
ZÁVĚR 

 

Tématem mé diplomové práce byla problematika prevence kriminality v České 

republice. Po prostudování základních materiálů týkajících se prevence kriminality, kdy jsem 

se seznámila s obecnými aspekty této problematiky, jsem se rozhodla blíže zaměřit pouze na 

určitý druh preventivních opatření a přinést jejich podrobnější přehled. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla zaměřit se právě na drogovou prevenci. Oslovila jsem Národní protidrogovou 

centrálu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky s prosbou o 

poskytnutí materiálů k některému z primárních preventivních projektů, na kterém se jako 

útvar podílejí. Tímto způsobem jsem se mohla seznámit s plk. Mgr. Břetislavem Brejchou, 

který mi představil preventivní projekt „Malá policejní akademie…příběhy ze života, jak bys 

je řešil ty?“. 

Zkušenosti získané od odborníků, kteří se v této oblasti pohybují, mi umožnily 

poznat, že se jedná o mnohem složitější a komplexnější systém, než byla má původní 

představa. 

Za cíl své diplomové práce jsem si tedy vytyčila podání uceleného přehledu a popisu 

základního systému uplatňování prevence kriminality v České republice. Podrobněji jsem se 

věnovala třem základním úrovním preventivních opatření – mezirezortní, resortní i místní. I 

přesto, že jsem několikrát při psaní práce upozorňovala na skutečnost, že preventivní opatření 

mohou být účinná především tehdy, pokud jsou vytvářena speciálně pro danou oblast a 

zaměřují se na konkrétní nežádoucí jevy, které se v dané lokalitě vyskytují, musím 

konstatovat, že i ústřední či centrální úroveň je velice důležitá. Myslím si, že právě na této 

úrovni by se měly připravovat základní principy, cíle a především pak obecné hodnocení 

prováděných preventivních aktivit a preventivních opatření. 

V České republice mezirezortní úroveň preventivních opatření zabezpečuje 

Republikový výbor pro prevenci kriminality, který se má pravidelně scházet jedenkrát 

měsíčně. Z Výroční zprávy národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti jsem se však dozvěděla, že se v roce 2008 sešel pouze čtyřikrát, což mi přijde 

nedostatečné a zřejmě to svědčí o jistých rezervách v činnosti tohoto orgánu. 

Rezortní úroveň preventivních opatření jsem prezentovala na dvou ústředních 

orgánech – na Ministerstvu vnitra České republiky a na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky. Dle mého zjištění je rezortní úroveň preventivních opatření 



v České republice velice systematicky propracovaná. Pokud se však jedná o systém v gesci 

Ministerstva vnitra, dle mého mínění je velice složitý a dovolím si konstatovat, že 

k účinnějšímu působení by bylo vhodné zvýšit stupeň koordinace jednotlivých podsystémů 

preventivních opatření (subsystém ministerstva vnitra, subsystém Národní protidrogové 

centrály a subsystém krajských ředitelství policie České republiky a jejich územních odborů). 

Místní úrovni preventivních opatření jsem se věnovala především v obecné části. 

Právě tato úroveň je dle mého mínění nejdůležitější součástí prevence kriminality, neboť 

dokáže nejefektivněji působit na nežádoucí jevy a flexibilně se přizpůsobovat konkrétním 

potřebám a především jasně hodnotit účinnost přijatých opatření.   

Jak jsem již naznačila ve své práci, spatřuji výraznější slabinu systému preventivních 

opatření v České republice v absenci zákona, který by do našeho právního řádu zakotvil 

legální definici pojmu prevence kriminality, jednoznačně stanovil výkonné subjekty, která se 

budou na provádění preventivních opatření podílet a budou za ně nést odpovědnost. Takový 

zákon by rovněž měl upřesnit vzájemné vztahy jednotlivých subjektů prevence kriminality, 

protože pouze systematický a přehledný preventivní systém, který je centrálně řízený (avšak 

dostatečně zohledňující místní podmínky prevence kriminality) může být efektivní.  

V závěru své diplomové práce jsem představila projekt „Malá policejní 

akademie…aneb příběhy ze života, jak bys je řešil ty?“. Tento komplex preventivních a 

informačních aktivit na mě udělal velmi dobrý dojem. Ústřední myšlenka tohoto projektu, 

pracovní nasazení jejich realizátorů i způsob samotného provedení jistě významným 

způsobem přispěl ke zvýšení informovanosti jeho adresátů a k hlubšímu zamyšlení se nad 

důležitými životními hodnotami.  

 

 


