
1. SHRNUTÍ

Cílem této práce bylo poukázat na vliv výchovy na opakovanou trestnou činnost 

páchanou odsouzenými ve věku 18-26 let. Pro potřeby této práce jsem si vymezila trojí 

způsob výchovy, tedy výchovu ve funkční rodině, v nefunkční a ústavní výchovu. A vliv 

jednotlivých výchovných rámců jsem se pokusila ukázat pomocí výzkumu prováděného ve 

Věznici Horní Slavkov.

V práci je vycházeno z několika teoretických rámců, které jen poukazují na závažnost 

zvoleného problému. Dále je jisté, že mladí trestaní patří do skupiny trestaných, kterou je 

možné nějakým způsobem ovlivnit, a proto je velmi důležité nepodcenit jejich přípravu na 

návrat do společnosti.

Ze získaných výsledků je patrné, že každá zkoumaná skupina mladých trestaných má 

svá specifika, jež získala právě způsobem výchovy, jež se na ní podepsala. Protože tento 

způsob výchovy nelze nějak ovlivňovat, je důležité působit na mladé trestané ve výkonu 

trestu. Toto působení se ve věznicích děje pomocí programů zacházení, a proto bych ráda 

apelovala na to, aby tyto programy byly obzvláště u mladých trestaných vytvářeny 

individuálně a zahrnovaly vše potřebné.

V poslední části práce se zabývám právě způsoby působení na odsouzené ve věku 18-

26 let. Nabízím několik variant, jež by měly zajistit, nebo alespoň zvýšit lepší znovuzačlenění 

mladých trestaných do společnosti a tím i snížit počet recidivistů z řad odsouzených v této 

věkové skupině. Tyto varianty jsou navrženy tak, že ke své realizaci potřebují určité právní 

úpravy, proto jsem se nejdůležitější body každé z nich snažila shrnout ve variantě, která 

odpovídá současné situaci.

Tento problém pouze odráží jednu část naší společnosti, proto je velmi nutné nezavírat 

před tím oči a snažit se o nějaké konstruktivní řešení, protože i když kriminalita mládeže 

poslední klesá, tak počet mladých trestaných, jež páchají opakovanou trestnou činnost, 

neustále stoupá. Ze všech informací, jež jsem o problému získala, je patrné, že ti, kteří jsou ve 

výkonu trestu podruhé a více, mají už jen minimální možnost žít venku, protože působení 

vězeňské subkultury se na jejich chování a jednání podepíše, proto je bezpodmínečně nutné 

zajistit řešení tohoto problému.
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