
Závěr 

 

Na závěr bych chtěla provést krátké shrnutí poznatků nabytých při zpracování mé 

diplomové práce.  

Trestná činnost mládeže zaznamenala významné změny. Dochází  k páchání daleko 

kvalifikovanějších a závažnějších forem trestné činnosti. Přesto však lze s potěšením 

konstatovat, že trestná činnost páchaná mládeží klesá. To lze vypozorovat z z policejních 

statistik. Nejčastěji pak mládež páchá majetkovou trestnou činnost. Struktura trestné činnosti 

mládeže a samotný způsob jejího páchání jsou ovlivňovány vývojem osobnosti, existencí 

kriminogenních faktorů a také schopností mladého člověka negativní jevy rozpoznat a 

vyloučit. Některým jevům se mladý člověk podřizuje, neboť se mu zdají být nepřekonatelné. 

Tyto jevy pak ve spojení se specifickými podmínkami vedou ke spáchání různých 

kriminálních deliktů. 

Metodika vyšetřování trestných činů mladistvých se snaží popsat jednotlivá specifika a 

zvláštnosti, které se u vyšetřování kriminality této věkové skupiny mohou objevit. Je 

významným pomocníkem orgánům činným v trestním řízení, neboť je určitým návodem k 

tomu, aby  vyšetřování trestných činů bylo co nejefektivnější a úspěšné. Cílem mojí práce 

bylo poukázat na některé zvláštnosti týkající se vyšetřování trestných činů páchaných 

mládeží. Na objasnění těchto trestných činů se podílí řada kriminalistů majících znalosti a 

zkušenosti v oblasti psychologie mládeže, v praxi však není možné, aby celé řízení prováděly 

jen takto kvalifikované osoby. Např. ohledání místa činu (sběr stop) provádí osoby, které 

nejsou vždy v uvedené oblasti specialisty. 

 Vysoká úspěšnost vyšetřování jednotlivých trestných činů může sice působit do jisté 

míry preventivně, hlavní úlohou vyšetřování je však řešení důsledků skutečnosti, že určité 

mechanizmy ve společnosti fungují špatně či nefungují vůbec. Projevem tohoto jevu může být 

rovněž kriminalita dětí a mladistvých. Pokud chceme tedy řešit příčiny tohoto problému, je 

nutné vytvořit kvalitní systém prevence. Dokud však takový systém nefunguje, je potřeba 

stále zdokonalovat mechanizmy řešící důsledky problému kriminality mládeže. K tomuto 

zdokonalování právě metodika vyšetřování trestných činů mládeže napomáhá. Rozsah této 

práce mi nedovolil řešit všechny zvláštnosti metodiky vyšetřování trestných činů mládeže 

detailně, přestože by si to některá specifika zasloužila. Proto jsem se snažila jednotlivé 

zvláštnosti popsat obecně, se zaměřením na některé dílčí problémy  a rozebrat v širších 

souvislostech  jevy důležité pro pochopení celé problematiky.  

 


