
Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu kriminality mládeže v České 

republice. Domnívám se, že toto téma představuje vážný společenský problém, jímž je 

potřeba se zabývat a určitým způsobem řešit. Je prokázáno, že téměř každé dítě se 

alespoň jednou dopustilo deliktu, více čí méně závažného.  

Diplomová práce se skládá z pěti hlavních kapitol. Každá z těchto kapitol se 

zabývá různými aspekty kriminality mládeže, jež jsou postupně rozebírány v dalších 

podkapitolách. 

 Po úvodním slovu následuje první kapitola této diplomové práce, jež vymezuje 

základní pojmy, které jsou spjaté s kriminologií obecně a oblastí kriminality mládeže.  

Druhá kapitola se skládá ze dvou částí. Prvá se zabývá společenským pohledem 

na kriminalitu páchanou nejmladšími ze společnosti, a to v průběhu historického 

vývoje. Druhá část pak popisuje vývoj legislativy u nás, od založení samostatné 

Československé republiky až do dnešních dnů. 

Třetí kapitola je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola se zabývá 

analýzou struktury a vývoje kriminality mládeže včetně jejích charakteristických rysů. 

Druhá podkapitola pak popisuje základní příčiny jejího vzniku. Třetí podkapitola přináší 

poznatky z dostupných statistických údajů, které v této části práce blíže zkoumám. 

Čtvrtá kapitola se zabývá oblastí kontroly kriminality a je členěna do dvou částí. 

První část popisuje právní způsoby kontroly kriminality, zejména se blíže zabývá 

zákonem č. 218/2003 Sb. Druhá část se zaměřuje na prevenci, tzn. jak předcházet 

kriminalitě mládeže včetně hlavních modelů a projektů uskutečňovaných v této oblasti 

na území České republiky. 

Pátá kapitola popisuje možný budoucí vývoj kriminality mládeže u nás a mé 

doporučení na změny, jež by měly být v oblasti kriminality mládeže provedeny.  

Shrnutí pak provádím v závěrečné kapitole. V rámci této práce bylo zjištěno, že 

existuje mnoho příčin způsobujících kriminalitu mládeže. Tyto příčiny se postupem 

času mění jako společnost sama. Lze však konstatovat, že i přes mnohost těchto příčin, 

je současný stav kriminality mládeže v posledních pěti letech poměrně stabilní. 

 


