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Abstrakt 

 

Disertační práce se zabývá tématem delikvence mládeže, které nejprve představuje jak v teoretické 

rovině a z pohledu výsledků zahraničních kriminologických výzkumů, tak i z metodologické 

perspektivy, kde diskutuje možnosti výzkumu tohoto fenoménu a využitelnost různých zdrojů dat. 

Klíčová analytická část studie je založena především na výsledcích výzkumu ISRD-2, jenž byl vůbec 

první celonárodní reprezentativní studií delikvence mládeže v České republice uskutečněnou metodou 

selfreportů. Výzkum proběhl v letech 2006-7 a zahrnoval žáky sedmých až devátých ročníků školy. 

Z teoretických pozic práce vychází především z koncepcí sociální kontroly, ale propojuje je rovněž 

s přístupem teorie diferenciální asociace a využívá i situační hledisko kriminálních příležitostí. 

Prezentované analýzy nejprve popisují stav, strukturu a vývoj delikvence mládeže, a to i na základě 

policejních statistik, což umožňuje porovnat jejich výsledky s výzkumem ISRD-2. Hlavní pozornost je 

pak věnována etiologii delikvence, kde je za primární východisko zvolena rodina a zkoumány jsou její 

různé aspekty a jejich vztah k delikvenci. V závěru práce jsou analýzy rozšířeny i o další sociální 

faktory (vrstevnické skupiny, životní styl, škola, sousedství) a individuální dispozice (sebekontrola, 

postoj k delikvenci) a testován je navržený teoretický model. V analýzách je věnována zvýšená 

pozornost především genderovým specifikům v působení jednotlivých zkoumaných faktorů na 

delikvenci a výsledky pro Českou republiku jsou rovněž srovnávány i s dalšími zeměmi 

středoevropského regionu, konkrétně Německem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem, jež se taktéž 

výzkumu ISRD-2 účastnily. 
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Abstract 

 

The dissertation deals with the topic of juvenile delinquency which is introduced both from the 

theoretical perspective and in the light of results of foreign criminological research, and from the 

methodological viewpoint where research possibilities of this phenomenon and limits of various data 

sources are discussed. The essential analytical part of the study is based mainly on results of ISRD-2 

study which was the very first national representative self-report delinquency survey conducted in the 

Czech Republic. The fieldwork was realized in 2006-7 and comprised students of 7
th
-9

th
 school 

grades. The theoretical background of the dissertation lies mainly within social control framework, but 

it integrates differential association approach and situational analysis focusing on criminal opportunity 

as well. The introductory analyses describe the state, structure and dynamics of juvenile delinquency; 

police data are also used for this purpose which makes possible to compare their results with ISRD-2 

findings. The major attention is, however, given to etiology of delinquency in which the family is taken 

as the key factor and different familial features and their relationship to delinquency are studied. The 

final analyses comprise also other social factors (peer groups, life-style, school, neighborhood) and 

individual dispositions (self-control, attitude to violence) and a proposed theoretical model is tested. 

Presented analyses often pay special attention to gender differences in impact of studied factors on 

delinquency and the findings for the Czech Republic are further compared with other Central 

European countries, namely Germany, Austria, Poland, and Hungary which were also involved in 

ISRD-2 study. 


