospívání, ovšem pouze část z nich se dopouští 

provinění. Většina z nich si rychle osvojuje uznávané normy společenského chování a 

akceptuje společensky uznávané hodnoty.   
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Následující výčet faktorů je pouze příkladmý, snažím se o popis z mého hlediska 

nejstěžejnějších činitelů. 

 

Vnitřní faktory 

 

Hledat příčiny delikvence mladistvých v biologických a psychologických faktorech má 

své opodstatnění, zejména vezmeme-li v úvahu, že v určitých vnějších podmínkách při 

stejných nebo podobných potřebách, se jednotlivec rozhodne ke spáchání trestného činu a jiný 

ne, musí příčina protiprávního jednání spočívat ve vnitřních podmínkách, v osobnosti 

pachatele. 

 

Dědičnost 

 

Genetické dispozice jsou vrozené předpoklady kriminálního chování. Vrozenou 

dispozicí může být například snížená sebekontrola, impulzivita, dráždivost nebo hyperaktivita. 

Podobnou dispozici jako dítě mívá obvykle i jeden z rodičů. Tady je třeba znovu říci, že 

biologické faktory jsou vždy nutně propojeny s faktory psychogenními a sociogenními. 

Příkladem mohou být rodiče s nižším intelektem, ti mívají i menší ekonomický standard, 

častěji u nich dochází ke zneužívání návykových látek, nemají tendenci a ani schopnosti dítě 

kulturně rozvíjet a pěstovat v něm přiměřené společenské návyky.  

 

Biologické znaky 

 

Z kriminologického pohledu jsou významným činitelem nejen genetické vlohy, ale 

také fyzické anomálie, které určitým způsobem odlišují a poznamenávají jedince, případně 

také zdravotní stav. Právě odlišnost ve fyzické konstrukci či postižení zakotvuje v jedinci 

frustraci a pocit méněcennosti a odlišnosti, který pak jedinec může kompenzovat 

neadekvátním chováním, které může ústit až v delikventní uspokojování svých potřeb a léčení 

duševních traumat.82 Kromě vnějších biologických znaků má na delikvenci vliv také stav 

organismu, tedy vnitřní biologický znak. V této souvislosti je třeba poukázat na reakce jedinců 

na konzumaci alkoholu a drog. Lidé reagují na konzumaci alkoholu velice rozdílně, zejména ti 

mladí, kteří nemají s alkoholem mnoho zkušeností, nemohou svoji reakci nikdy odhadnout.83 

                                                 
82 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 466 
83 Tamtéž s. 467 
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Alkohol se podílí na dočasné změně chování, zvyšuje se agresivita, snižuje schopnost 

sebekontroly, což může vést k delikvenci.  

 

Kriminologie uvádí jako další kritérium příslušnost k pohlaví a to nejen z hlediska 

páchání trestné činnosti muži a ženami, ale také v souvislosti se sexuální potencí.84 

V současné obě dochází k urychlení biologického zrání jedinců, což se dostává do střetu 

s jejich psychickou, ale také sociální nezralostí. Tito mladí lidé pak nedokáží kontrolovat své 

sexuální potřeby vhodným využitím svých sil a naopak se jejich chování díky tomu dostává do 

konfliktu s trestním právem.85 Východiskem sexuálního napětí pak může být agrese. 

 

Inteligence 

 

Inteligence je podstatnou měrou dána geneticky, ale velmi důležitým faktorem je 

intenzita a způsob jejího rozvíjení. Jedinec vystavený emoční a smyslové deprivaci bude i při 

dobrém intelektu vykazovat nižší schopnosti, naopak i méně nadaný jedinec všeobecně 

přiměřeně stimulovaný, dosáhne pravděpodobně velmi dobré úrovně společenského uplatnění. 

Je ovšem otázkou, do jaké míry ovlivňuje intelekt delikventní chování. Obecně lze říci, že 

méně intelektově nadaní a rozvinutí mladiství jsou sugestivnější, mají větší potřebu skupinové 

sounáležitosti, a proto, ve snaze zavděčit se partě, podléhají negativním vzorům. Na druhou 

stranu, problémoví mohou být také nadprůměrně inteligentní, ale emočně chudí jedinci. Ti 

pak, mohou svou inteligenci využít i v negativním smyslu. Jednoduše ovládnou pro ně 

méněcenné a podřadné méně inteligentní jedince a využijí je k trestné činnosti. Příkladem jsou 

vůdcové zločineckých skupin. 

 

Vnější faktory 

 

Z různých kriminologických výzkumů vyplývá, že trestné jednání mladistvého 

pachatele ovlivňuje ve velké míře sociální prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje, žije. U 

mladistvého probíhá proces socializace velmi bouřlivě. Kriminální jednání dospívajícího 

jedince může být pouze přechodné a lépe odstranitelné, než u starších pachatelů, u nichž jsou 

všechny procesy související s dospíváním ukončené.  

                                                 
84 Vykopalová, H. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2002, s. 129 
85 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 467 
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Rodina 

Odbornice na rodinné vztahy Virginie Satirová ve své Knize o rodině píše: „Dejte 

dohromady všechny existující rodiny a máte společnost. Rodina a společnost jsou malá a 

velká verze stejné podstaty. Každá rodina učí něco o tom, jak se chovat k vnějšímu světu: jak 

postupovat, jak se stavět k nespravedlnosti a ošklivým věcem světa a jaký vztah k tomu všemu 

mít“
86 Rodinné prostředí má sloužit jako pevné zázemí, kde dítě může najít bezpečí, klid, 

ochranu a pomoc. Výchova v rodině má stránku kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní 

stránkou jsou časové možnosti rodičů věnovat se dítěti, vychovávat jej, vést a kontrolovat. 

Kvalitativní stránku představuje způsob výchovy.87 V současné, hektické době bývají časové 

možnosti rodičů omezeny, všeobecně se potýkáme s vysokou mírou rozvodovosti, oslabují se 

emocionální vazby a pocity sounáležitosti s rodinou. Tyto faktory se mohou podílet na 

kriminogenezi mladistvých. Rodiče jsou pro děti největší přirozenou autoritou, podle nich se 

učí žít a napodobují jejich chování, jednání a zvyky. Prostřednictvím rodičů se dítě seznamuje 

se světem a se společností. Negativní vzory v rodině, zanedbávání, ale na druhou stranu také 

přílišně ochranářská výchova mohou ztížit harmonický rozvoj osobnosti a být příčinou příští 

delikvence. 

 

  Škola 

Ve školním prostředí najdeme hned několik rizikových faktorů, které mohou být 

příčinou delikvence mladistvých. Je to sociální prostředí, kde se formují nové vztahy a to jak 

pozitivní, tak negativní, které mohou vyústit v šikanu a týrání slabších. Také naprostý nezájem 

a přehlížení mohou v dospívající osobě vyvolat pocity méněcennosti, které pak může 

ventilovat prostřednictvím trestného jednání. Poslední dobou se setkáváme s celou řadou 

hromadných, násilných trestných činů, spáchaných ve školách mladistvými pachateli. Ve 

škole tráví mladiství převážnou část svého času, je to prostředí, které je může pozitivně 

formovat, nebo jim velice ubližovat. 

 

Vrstevnická parta 

Pro rizikovou mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická skupina důležitější než pro 

mladé lidi vyrůstající v rodinách, jež dětem poskytují přiměřenou míru podpory a přiměřeně 

                                                 
86 Satirová, V., Kniha o rodině. Praha: Spojeným nákladem vydali: Institut Virgine Satirové, PRÁH, SVAN, 
Knižní klub, 1994, s. 323. 
87 Kolektiv autorů, Kriminalita mládeže:Studie o mladistvých delikventech. Praha: VÚK, 1968, s. 50. 



69 
 

vytyčují meze dovoleného chování. Ale i pro dítě vychované funkční rodinou představuje 

každá vrstevnická skupina více nebo méně stresující nárok. Vliv názorů stejně starých dětí 

nebo dospívajících stejně jako snaha se jim vyrovnat, překonat je, nebo upoutat jejich 

pozornost, jsou nepochybně jedním z mnoha faktorů podílejících se na vzniku kriminálního či 

jiného patologického jednání. Tlak skupiny vrstevníků se uplatňuje mnoha způsoby. Pro dítě 

není nijak snadné jim odolat, udržet si vlastní dosud nehotovou identitu, žít zdravě a správně, 

jak chtějí rodiče. Jedinec – zvláště ten, který si není zvláště jistý sám sebou, hledá přirozeně 

jakékoliv cesty, jak dosáhnout mezi vrstevníky dobrého postavení. Kamarádi mají větší vliv 

na chování, postoje a zevnějšek dítěte  než rodiče. Ale u dětí frustrovaných nízkou podporou 

rodiny je pravděpodobné, že potřeba kladného přijetí vrstevnickou skupinou bude ještě silnější 

než u dětí s dobrým rodinným zázemím. Na tyto děti má vůdce party velký vliv a také ho 

využívá. Tyto skupiny a party si vytváří vlastní hodnotové preference a chovají se vysoce 

autonomně.  

Také způsob trávení volného času je zásadní otázkou. Každé dítě má potřebu trávit 

svůj volný čas zábavou a jistou dávkou napětí, pokud však tyto pocity nenaplní, zvýší se 

pravděpodobnost delikventního chování.88 

 

Masmedia 

V současnosti se potýkáme s problémem všudypřítomného násilí v masmédiích. Děti 

jsou již od raného věku vystavované dennodenním ukázkám různých forem násilí, a to 

především prostřednictvím televize a počítačovým her. Stávají se tak do jisté míry vůči agresi 

imunní. Projev násilí vnímají jako něco dobrodružného, účinného nebo dokonce 

okouzlujícího. Stále častěji se tak prostřednictvím médií setkáváme s případy, kdy si děti 

chtěly vyzkoušet, zda je účinnost zbraní ve skutečnosti stejná jako ve hře. Dokonce sami 

mladiství pachatelé násilných trestných činů přiznávají, že jejich jednání bylo inspirováno tím, 

co předtím viděli v televizi. Přibývají také případy, kdy si pachatelé své trestné jednání 

nahrávají na mobilní telefony a následně tyto záznamy sdílejí prostřednictvím internetu. 

Mladiství bývají na médiích často závislí a mnohdy zapomínají rozeznávat realitu od fikce či 

iluze. 

 

                                                 
88 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 275 
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6.2 Charakteristické rysy kriminality mladistvých 

Výsledky kriminologických výzkumů ukazují, že u této věkové kategorie je třeba 

počítat s vysokou mírou latentní kriminality, delikventní chování je mezi mládeží široce 

rozšířeno, ale málokdy je takové chování oficiálně registrováno. Na základě výzkumů 

mladistvých pachatelů, tzv. selfreportů, prováděných např. V USA, je odhadováno, že 

kriminalita mezi mládeží je 4x-10x větší, než je poznamenáváno v oficiálních statistikách.89 

Dívky se na kriminalitě podílejí ve výrazně menší míře než chlapci. Delikvence je vyšší mezi 

příslušníky některých etnických minorit, než by měla být vzhledem k jejich celkovému 

zastoupení v dané společnosti.90 Mladiství se dopouštějí delikventního jednání zpravidla ve 

dvojicích či skupinách, samostatně jednající mladistvý delikvent je spíše výjimkou. 

 

Také způsob provedení činů jinak trestných vykazuje určité zvláštnosti. Jde zejména o 

nepřiměřenou tvrdost jejich jednání, používání neadekvátního, brutálního násilí, ničení věcí. 

Dalšími typickými jevy je nedostatečné naplánování trestného činu, často vyplývající 

z nedostatku zkušeností. Mladí lidé podléhají tlaku reklamy a konzumního světa, nedokáží 

uspokojení svých potřeb odložit na pozdější dobu nebo se jich případně vzdát. Často jsou 

předmětem útoku věci atraktivní pro mladé lidi, které slouží k naplňování určitého životního 

stylu.91  

 

6.3 Struktura kriminality mladistvých 

Co se struktury kriminality týče, převažuje majetková trestná činnost a to především 

krádeže prosté a krádeže vloupáním, se značným odstupem následuje násilná kriminalita, 

zejména loupeže, úmyslné ublížení na zdraví a vydírání. Jako samostatná kategorie je 

uvedena vražda, kde podíl mladistvých není zanedbatelný. Typické činy v kategorii 

mravnostní kriminality jsou znásilnění, pohlavní zneužívání a ohrožování mravnosti. Do 

kategorie ostatní spadají především drogové delikty, výtržnictví a požáry. V kategorii 

zbývající kriminalita najdeme podle policejních statistik týrání zvířat, zločinné spolčení, 

silniční nehody zaviněné z nedbalosti nebo šíření poplašné zprávy. Poslední kategorie 

                                                 
89 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 269. 
90 Tamtéž, s. 270 
91 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 458. 
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hospodářské kriminality zahrnuje například neoprávněné držení platební karty nebo 

podílnictví.92 

 

tab. č. 6 – struktura kriminality mládeže, vývoj v letech 2004-2008 

ČR 2004 2005 2006 2007 2008 

násilná kriminalita 23579 21684 19171 19551 17875 

děti 705 581 544 498 499 

mladiství  1341 1149 990 1082 958 

mladiství % 5,69 5,30 5,16 5,53 5,36 

vraždy 227 186 231 196 202 

děti 4 1 1 2 3 

mladiství 12 2 4 10 6 

mladiství % 5,29 1,08 1,73 5,10 2,97 

mravnostní kriminalita 1909 1849 1615 1689 1680 

děti 92 104 74 86 93 

mladiství 161 190 175 184 155 

mladiství % 8,43 10,28 10,84 10,89 9,23 

majetková kriminalita 243808 229279 221707 228266 219347 

děti 1953 1786 1820 1457 1409 

mladiství 4701 4643 4159 3966 3844 

mladiství % 1,93 2,03 1,88 1,74 1,75 

ostatní kriminalita 23894 24692 20878 18795 18861 

děti 359 434 407 386 500 

mladiství 1249 1197 1143 982 1083 

mladiství % 5,23 4,85 5,47 5,22 5,74 

zbývající kriminalita 24039 22585 33541 51061 53524 

děti 109 81 144 226 217 

mladiství 213 187 858 1653 1535 

mladiství % 0,89 0,83 2,56 3,24 2,87 

hospodářská kriminalita 33464 43882 39473 37981 32474 

děti 110 100 101 57 65 

mladiství 221 248 280 212 153 

mladiství % 0,66 0,57 0,71 0,56 0,47 
(zdroj dat:Statistika trestné činnosti v ČR převzata ze statistických výkazů Policejního prezidia Policie ČR 
Dostupný z:http://www.mvcr.cz/statistiky, vlastni výpočty) 
 

6.4 Současný vývoj kriminality mladistvých na území České republiky 

V následující kapitole se budu věnovat dynamice kriminality mladistvých pachatelů 

provinění, data pro lepší ilustraci vykazuji v poměru k celkové kriminalitě v ČR. Při studiu 

níže uvedených statistik je třeba brát v úvahu existenci latentní kriminality, tedy nezjištěné 
                                                 
92 Rozdělení do jednotlivých kategorií vychází z policejních statistik. 
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kriminality. Existence latentní kriminality není v oblasti kriminality mládeže nic 

neobvyklého, neboť společnost je ke skutkům páchaným mládeží více tolerantní 

s odůvodněním, že se jedná o vývojově podmíněný jev93. 

 

Přiložená tabulka ukazuje, že kriminalita mládeže má mírně klesající tendenci, 

výjimkou je rok 2007, kde je patrný mírný nárůst jak celkové kriminality, tak kriminality 

mladistvých. Ve srovnání s počátkem století však došlo k výraznému poklesu delikventních 

útoků mladistvých i dětí. 

 

tab. č. 7 – celková objasněná kriminalita, vývoj v letech 1999-2007 

Podíl dětí a 
mladistvých 
na objasněné 
kriminalitě 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkem 193354 172245 166827 151492 135581 134444 135281 133695 138852 

Děti 12464 10216 9926 5541 4692 3319 3086 3090 2710 
Děti % 6,45 5,93 5,95 3,66 3,46 2,47 2,28 2,31 1,95 
Mladiství  14920 13507 12913 10901 9779 7886 7614 7605 8079 
Mladiství % 7,72 7,84 7,74 7,20 7,21 5,87 5,63 5,69 5,82 

(zdroj dat:Statistika trestné činnosti v ČR převzata ze statistických výkazů Policejního prezidia Policie ČR 
Dostupný z:http://www.mvcr.cz/statistiky, vlastni výpočty) 

 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že počet stíhaných mladistvých se v uplynulých 

devíti letech pohyboval v podobných hodnotách a má mírně klesající tendenci Zhodnotíme-li 

však stav na počátku rozhodného období a na jeho konci, tedy v roce 2000 a 2008, musíme 

k uspokojení konstatovat, že počet stíhaných mladistvých klesl o 2891, což je docela příjemné 

zjištění. Zaměříme-li se samostatně na položky týkající se mladistvých a dětí je v posledních 

letech již na první pohled, že trestná činnost mladistvých dosahuje vyšších hodnot než u dětí. 

Což je pochopitelné vzhledem k trestní neodpovědnosti dětí a také s přihlédnutím k jejich 

věku. Zarážející jsou stavy na počátku století, kde mezi počty stíhaných mladistvých a dětí 

nebyl výraznější rozdíl. Jak u dětí, tak u mladistvých narážíme na uspokojivý fakt klesající 

tendence počtu stíhaných osob. Příčinou poklesu počtu stíhaných mladistvých je 

pravděpodobně celkově menší počet dospívajících související s nižší porodností na počátku 

jednadvacátého století.  

 

 

                                                 
93 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 269 
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tab. č. 8 - stíhané osoby, vývoj v letech 2000-2008 

ČR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

stíhané osoby 
celkem 130234 127856 123964 121393 121531 121511 122753 127718 122053 

z toho:                   
děti 8899 9032 5185 5148 3734 3341 3027 2635 2723 

děti % 6,83 7,06 4,18 4,24 3,07 2,75 2,47 2,06 2,23 
mladiství  8905 9273 7698 7558 6197 5654 5808 6322 6014 

mladiství % 6,84 7,25 6,21 6,23 5,10 4,65 4,73 4,95 4,93 
 (zdroj dat:Statistika trestné činnosti v ČR převzata ze statistických výkazů Policejního prezidia Policie ČR 
Dostupný z:http://www.mvcr.cz/statistiky, vlastni výpočty) 
 

Z následující statistiky vytvořené Vězeňskou službou ČR vyplývá, že také počet 

mladistvých obviněných ve vazbě v posledních letech rapidně klesl a to až o 85% při 

srovnání roku 1999 a 2007. Stejně jako v kategoriích dospělých pachatelů trestných činů, je 

také v kategorii mladistvých podíl žen na celkovém objemu nesrovnatelně nižší.  

 

tab. č. 9 – obvinění mladiství ve vazbě, vývoj v letech 1999-2007 

Obvinění 
mladiství 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

statistika VSČR                

Muži 214 156 116 99 90 73 63 54 33 

Muži % 94,27 95,71 96,67 97,06 96,77 92,41 98,44 98,18 97,06 

Ženy 13 7 4 3 3 6 1 1 1 

Ženy % 5,73 4,29 3,33 2,94 3,23 7,59 1,56 1,82 2,94 

Celkem 227 163 120 102 93 79 64 55 34 
(Zdroj dat: Statistické přehledy obviněných zpracované Vězeňskou službou ČR, dostupné na http://www.vscr.cz, 
vlastní výpočty) 
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Graf vytvořený na základě tab. č. 9 

 

 

 Následující tabulka poskytuje informaci o stavech odsouzených mladistvých 

v jednotlivých letech.  

 

tab. č. 10 – stavy odsouzených mladistvých, vývoj v letech 1999-2007 

Odsouzení 
mladiství 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

statistika VSČR                   

Muži 129 107 84 80 90 96 120 109 133 

Muži % 98,47 97,27 96,55 98,77 95,74 94,12 96,77 98,20 99,25 

Ženy 2 3 3 1 4 6 4 2 1 

Ženy % 1,53 2,73 3,45 1,23 4,26 5,88 3,23 1,80 0,75 

Celkem 131 110 87 81 94 102 124 111 134 
(Zdroj dat: Statistické přehledy obviněných zpracované Vězeňskou službou ČR, dostupné na http://www.vscr.cz, 
vlastní výpočty) 
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Graf vytvořený na základě tab. č. 10 

 
          Podíl odsouzených mladistvých k celkovým stavům odsouzených činil v roce 1999  0,81 %,  
v roce 2000 0,71%, v roce 2001  0,59%, v roce 2002  0,63%, v roce 2003  0,68%, v roce  2004  0,68%, 
v roce 2005  0,77%, v roce  2006  0,69%     a  v  roce  2007  0,80 %. 
  
          
         Trest  odnětí  svobody  u  mladistvých  se  vykonává  odděleně  od  ostatních  odsouzených  ve  zvláštních  
věznicích  nebo  odděleních. Dovrší-li  mladistvý  ve  VTOS  devatenáctý rok věku,  může  soud rozhodnout,   
že se  odsouzený  mladistvý přeřadí  do  věznice pro ostatní odsouzené.  Proto  jsou v  počtech odsouzených   
mladistvých zahrnuti  i odsouzení starší 18 let. 
 
   

6.5 Motivace delikventního chování mladistvých 

 

Motivů delikventního jednání je celá řada. Jako jedna z motivací (či racionalizací) 

trestné činnosti mladistvých se jeví jejich malé právní vědomí či představa, že je možné brát 

právo do svých rukou. Často má kriminalita mladistvých své kořeny v pocitu majetkové 

nerovnosti. Frustrace pak vede mládež k realizaci svých snů o vyrovnání se okolí a získání 

jeho respektu prostřednictvím kriminality. Mladiství delikventi se také obvykle domnívají, že 

jim nehrozí žádný trest, právní řád pro ně nepředstavuje autoritu. V pozadí různých útoků se 

objevují takové motivy, jako potrestání nepoctivce, odplata za více či méně skryté rasistické 

chování, msta za to, že má někdo „nezasloužený“ zisk či majetkové výhody, nebo se chová 

nějak asociálně.94 Někdy je motivací neopětovaná, zhrzená láska mladistvého, v těchto 

případech dochází k nepravdivým nařčením z pohlavního zneužívání nebo je trestní právo 

                                                 
94 Večerka, K. a kol., Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí, IKSP: 2002, s. 58. 



76 
 

jinak zneužito k pomstě. V pozadí trestné činnosti mladistvých stojí velmi často nuda a 

nestrukturovaný volný čas spojené s potřebou se odreagovat. Mladí lidé pak vymýšlejí různé 

„kratochvíle“, které jsou na pomezí hry, dobrodružných představ a touhy po volných 

finančních prostředcích.95 Činy afektivní povahy ale nemusí být motivovány jen nenávistí či 

touhou pomstít se, ale dochází k nim i na základě intoxikace alkoholem a drogami.  

 

7. Empirický výzkum – část II. 

Výzkum zaměřený na mladistvé odsouzené byl proveden ve Věznici a ústavu pro 

výkon zabezpečovací detence v Opavě. Použité metody byly stejné jako u šetření zaměřeného 

na odsouzené ženy. Nejprve bylo provedeno dotazníkové šetření, následovaly narativní 

rozhovory s odsouzenými.  

 

7.1  Dotazníkové šetření 

 

V době realizace výzkumu bylo v opavské věznici 70 mladistvých odsouzených, 

dotazníky byly rozdány 50 z nich. Návratnost byla 100%. Dotazník obsahoval celkem 31 

uzavřených otázek, 3 otevřené otázky, tabulku s řebříčkem hodnotových orientací. Otázky 

byly rozděleny do tří okruhů, první okruh otázek byl zaměřen na mladistvého, druhý na rodinu 

a výchovu respondenta, třetí okruh směřoval k předchozí trestné činnosti jak mladistvého, tak 

rodinných příslušníků. 

 

Základní hypotézy: 

• Mladiství delikventi pocházejí z narušených rodin, značná část z nich byla před 

nástupem výkonu testu umístěna do ústavní výchovy 

• Také další rodinní příslušníci budou delikventní 

• Výchova mladistvého byla zanedbána, nedostatečný dohled a kontrola se projevují také 

v neproduktivním způsobu trávení volného času 

• Pocit nedostatečného či žádného rodinného zázemí si mladiství kompenzují 

sdružováním se v závadových partách, pod vlivem skupiny zkoušejí alkohol a jiné 

návykové látky, patrně se budou vyskytovat i závislosti  

                                                 
95 Tamtéž, s. 61 
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• Půjde o jedince, jejichž intelekt nebyl rozvíjen ani rodiči, ani vzdělávacím zařízením, 

drtivá většina bude mít pouze základní vzdělání 

• Právní povědomí mladistvých je malé, odsouzení a trest vnímají jako nespravedlnost  

 

Dále uvádím některé z odpovědí s uvedením absolutní četnosti a procentuálního 

vyjádření. 

 

Dotazovaným mladistvým bylo v průměru 17 let. Nejčastějším trestným činem bylo 

loupežné přepadení (25 respondentů), následovaly krádeže (18 dotazovaných), úmyslné 

ublížení na zdraví (4 respondenti), vražda (2 dotázaní), výtržnictví, porušování domovní 

svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí. Motivem byly pro valnou většinu dotázaných 

drogy a peníze.  

 

Následující tabulka potvrzuje hypotézu o nízké úrovni vzdělanosti mladistvých 

delikventů. Na druhou stranu mě velmi překvapili účastníci narativních rozhovorů, protože 

ačkoli měli pouze základní vzdělání, nejednalo se o mentálně nedostačivé jedince. Chlapci 

byli velmi bystří, odpovídali smysluplně, v celých větách. Nabyla jsem dojmu, že při jiném 

vedení by většina z nich neměla problém studovat i na středních školách. Někteří z dotázaných 

si doplňují vzdělání přímo ve věznici, odsouzení si mohou vybrat ze dvou učebních oborů – 

zámečník a výroba v elektrotechnice. Poptávka je vysoká a kurzy jsou plně obsazeny. 

 

dosažené 
vzdělání 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
vyučení 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

bakalářské 
vysoká 
škola 

celkem 

četnost 9 8 26 6 0 1 0 0 0 50 

% 18,00 16,00 52,00 12,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 100 

 

 Většina mladistvých bydlela před nástupem trestu s rodiči, kteří je také vychovávali, 

hypotéza o ústavní výchově se tedy potvrdila jen z části. 

 

 

bydlení před 
nástupem 

výkonu trestu 
sám rodiče jiní 

příbuzní partnerka/manželka známí jiné celkem 

četnost 3 44 0 3 0 0 50 
% 6,00 88,00 0,00 6,00 0,00 0,00 100 
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výchova prarodiče oba 
rodiče 

jeden 
rodič 

jiní 
příbuzní pěstouni ústav celkem 

četnost 0 24 12 0 0 14 50 
% 0,00 48,00 24,00 0,00 0,00 28,00 100 

  

Další hypotéza, týkající se způsobu trávení volného času se potvrdila také jen z části. 

Je však třeba brát v úvahu možné úmyslné „vylepšování“ skutečnosti. Z toho, co jsem ve 

věznici viděla, bych rozhodně neusuzovala, že chlapci budou nadšení sportovci. Ve věznici 

mají k dispozici prostory pro sportovní aktivity, ale většina radši posedává na chodbách 

s cigaretou.  

 

způsob 
trávení 
volného 

času 

sport restaurace/bary televize 
počítač/          
playstation 

studium/četba jinak celkem 

četnost 21 11 3 5 2 0 42 

% 50,00 26,20 7,10 11,90 4,80 0,00 84 

  

 Hypotéza o experimentování a užívání návykových látek se potvrdila. Mladiství také 

uvedli, že motivací jejich delikventního jednání byly často právě drogy. Překvapilo mě, že 

první zkušenosti s tvrdými drogami získali mnohdy ještě jako děti. Někteří začali nitrožilně 

užívat heroin už ve čtrnácti letech! Přesto se u nich nevyskytují vážnější poruchy zdraví a při 

rozhovorech se neprojevilo ani psychické narušení. 

 

zkušenosti s 
návykovými 

látkami 
žádné 

párkrát 
jsem to 
zkusil 

nepravidelné 
užívání 

závislost celkem 

četnost 9 17 11 8 45 
% 20,00 38,00 24,00 18,00 90 

  

 Velikost města, kde mladistvý žije, má dle mého názoru zásadní význam. Domnívám 

se, že děti a mladiství žijící na vesnicích a malých městech jsou v jistém smyslu chráněni před 

působením negativních vlivů. Sehnat drogy je na vesnici jistě daleko těžší než ve městě. Na 

druhou stranu, dobrodružství chtivý mladistvý si pro drogy může do města kdykoli dojet. 

Další věcí je odlišný způsob trávení volného času mládeže ve městě a na venkově, i když i 
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tady se rozdíly pomalu stírají. Nejvyšší index obžalovaných mladistvých mají dlouhodobě 

severočeská města Most, Chomutov a Sokolov.96 

 

město před 
nástupem 
výkonu 
trestu 

vesnice maloměsto 
okresní 
město 

krajské 
město 

velkoměsto celkem 

četnost 7 10 18 11 0 46 

% 15,22 21,74 39,20 24,00 0,00 92 

  

 Jak jsem již uvedla výše, členství v partě může mít na delikvenci mladistvých zásadní 

vliv. Ne každá parta musí být zákonitě špatná a podněcovat mladého člověka ke zločinnosti, 

v každé partě ale dochází k provokacím a podněcování, ať už ke společensky prospěšným 

aktivitám, tak k těm škodlivým. Z mého výzkumu sice jednoznačně nevyplývá, že provinění 

mladistvých jsou páchána především ve dvojicích nebo skupinách, dokazují to však jiné 

studie. Večerka považuje samostatně operujícího mladistvého dokonce za zvláštnost.97 

 

členství v 
partě 

nikdy 
v 

minulosti 
stále celkem 

četnost 7 23 13 43 
% 16,28 23,5 30,2 86 

 

jak spáchal 
čin 

sám 
v 

součinnosti 
s jinými 

náhodně s 
dalším 

pachatelem 

se stálou 
partou  

celkem 

četnost 15 5 5 5 30 
% 50 16,7 16,7 16,7 60 

 

Následující přehled o vzdělání a zaměstnání rodičů přikládám, abych přiblížila obraz 

rodinného prostředí mladistvých delikventů. Je zde patrná nižší vzdělanost rodičů a vysoký 

podíl jejich nezaměstnanosti. 

dosažené 
vzdělání 
matky 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
vyučení 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

bakalářské 
vysoká 
škola 

celkem 

četnost 4 0 0 20 3 10 0 0 0 37 

% 10,80 0,00 0,00 54,00 8,20 27,00 0,00 0,00 0,00 74 

                                                 
96 Srov. Večerka, K. a kol., Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí, IKSP: 2002, s. 25. 
97 Srov. Večerka, K. a kol., Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí, IKSP: 2002, s. 66. 
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dosažené 
vzdělání 

otce 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
vyučení 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné 

s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

bakalářské 
vysoká 
škola 

celkem 

četnost 1 2 19 5 8 0 0 0 0 43 

% 2,90 5,70 54,30 14,3 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 86 

 

zaměstnání 
matky 

bez 
práce 

bez práce, 
nahlášena 
na úřadu 

práce 

manuální administrativa odborná invalidní 
důchod celkem 

četnost 13 14 5 3 5 0 40 
% 32,50 35,00 12,50 7,50 12,50 0,00 80 

 

zaměstnání 
otce 

bez 
práce 

bez práce, 
nahlášen 
na úřadu 

práce 

manuální administrativa odborná invalidní 
důchod celkem 

četnost 9 12 13 0 5 0 39 
% 23,00 30,80 33,00 0,00 12,80 0,00 78 

  

 Následující tabulky je třeba brát s jistou rezervou, protože na ně odpověděla jen malá 

část dotázaných. Je poněkud zarážející, že žádný z respondentů neoznačil vztah s matkou nebo 

otcem za výborný. Vřelé vztahy a pocit rodinné sounáležitosti se nepotvrdil ani v části 

narativních rozhovorů. Mladiství si při rozhovorech často stěžovali na hrubost a násilné 

chování otce. Někdy jsem měla pocit, že se stydí za kriminální jednání rodičů. Je také možné 

konstatovat, že v konkrétních případech se potvrdila hypotéza, že rodiče skutečně nezvládají 

výchovu problematických mladistvých. 

 

vztahy s 
matkou žádné velmi 

špatné špatné dobré  velmi 
dobré 

 
výborné celkem 

četnost 3 0 0 7 7 0 17 
% 17,6 0 0 41,2 41,2 0 34 

 

vztahy s otcem žádné velmi 
špatné špatné dobré  velmi 

dobré 
 

výborné celkem 
četnost 3 0 2 10 3 0 18 

% 16,6 0 11,1 55,6 16,7 0 36 
 

vztahy s vychovatelem žádné velmi 
špatné špatné dobré  velmi 

dobré 
 

výborné celkem 
četnost 1 0 2 5 6 0 14 

% 7,14 0 14,3 35,7 42,86 0 28 
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čas strávený s 
rodiči/vychovatelem 

neměli 
čas 

nepravidelně 
o 

prázdninách 
o 

víkendu 
každý 
den 

celkem 

četnost 1 4 0 1 34 40 

% 2,5 10 0 2,5 85 80 

 

 Otázkou finanční situace v rodině jsem se zabývala z důvodu, že v současném 

konzumním světě jsou mladí lidé vystavováni obrovskému množství lákadel. Pro dospívající 

je důležité zapadnout mezi ostatní. Mnohdy je ten, kdo nemá nejnovější typ mobilního 

telefonu nebo značkové oblečení terčem posměchu ostatních. Tyto materiální statky jsou 

finančně nákladné a peněžní prostředky na jejich pořízení mladiství mnohdy získávají 

kriminálním činností. Při mém šetření si na materiální nedostatek stěžovalo jen pár 

mladistvých. 

 

finanční 
situace v 
rodině 

velmi špatná, 
neměli jsme 

pomalu ani na 
jídlo 

špatná, 
těžko 
jsme 

přežívali 

dobrá, měla jsem 
vše nezbytné 

velmi dobrá, 
mohli jsme si 

dovolit víc než 
ostatní 

výborná, 
převyšovali 
jsme okolí 

celkem 

četnost 0 4 20 17 1 42 

% 0 9,5 47,6 40,5 2,4 82 

 

 V 78% případů byli trestáni také nejbližší mladistvých. Kriminálně činní a trestaní 

rodiče jistě nejsou mladistvému dobrým příkladem. K delikventnímu jednání mají mladí lidé 

vyrůstající v takto nevhodném prostředí velmi blízko. 

 

trestané 
osoby v 
rodině 

matka otec sourozenec partnerka/manželka celkem 

četnost 4 25 9 0 38 

% 10,5 65,8 23,7 0 78 
 

 Převážná většina mladistvých byla recidivní. Při rozhovorech s odsouzenými jsem 

v některých případech nabyla dojmu, že někteří mladiství se pro celoživotní kriminální kariéru 

rozhodli už nyní. Neměli žádný zájem na jakékoli nápravě, to jestli se „za mřížemi“ ocitnou 

v budoucnu znovu, nechávali náhodě, neměli žádnou konkrétnější představu o životě po 

propuštění. Na druhou stranu někteří mladiství uvěznění velmi těžce nesli a tvrdili, že se 

skutečně poučili. Tito pak měli jasné preference do budoucna, většina z nich si chtěla doplnit 

vzdělání, získat dobrou práci, najít si přítelkyni a zařídit si vlastní, spokojený život. 
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dříve 
trestaný 

nebyl 

ano, bez 
trestu 
odnětí 

svobody 

ano, vícekrát, 
vždy bez 

trestu odnětí 
svobody 

ano s 
trestem 
odnětí 

svobody 

ano, vícekrát s 
trestem odnětí 

svobody 
celkem 

četnost 11 14 7 9 0 41 

% 26,8 34,2 17 22 0 82 
 

 

7.2 Hodnotové orientace odsouzených mladistvých 

Hodnotová orientace je hierarchicky uspořádaný soubor hodnot přijatý jedincem, 

skupinou nebo celou společností. Jde o relativně stabilní systém hodnot, který reguluje 

chování jedince. Naši hodnotovou orientaci tvoří soustava postojů, zájmů a tendencí jednat 

určitým způsobem. Hodnotový systém se v průběhu života mění. Mladý člověk v období 

dospívání klade důraz na jiné hodnoty než člověk na sklonku života.  

 

I bez jakýchkoli výzkumů je jasné, že vzorek delikventní mládeže nebude respektovat 

hodnotu konformismu. Tito lidé se touží odlišovat, nechtějí ve společnosti zapadnout jako 

„šedé myši“. Podřídit je běžně uznávaným normám je velmi obtížné. Z rozhovorů vyplynulo, 

že ani jeden z účastníků netoužil po moci ve smyslu stát se vůdcem party. Mladiství delikventi 

neměli velké ambice do budoucna, nicméně po určitém životním úspěchu touží. Nejvyšší 

hodnotou pro dotazované mladistvé bylo požitkářství. Jak již bylo řečeno, dospívající 

nedokáží odložit uspokojování svých potřeb na pozdější dobu, takže se není čemu divit, že 

právě tato hodnota u mladistvých odsouzených převládala.  

 

7.3 Shrnutí empirických výsledků z hlediska stanovených hypotéz 

• Mladiství delikventi pocházejí z narušených rodin, značná část z nich byla před 

nástupem výkonu testu umístěna do ústavní výchovy. 

Také další rodinní příslušníci budou delikventní. 

Výchova mladistvého byla zanedbána, nedostatečný dohled a kontrola se 

projevují také v neproduktivním způsobu trávení volného času. 

 

Všechny tři hypotézy spolu úzce souvisí, všechny tři se také potvrdily. V této 

souvislosti je třeba říci, že 70% mladistvých odsouzených bylo romského původu. Je 
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všeobecně známo, že Romové mají jiný styl výchovy svých potomků, spočívající především 

na koncepci „nechme věci plynout“. Zastávám naprosto opačný názor, tito problémoví 

chlapci, z mého úhlu pohledu, potřebují dostat pořádně za vyučenou, potřebují poznat 

skutečnou hodnotu práce a peněz. Nemyslím, že by na ně platilo cokoli jiného než pevná ruka 

a řád. Naprosto pak nerozumím, přestože nejsem věkově dotazovaným velmi vzdálena, 

pocitům nudy, které zažívají a jejich naprosté apatii k životu. Na tom má, dle mého názoru, 

největší podíl viny právě rodina. Rodiče mají mladistvého pozitivně formovat, měli by se 

snažit pomoc adolescentovi najít zajímavý způsob trávení volného času. Také mají možnost 

stanovit doma určitý řád, správná výchova přece nespočívá pouze v zajištění materiálních 

statků, její těžiště je ve vyváženém ukládání povinností a na to navazujících odměn. Nikdo 

z dotazovaných mladistvých v domácnosti nepomáhal. Na otázku jaké mají povinnosti, shodně 

odpovídali, že žádné, dokonce ani na povinnost chodit do školy si nevzpomněli. Při 

rozhovorech jsem nabyla dojmu, že slovo odpovědnost je pro ně pouze prázdný pojem. 

 

• Pocit nedostatečného či žádného rodinného zázemí si mladiství kompenzují 

sdružováním se v závadových partách, pod vlivem skupiny zkoušejí alkohol a jiné 

návykové látky, patrně se budou vyskytovat i závislosti. 

 

Také tato hypotéza se potvrdila, zejména v části rozhovorů. To co mladistvé v partě 

většinou spojovalo, byla droga. Ten, kdo ji uměl sehnat byl vůdce. Vzájemně se podporovali 

jak v konzumaci návykových látek, tak v trestné činnosti. Takové zjištění nepředstavuje nic 

překvapivého, to co mě překvapilo, byla intenzita vlivu vrstevnické skupiny. Také jsem se 

poněkud mylně domnívala, že každý se snaží chránit své nejbližší. Dotazovaní, přestože si 

byli negativního vlivu party vědomi, neváhali do skupiny přivést i své mladší sourozence. 

 

• Půjde o jedince, jejichž intelekt nebyl rozvíjen ani rodiči, ani vzdělávacím 

zařízením, drtivá většina bude mít pouze základní vzdělání. 

 

Tato hypotéza se potvrdila. Většina odsouzených měla jen základní vzdělání. Zhruba 

70% chlapců si doplňovalo učňovské vzdělání ve věznici. Někteří mladiství měli celkem 

konkrétní představu o svém budoucím zaměstnaní, šlo o manuální práce typu kuchař, zedník, 

automechanik či elektrotechnik. 
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• Právní povědomí mladistvých je malé, odsouzení a trest vnímají jako 

nespravedlnost. 

 

Tuto hypotézu jsem prověřovala ve fázi narativních rozhovorů. Lze konstatovat, že se 

potvrdila jen v první části. Právní povědomí mladistvých nebylo valné, na druhou stranu, 

všichni odsouzení plně chápali obsah skutkové podstaty trestného činu, který spáchali. Někteří 

odsouzení tvrdili, že jim vězení pomohlo uvědomit si hodnoty. Jiní, že je odloučení od rodiny 

paradoxně s rodiči sblížilo, protože pochopili, že je mají rádi i po tom, co spáchali. Část z nich 

ocenila, že jim věznice pomohla z drogové závislosti. Pouze jeden mladistvý trval na své 

nevině. 

 

7.4 Narativní rozhovory s mladistvými odsouzenými 

Rozhovor byl proveden s 10 mladistvými odsouzenými. Účastníci byli vybíráni 

personálem věznice, prioritně se rozhovorů účastnili mladiství, kteří vyplňovali dotazník. Také 

jsem požadovala co možná nejpestřejší zastoupení spáchaných trestných činů. Rozhovory byly 

zcela dobrovolné. Každé interview trvalo cca 30 minut, probíhalo tváří v tvář, v kanceláři 

dozorce, bez přítomnosti jiných osob. Rozhovory probíhaly mezi čtyřma očima z důvodu větší 

otevřenosti mladistvých. Pouze v jednom případě jsem si z důvodu bezpečnosti vyžádala 

přítomnost vychovatele.  Výpovědi považuji za důvěryhodné, myslím, že bylo vcelku lehce 

rozpoznatelné, kdy mladistvý lhal.  

 

Průměrný věk účastníků rozhovorů byl 18 let. Zastoupení trestných činů bylo 

následující: 6x loupežné přepadení (el paso v terminologii odsouzených), 3x krádeže, 3x 

úmyslné ublížení na zdraví. Z 10 účastníků rozhovorů bylo 5 recidivistů. 2 z odsouzených 

spáchali provinění samostatně, ostatní ve spolupachatelství. Jeden z účastníků spáchání činu 

popírá. 

  

Dále uvádím vybrané části některých rozhovorů. 

 

Motiv 

 

Tomáš (16 let, loupežné přepadení, TOS 12 měsíců): „Já jsem si s klukama říkal, že když to 

párkrát zopakujeme, tak si budeme moc koupit auto!“ 
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T: „Vždyť nemáte ani řidičský průkaz, na co Vám to auto bude?“ 

Tomáš: „Kluci říkali, že když nakradu dost, tak mi to auto dovolí řídit.“ 

 

Jan (18 let, loupež, TOS 3 roky): „My jsme se rozhodli s bráchou, to bylo tak narychlo, my 

jsme potřebovali peníze na heroin, tak jsme si dali, to nás povzbudilo, brácha měl kámoše, od 

toho jsme koupili výstražnou pistoli a šli jsme do toho!“ 

T: „Co jste vyloupili?“ 

Jan: „Zlatnictví a starožitnictví“ 

T: „Jakou jste měli představu o obnosu, který loupeží získáte?“ 

Jan: „Tak asi mega, možná mega a půl!“ 

 

Tomáš (18 let, loupež, TOS 15 měsíců): „No, My jsme si chtěli s kámošem zahulit, já jsem 

vůbec nevěděl, že za to můžu jít do vězení.“ 

T: „Vy jste ale odsouzen za loupež, ne za konzumaci marihuany. Jak to tedy bylo s tou 

loupeží?“ 

Tomáš: „No, my jsme si chtěli zahulit, tak jsme si šli koupit trávu, ale když jsme to všechno 

viděli, co ten chlápek má, toho bylo snad půl kila, tak jsme to chtěli všechno, tak mu kámoš dal 

jednu ránu, on se úplně odrazil od zdi, pak spadnul na zem, tak jsme si to vzali a šli jsme.“ 

T: „Rozumíte tedy tomu, za co jste odsouzen?“ 

Tomáš: „Ale jo, ale to prostě nešlo tomu odolat, když jsme to viděli.“ 

 

Jak vnímá odsouzení 

 

Robert (17 let, loupež, TOS 14 měsíců) :“Já jsem nevinný, já jsem to neudělal, víte, ona to na 

mě natrčila mamka, ona mi chtěla pomoc, já jsem byl na heroinu, už od 14 let a mamka mě 

chtěla zachránit.“ 

T: „Kde jste bral na heroin peníze?“ 

Robert: „No to já jsem kradl, kde se dalo.“ 

T: „A víte, že krádež je nezákonná? Proč se cítíte nevinný?“ 

Robert: „Tu loupež na mě našili, ale to je dobře, já to mám místo léčby, z léčení jsem utíkal a 

teď vidím, že se dá krásně žít i bez drog.“ 

 

Lukáš (17 let, krádeže, TOS 10 měsíců): „Věznice mi pomohla, odsud se nedá utéct, vy vůbec 

nevíte jaké to tady je, já už sem nikdy znovu nechci!“ 
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T: „A co Vám tady vadí nejvíce?“ 

Lukáš: „Nejvíc mi chybí rodina, ale tady je to vůbec hrozné, to není jak v pasťáku.“ 

 

Tomáš (18 let, loupež, TOS 15 měsíců): „Mi to pomáhá tady, oni jsou na nás celkem hodní.“ 

T: „Poučil jste se?“ 

Tomáš: „To jo, ale to nemůžete nikdy vědět, co se stane.“ 

 

Plány do budoucna 

 

Maca (19 let, úmyslné ublížení na zdraví, TOS 4 roky): „Já chci pracovat, už teď budu 

pracovat, proto se nechávám přeřadit do dospělých. A taky doma chci pomoct, taťka s náma 

nebydlí. Já mám cíl zařídit si vlastní život.“ 

 

Jan (17 let, loupežné přepadení, TOS 30 měsíců): „ Já chci začít znovu, chci si najít ženu a mít 

rodinu.“ 

 

Martin (18 let, loupež, TOS 13 měsíců): „Já žádné plány nemám, vrátím se k taťkovi, asi budu 

chodit do školy, já jsem byl v prváku na zedníka, ale chtěl bych na automechanika.“ 

 

7.5 Závěr II. části empirického výzkumu 

Z mého šetření vyplynulo, že mladiství odsouzení měli značně ambiciózní kriminální 

představy. Pohnutky, které je ke spáchání činu vedly, byly prosté, v podstatě potvrzovaly 

závěry o neschopnosti mladistvých odložit spotřebu, neplánovitém, rychlém jednání a 

neúměrné intenzitě útoku. Většina činů byla spáchána v drogovém nebo alkoholovém opojení. 

Odsouzení si nebyli jisti, zda je jejich kriminální dráha u konce, to jestli budou v trestné 

činnosti pokračovat považovali za věc náhody. Myslím, že se do jité míry cítí stigmatizováni 

kriminální minulostí. Rozhodně se nedá říct, že by toužili po nápravě, i když to téměř všichni 

tvrdí. Problém spočívá v tom, že zůstávají pouze u slov. Věznice v Opavě má základní 

nedostatek, mladistvé odsouzené nezaměstnává. Právě práce, i kdyby spočívala v drobných 

opravách prostor věznice, může mladistvé naučit vážit si její hodnoty. Někteří mladiství 

nehodlají přetrhat vazby se „starými“ kamarády ze závadových vrstevnických skupin. 

V těchto případech jsem si téměř jistá, že si nebudou schopni udržet odstup od drog a s tím 

souvisejících sociálních deviací.  Varovným signálem je i značná recidiva mladistvých. 
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Závěr 

 Na závěr bych ráda shrnula poznatky nabyté při zpracování diplomové práce. Přestože 

se kriminologie už více než století snaží objasnit příčiny kriminality, nelze říci, že zde bylo 

dosaženo zásadních úspěchů. Vznikla řada kriminologických škol, v jejich rámci pak 

nepřeberné množství teorií kriminality. Přestože tyto koncepce přinášejí osobitý výklad příčin 

kriminality, navrhují různé způsoby její kontroly a prevence, žádná z nich není univerzálně 

platná a aplikovatelná. Domnívám se, že fenomén kriminality, příčiny jejího vzniku, struktury 

a dynamiky je třeba vysvětlovat kombinací různých vlivů.  

 

 V první části diplomové práce jsem se zabývala ženskou kriminalitou. Pokusila jsem 

se popsat její stav, strukturu a přiblížit nejdůležitější teorie ženské delikvence. Zpracováním 

statistických dat jsem se snažila zmapovat vývoj ženské kriminality v České republice 

v posledních letech. Teoretické poznatky jsem ověřovala empirickým výzkumem ve Věznici a 

ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě. 

 

 Ženská kriminalita stála po dlouhou dobu ve stínu kriminality mužů a byla považována 

jen za okrajový problém. V současnosti je ženské delikvenci věnována stále větší pozornost, 

zejména z důvodu jejího pozvolného nárůstu. Tyto výroky se opírají o data z kriminalistických 

statistik, ty zahrnují pouze objasněnou kriminalitu, která představuje pouze část celkového 

objemu kriminality. Ovšem ani analýza registrované kriminality nevede k jednoznačné 

podpoře teze o nadměrném růstu kriminality žen. Kriminální statistiky potvrzují, že zastoupení 

žen je mezi pachateli trestných činů je v naší republice v posledních letech relativně nízké a 

poměrně stabilní. 

 

Od kriminality mužů se kriminalita žen liší zejména tím, že v ní převažuje méně 

závažná majetková činnosti. Nejčastěji jsou ženy stíhány za podvody, krádeže, zanedbání 

povinné výživy, porušování domovní svobody, výtržnictví, podílnictví a ublížení na zdraví. 

 

Cílem mé práce bylo také ověřit teoretické závěry pomocí empirického výzkumu. 

Většina ze stanovených hypotéz se potvrdila, výzkum v podstatě potvrdil obecnou platnost 

kriminologických tezí týkajících se odsouzených žen, zejména sociální situace, vzdělanosti a 

sociálně patologických jevů souvisejících s drogovou závislostí a alkoholismem.  
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Druhá část práce byla věnována problematice kriminality mladistvých. Přestože jsem 

porovnáním statistických údajů o delikventní mládeži z posledních let nezaznamenala, že by 

docházelo k dramatickému nárůstu počtu mladých delikventů, je třeba tomuto fenoménu 

věnovat patřičnou pozornost. I zde je nutné při interpretaci statistických údajů brát v úvahu 

latentní kriminalitu. Nicméně se domnívám, že je možné konstatovat, že úroveň kriminality 

mladistvých je stabilizována. 

 

Příčin delikventního chování mladistvých je celá řada, od biologických faktorů, přes 

vlivy sociogenní a psychogenní. Jednotliví činitelé působí ve vzájemné souvislosti. Přesto 

zastávám názor, že v drtivé většině případů došlo k určitému typu rodinnému selhání. 

V praktické části mé práce se potvrdilo, že drtivá většina mladistvých pachatelů pochází 

z nestabilního, nepodnětného, narušeného rodinného prostředí. Jejich vychovatelé k formaci 

mladistvého přistupují často zcela nezodpovědně. Někdy by bylo vhodnější mluvit spíše o 

deformaci dítěte (ne)výchovným působením rodiče.  

 

Co se struktury kriminality mladistvých týče, převládá majetková trestná činnosti. 

Mladiství delikventi se dopouštějí majetkové kriminality z důvodu téměř neuspokojitelné 

potřeby po penězích a s cílem zahnat nudu a zažít nějaké vzrušení a dobrodružství. Velmi 

alarmující jsou zjištění týkající se sociálních deviací mládeže. Zejména zneužívání drog je 

třeba potírat, to je ovšem všeobecně známý fakt.  

 

Přestože statistiky ukazují na sestupnou tendenci kriminality mladistvých, zvyšuje se 

míra násilné kriminality a také se objevují nové formy delikventního chování. Dle mého 

názoru je naprosto zásadní zaměřit se na prevenci kriminality. Dále je potřeba eliminovat 

kriminální příležitosti. Důraz na prevenci a správné výchovné působení na mladistvé 

delikventy klade také současná právní úprava obsažená v zákoně č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Doufejme, že se i 

v budoucnu podaří udržet pozitivní trend klesající úrovně delikvence mládeže 

 

Klíčová slova: 

Pachatel, kriminalita, výzkum 
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Summary 

Although criminology is for more than a century trying to clarify the causes of crime, it 

cannot be said that there has also been achieved significant successes.  A number of 

criminological schools have arisen during the last two centuries, in their context origin the 

great variety of the theories of crime. Although these concepts provide personal interpretation 

of the causes of crime, and suggest different ways of its prevention and control, none of them 

is universally valid and applicable. I believe that the phenomenon of crime, the causes of their 

origin, structure and dynamics is needed to be explained by the combination of different 

effects. 

 

In the first part of thesis, I looked at female criminality. I tried to describe its status, 

structure and bring the most important theories of female delinquency. Processing of statistical 

data, I tried to map out the evolution of female crime in the Czech Republic in recent years. I 

verified the theoretical knowledge with my empirical research in The Prisons and The Institute 

for Security Detention in Opava. 

 

Women's crime was for a long time in the shadow of men’s criminality and was 

considered only as a marginal problem. Now, we pay more attention to women delinquency 

because of its gradual increase. These statements are based on data from the crime statistics 

include only those of the informed crime. However, neither the analysis of registered crime 

verified the view of the excessive growth of women in crime. Criminal statistics show that 

women's representation among the criminals in our country in recent years is relatively low 

and relatively stable. 

 

The structure of women’s crime differ from men’s crime in particular that it outweighs 

the less serious property activities. Frequently women are prosecuted for fraud, theft, neglect 

of the mandatory nutrition, household freedom violations, disorderly conduct, participation on 

crime and bodily harm. 

 

The goal of my work was also to verify the theoretical findings through empirical 

research. Most of the set hypotheses were confirmed. The research confirmed the general 

validity of criminological theses relating to the convicted women, in particular social situation, 

education and socio-pathological phenomena associated with drug addiction and alcoholism. 
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The second part of the work has been devoted to issues of juvenile delinquency. 

Although I have not come to the conclusion that there is a dramatic increase in the number of 

young offenders, this phenomenon should be given due attention. It is necessary, when 

interpreting the statistics data, to take into account the latent crime. However, I believe that we 

can say that the level of juvenile delinquency is stabilized. 

 

The causes of juvenile delinquent behaviour are a whole range, from biological factors, 

through effects social and psychogenic. Individual agents operate in mutual respect. Yet 

consider that in most cases there has been some type of family failure. In the practical part of 

my work, it was confirmed that the vast majority of juvenile offenders come from unstable, 

not incentive and disturbed family. The educators access to formation of adolescent often 

quite irresponsibly.  

 

As regards the structure of juvenile crime, dominated by property crime. The reason 

for that would be almost unsatisfiable need for money, boredom and desire for some 

excitement and adventure. Very alarming are the findings concerning the social deviation of 

youth. In particular, drug abuse is to be combated, as is generally known 

 

Although statistics show a downward trend in juvenile delinquency, there is the 

increasing rate of violent crime and the emergence of new forms of delinquent behaviour. In 

my opinion, is crucial to focus on crime prevention. There is also a need to eliminate criminal 

opportunities. Emphasis on prevention and proper educational action on juvenile offenders 

puts the current legislation contained in Act No 218/2003 Coll., The liability for unlawful acts 

of youth and youth justice matters. Hopefully, that will succeed in the future to maintain the 

positive trend of declining levels of youth delinquency. 

 

Key words: 

Offender, criminality, research 
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Obrázková příloha 

Letecký pohled na věznici - objekt Olomoucká (ženská věznice) 

 
Letecký pohled na věznici - objekt Krnovská (věznice pro mladistvé) 
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Prostory specializovaného oddělení odsouzených s duševními poruchami a poruchami 

chování (ženská věznice) 

 

 

Malá kulturní místnost věznice-objekt Krnovská 
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Ubytovna mladistvých odsouzených 

 

Ubytovna na výstupním oddělení (ženská věznice) 
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Textová příloha – dotazníky 

I. část výzkumu mladistvých ve výkonu 
TOS 

    

                

věk 15-17 18-20 21-25         

dosažené 
vzdělání 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní učební obor  

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
všeobecné 

vysokoškolské 

profese před 
nástupem 

výkonu trestu 

bez 
práce 

nahlášen na 
úřadu práce 

manuální administrativa odborná 
invalidní 
důchod 

  

soužití před 
nástupem 

výkonu trestu 
sám rodiče jiní příbuzní 

partnerka/     
manželka 

známí jiné   

vychovatel prarodiče oba rodiče jeden rodič jiní příbuzní pěstouni ústav   

způsob trávení 
volného času 

sportem 
v 

restauracích/ 
barech 

u televize 
počítač/             

playstation 
studiem/ 
četbou 

jinak   

zkušenosti s 
návykovými 

látkami 
žádné 

párkrát jsem 
to zkusil 

nepravidelné 
užívání 

závislost       

velikost města 
před nástupem 
výkonu trestu 

vesnice maloměsto 
okresní 
město 

krajské město velkoměsto     

členství v patě nikdy 
ano, v 

minulosti 
ano,stále 

jsem 
        

počet 
sourozenců 

0 1 2 3 více     

dřívější 
odsouzení 

žádné 
ano,ale bez 
trestu odnětí 

svobody 

ano, 
vícekrát, 
vždy bez 

trestu odnětí 
svobody 

ano s trestem 
odnětí 

svobody 
      

kam půjde po 
propuštění 

k 
partnerce     
manželce 

k rodičům 
k jiným 

příbuzným 
ke známým 

budu 
bydlet sám 

    

způsob 
spáchání 

trestného činu 
sám 

v 
součinnosti s 

jinými 

náhodně s 
dalším 

pachatelem 

se stálou 
partou  
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I. část výzkumu mladistvých ve výkonu 
TOS 

        

dosažené 
vzdělání 
matky 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
učební obor s 

maturitou  

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
všeobecné 

vysokoškolské 

dosažené 
vzdělání otce 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
učební obor s 

maturitou  

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
všeobecné 

vysokoškolské 

zaměstnání 
matky 

bez 
práce 

bez práce, 
nahlášena na 
úřadu práce 

manuální administrativa odborná 
invalidní 
důchod 

  

zaměstnání 
otce 

bez 
práce 

bez práce, 
nahlášena na 
úřadu práce 

manuální administrativa odborná 
invalidní 
důchod 

  

vztahy s 
matkou 

žádné velmi špatné špatné dobré  
velmi 
dobré 

 výborné   

vztahy s 
otcem 

žádné velmi špatné špatné dobré  
velmi 
dobré 

 výborné   

vztahy s 
vychovatelem 

žádné velmi špatné špatné dobré  
velmi 
dobré 

 výborné   

finanční 
situace v 
rodině 

velmi 
špatná, 
neměli 
jsme 

pomalu 
ani na 
jídlo 

špatná, těžko 
jsme 

přežívali 

dobrá, měl 
jsem vše 
nezbytné 

velmi dobrá, 
mohli jsme si 

dovolit víc 
než ostatní 

výborná, 
převyšovali 
jsme okolí 

    

čas strávený 
s vychovateli 

neměli 
na mě 
vůbec 

čas 

nepravidelně 
o 

prázdninách 
o víkendu 

každý den 
alespoň 
chvíli 

    

trestané 
blízké osoby 

matka otec sourozenec 
partnerka/            
manželka 

      

 
 
 

uveďte prosím za jaký trestný 
čin jste odsouzen   

uveďte prosím na jak dlouho 
jste odsouzen   

uveďte prosím, motiv pro 
spáchání trestného činu   
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I. část výzkumu žen ve výkonu TOS      

věk pod 18 18-21 22-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

dosažené 
vzdělání 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
učební obor s 

maturitou  

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

vysokoškolské 

profese před 
nástupem 
výkonu 
trestu 

bez práce 
bez práce, 

nahlášena na 
úřadu práce 

manuální administrativa odborná 
invalidní 
důchod 

    

s kým 
bydlela před 

nástupem 
výkonu 
trestu 

sama rodiče 
jiní 

příbuzní 
partner/manžel známí jiné     

vychovatel prarodiče oba rodiče jeden rodič jiní příbuzní pěstouni ústav     

v kolika 
letech odešla 

z domova 
před 18 18-20 21-25 26-30 později 

zůstala 
jsem 

    

ke komu 
odešla 

k 
partnerovi ke známým 

k 
příbuzným 

žít sama         

velikost 
města před 
nástupem 
výkonu 
trestu 

vesnice maloměsto 
okresní 
město 

krajské město velkoměsto       

počet 
sourozenců 

0 1 2 3 více       

počet dětí 0 1 2 3 více       

oběť 
fyzického 

násilí 
ano ne             

pachatel 
násilí 

prarodiče matka otec sourozenec 
jiný 

příbuzný 
partner/  
manžel 

    

oběť 
psychického 

týrání 
ano ne             

pachatel 
týrání 

prarodiče matka otec sourozenec 
jiný 

příbuzný 
partner/ 
manžel 

    

dřívější 
odsouzení 

žádné 
ano, ale bez 
trestu odnětí 

svobody 

ano, 
vícekrát, 
vždy bez 

trestu 
odnětí 

svobody 

ano s trestem 
odnětí svobody 

ano, 
vícekrát s 
trestem 
odnětí 

svobody 

      

jak snáší 
vězení 

velmi 
špatně 

špatně dobře velmi dobře         

kam půjde 
po 

propuštění 

k 
partnerov
i/manželo

vi 

k rodičům 
k jiným 

příbuzným 
ke známým 

budu 
bydlet 
sama 
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I. část výzkumu žen ve výkonu TOS 

          

dosažené 
vzdělání 
matky 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
učební obor s 

maturitou  

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

vysokoškolské 

dosažené 
vzdělání 

otce 

zvláštní 
škola 

nedokončené 
základní 

základní 
učební obor s 

maturitou  

střední 
odborné 

bez 
maturity 

střední 
odborné s 
maturitou 

střední 
všeobecné 

vysokoškolské 

zaměstnání 
matky 

bez práce 
bez práce, 

nahlášena na 
úřadu práce 

manuální administrativa odborná 
invalidní 
důchod 

    

zaměstnání 
otce 

bez práce 
bez práce, 

nahlášena na 
úřadu práce 

manuální administrativa odborná 
invalidní 
důchod 

    

vztahy s 
matkou 

žádné velmi špatné špatné dobré  
velmi 
dobré 

 výborné     

vztahy s 
otcem 

žádné velmi špatné špatné dobré  
velmi 
dobré 

 výborné     

jaké máte 
vztahy s 
tím, kdo 

Vás 
vychovával 

žádné velmi špatné špatné dobré  
velmi 
dobré 

 výborné     

finanční 
situace v 
rodině 

velmi 
špatná, 
neměli 
jsme 

pomalu 
ani na 
jídlo 

špatná, těžko 
jsme 

přežívali 

dobrá, měla 
jsem vše 
nezbytné 

velmi dobrá, 
mohli jsme si 

dovolit víc než 
ostatní 

výborná, 
převyšovali 
jsme okolí 

      

čas 
strávený s 

vychovateli 

neměli 
na mě 
vůbec 

čas 

nepravidelně 
o 

prázdninách 
o víkendu 

každý den 
alespoň 
chvíli 

      

trestané 
osoby 
blízké 

matka otec sourozenec partner/manžel dítě       

 
 
 

uveďte prosím, za jaký 
trestný čin jste odsouzena   

uveďte prosím, na jak dlouho 
jste odsouzena   

uveďte prosím,motiv pro 
spáchání trestného činu   
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II. část výzkumu      

stupnice důležitosti      

  stupnice důležitosti 

  

vůbec 
ne 

nepříliš nevím důležité 
velmi 

důležité 

zdraví           

peníze/bohatství           

spokojená rodina           

děti           

mít auto           

mít životního partnera           

doplnit si vzdělání           

víra v Boha           

mít dům           

zábava           

získat uznání           

pomáhat lidem           

osobní vzhled           

láska           

pracovní úspěch           

společenská oblíbenost           

jiné hodnoty           

      

z výše uvedených vypište, prosím, tři nejdůležitější 

  

  

  

      

pokud je pro Vás v životě důležité i něco jiného než uvedené hodnoty, prosím 
vypište 

  

 
 

 


