
Závěr 

 
Systém prevence kriminality v České republice prošel během posledních dvou 

desetiletí složitým vývojem. Postupně docházelo k formování základních zásad a principů 

prevence, k hledání nejvhodnějších metod preventivní práce a v neposlední řadě také 

k ustavení jednotlivých institucí, působících v oblasti prevence kriminality a vymezení jejich 

působnosti. 

 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 s sebou přinesla nové organizační 

uspořádání prevence kriminality. Rozdělení preventivních aktivit na republikovou, krajskou a 

městskou úroveň vnímám jako velmi pozitivní posun, protože přináší větší flexibilitu s tím, že 

každý stupeň plní svoji funkci. Základní rámec představuje republiková úroveň, která je 

nenahraditelná zejména ve své metodické a koncepční činnosti, vedle toho je vytvořen prostor 

pro činnost krajů a obcí, které zcela jistě mají mnohem lepší předpoklady pro řešení místních 

bezpečnostních problémů. Mohou rychleji a pružněji reagovat na místní situaci, zároveň se 

operativně zaměřit na nejpalčivější problémy v konkrétní lokalitě a mohou lépe monitorovat 

výsledky svého snažení. Logicky budou nejefektivnější preventivní programy vytvořené na 

míru, zaměřené na konkrétní problém na konkrétním místě. Toto řešení je možné pouze na 

místní úrovni.  

 

Prevence kriminality, by podle mého názoru, měla být záležitostí celé společnosti. 

Účast a aktivní zapojení, co možná nejširšího okruhu subjektů umožňuje efektivnější využití 

veškerého potenciálu a značně rozšiřuje možnosti pro organizaci i realizaci preventivních 

aktivit. 

 

Dále myslím, že pro efektivitu prevence kriminality by bylo přínosné vzbudit větší 

zájem u samotných občanů, který je podle mého názoru v dnešní době nedostatečný, lidská 

lhostejnost je faktor, se kterým kriminální svět mnohdy oprávněně počítá. Za prevenci 

kriminality by měl samozřejmě odpovídat v první řadě stát, ale v různé míře by měla 

participovat celá společnost. Ze svého okolí jsem vypozorovala, že poměrně velká část lidí 

sice vnímá kriminalitu jako problém, se kterým však jednotlivec nemůže nic moc dělat, že tu 

prostě byla, je a bude. Přitom zapojení občanů by mohlo přinést velké úspěchy v mnoha 

oblastech prevence kriminality. Já osobně vidím, jako jedno z nejúčinnějších řešení, zaměřit 



se na práci s těmi nejmladšími, tedy dětmi a mládeží obecně, protože mají přirozený zájem o 

věci kolem sebe, jsou zvídavé a otevřené k přijímání informací. Děti se nezřídka stávají 

oběťmi trestných činů, proto je dobré je upozornit na existenci a řešení potenciálních 

nebezpečí, která jim hrozí. Může se jednat problém šikany, různé formy zneužívání, týrání, 

drogovou problematiku apod. Děti by se měly postupně a přiměřeně svému věku seznamovat 

s pojmem právní vědomí, s vybranými částmi zákonů, s tím co je porušení zákona a že za toto 

porušení následuje trest.  Je důležité dětem vštěpovat jasná pravidla, avšak nemělo by se to 

omezit pouze na příkazy typu „to smíš a to nesmíš“, ale také na vysvětlení proč tu taková 

omezení jsou. Vzhledem ke skutečnosti, že nezanedbatelný počet dětí vyrůstá a je 

vychováván v prostředí, kde je porušování zákonů považováno za standard a škola je tedy 

jediným nástrojem, jak na děti působit. Jsem přesvědčena, že patřičně zformulované učební 

pomůcky, učebnice a důsledné zavedení problematiky do školních osnov, by jistě mělo velký 

přínos.  

 

Kriminalitě je samozřejmě lépe předcházet než nadměrně užívat prostředků represe, 

avšak systém trestů a systém prevence kriminality by měl být založen na rovnováze. Není 

totiž možné zabránit všem trestným činům a není možné preventivně ovlivnit každého 

jednotlivce. Někteří pachatelé jsou doslova imunní vůči veškerým preventivním i represivním 

aktivitám a k páchání trestné činnosti se neustále vracejí, tam je potom na místě zasáhnout 

důrazněji.  

 

Do budoucna se budou subjekty prevence kriminality potýkat s neustálým 

rozšiřováním obsahu pojmu prevence kriminality, protože s dalším technickým 

a společenským rozvojem se budou objevovat nové jevy a s tím i nové druhy trestné činnosti. 

Bude nutné se vyrovnávat s dokonalejší organizací, promyšlenější přípravou, větším 

ekonomickým zázemím apod.  

 
 


