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Úvod 

Kriminalita mládeže v současné době představuje pro společnost poměrně 

vysoké riziko, se kterým se v poslední době setkává čím dál více lidí, a to nejen na 

základě informací zveřejňovaných zpravodajskými médii, ale bohužel i na základě 

vlastních nepříjemných zkušeností. Většina dětských a mladistvých delikventů je 

seznámena s tím, že postih za protiprávní jednání v právním řádu chybí nebo není tak 

přísný, aby odradil tyto pachatele od páchání kriminality. Již dlouhou dobu se spekuluje 

o tom, zda snížit věkovou hranici pro postihování trestné činnosti páchané mládeží, 

popř. jaký by tento věk měl být. V novém Trestním zákoníku, tedy zákonu číslo 

40/2008 Sb., je tato hranice stanovena na 15 let věku, avšak ani tato hranice není 

v současné době ještě konečná, jelikož se vedou různá jednání o jejím opětovném 

snížení na hranici 14 let. Tato věková hranice trestní odpovědnosti není ve všech státech 

Evropy stejná (viz příloha 1).  Společnost by se však neměla zabývat pouze tím, kdy a 

jakým způsobem mladistvé či nezletilé pachatele trestat, ale zaměřit se spíše na příčiny 

vzniku této kriminality a pokusit se přijmout taková opatření, aby se příčinám zabránilo. 

Je potřeba se zaměřit na předcházení této kriminalitě již od útlého věku jedince, 

počínaje výchovou v rodině, ve škole či správným a hodnotným využitím volného času. 

Dnešní uspěchaná doba nedává rodičům příliš času věnovat se svým dětem, což vede 

k tomu, že děti hledají zázemí a vzory mezi svými kamarády, spolužáky apod. a svůj 

volný čas netráví tak, jako tomu bylo za mých dětských let, sportem, studiem či jinými 

užitečnými aktivitami, ale zdržují se v restauračních zařízeních, zabavují se ledováním 

televize či hraním počítačových her, plných násilí a zabíjení. Dle mého názoru není ze 

strany státu věnováno příliš pozornosti prevenci tohoto problému. Nebylo by na škodu 

zde zmínit i v současné době nejsledovanější kauzu, týkající se kriminality mládeže, 

kterou je bezpochyby tzv. Kmetiněvská výzva, tedy petice obyvatel za snížení věkové 

hranice mladistvých pachatelů závažných trestných činů, která reaguje na vraždu 

třináctileté dívky stejně starým spolužákem z roku 2001. 

Tuto bakalářskou práci bych rád zaměřil na příčiny vzniku kriminality mládeže, 

na opatření a prevenci této kriminality a na vliv trestání na chování mládeže, jelikož 
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jako policista s několikaletou praxí mám s kriminalitou mládeže své zkušenosti a 

celkem často jsem se s ní při svém výkonu služby setkával. 
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1. Teoretická část 

Tuto část bakalářské práce bych rád zaměřil na vysvětlení některých pojmů, o 

nichž se bude v této práci hovořit, popsal historii kriminality mládeže apod. 

1.1 Filozoficko-historický úvod do problematiky, terminologie 

Zákon a právo je stejně staré jako lidstvo samotné. „Není možné určit přesný 

moment, kdy vzniklo právo, ale můžeme se pokusit popsat způsob, jakým se vyvíjelo až 

do současné podoby, a dokonce i odhadnout, jak by mohlo vypadat v blízké 

budoucnosti. Již v prvních lidských společenstvích se objevovala určitá pravidla 

chování, kterými se lidé řídili. Původně to byla pravidla nepsaná (tzv. právo zvykové) 

předávaná ústní tradicí. S vývojem písma se pak začala tato pravidla zapisovat do 

podob prvních zákoníků a vzniklo tak právo normativní.“1  

Nejstarší sepsané zákony pochází pravděpodobně z doby kolem 24. – 22. století 

př. n. l. od Suméřanů v Mezopotámii. Prvním dochovaným zákoníkem je 

Chammurapiho zákoník, tedy babylonský zákoník, vydaný králem Chammurapim, který 

patří mezi nejstarší dochované zákoníky vůbec. Zákoník se z převážné části skládá z 

výkladu zvykového práva, je však přehledně systematizován. Řeší právní otázky rodiny, 

soukromého vlastnictví a majetku, obchodu, cen a mezd, půjček a jejich splácení, 

násilných zločinů, postavení různých společenských vrstev včetně otroků.2 Zajímavé je 

srovnání zákona oko za oko z Chammurapiho zákoníku a přikázání o nastavení druhé 

tváře z Bible.  

V 7. století př. n. l. byly archónem Drakónem na základě obyčejového práva 

sepsány nejstarší dochované zákony. O století později pak archón Solón sepsal první 

řeckou ústavu a umožnil občanům podílet se na soudní moci.  

                                                           
1 Dějiny práva [online]. c2012, poslední revize 9. 2. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_práva> 
2 Srov. Chammurapiho zákoník [online]. c2012, poslední revize 19. 3. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné 
na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_zákoník> 
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Za zmínku stojí vznik římského práva, který vychází se Zákona dvanácti desek 

datovaného do roku 451 př. n. l. „Tento zákon je výsledkem vyjednávání a kompromisu 

a dokonce předpokládá, že se může pozdějšími zákony změnit (Deska XI. 1). Stanovil 

základní principy hmotného i procesního práva a položil hlavní důraz na soukromé 

právo; zde také nalezneme základní zásady dědického práva, které ovlivnily chápání 

majetku u Římanů a jejich prostřednictvím v celé západní civilizaci. Je velmi 

pravděpodobné, že se s těmito zásadami ztotožňovala většina římských občanů, a lze 

tvrdit, že právě tato kodifikace zvykového práva zahájila rozvoj římského právnictví.“3  

Z římského práva pak vycházejí základní právní principy, které se v právu 

využívají dodnes. Jsou jimi například: 

• Co není zakázáno, je povoleno, 

• Není trestu bez zákona, 

• Presumpce neviny, 

• Nepřípustnost retroaktivity práva 

• Při pochybnostech se rozhoduje ve prospěch obžalovaného 

• Neznalost zákona neomlouvá.4  

V 6. století byl podle římského práva sestaven byzantským císařem Justiánem I. 

občanský zákoník, který zaručil neomezenou moc císaři.  V 9. století pak vzniká 

slovanský zákoník, který pro Velkou Moravu vytvořili Konstantin a Metoděj překladem 

východo-římského zákoníku. 

Dalším dochovaným a společností uznávaným zákonem je Bible. Je to soubor 

knih, které křesťanství označuje jako Písmo svaté anebo také jako Boží slovo. Je 

rozdělena do dvou částí, Starý a Nový zákon.5 Bible obsahuje Desatero či dekalog, které 

                                                           
3 Zákon dvanácti desek [online]. c2012, poslední revize 17. 3. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon_dvanácti_desek> 
4 Srov. Dějiny práva [online]. c2012, poslední revize 9. 2. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_práva> 
5 Srov. Bible [online]. c2012, poslední revize 23. 3. 2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible> 
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považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro 

způsob života.6  

Bible je posvátná kniha křesťanů, která byla a je pro mnohé zákonem. V 

současnosti je to však v naší společnosti zákon spíše morální, a jeho porušování není 

právně postižitelné. Existuje však několik výjimek, které jsou uvedené v Desateru, jako 

je nepokradeš a nezabiješ, na které pamatuje i náš trestní zákon. V současnosti tedy 

záleží pouze na společnosti, ve které člověk žije, zda si vynucuje dodržování morálky 

nebo ne.  

„Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená 

celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, 

že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá 

soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty).“7 

V současné době morálka naší společnosti uvadá a paběrkuje skrytá v koutě. 

Ztrácí se rodinné hodnoty, vytrácí se slušnost a chybí pozitivní vzory. Vznikají nové 

"hodnoty" jako peníze, kariéra, politická moc a vliv. Vypadá to, že v naší společnosti 

jsou peníze lékem na všechny problémy. Kdo má peníze ten nemusí dodržovat zákony a 

nařízení. Může žít "svobodně". Pro mladé lidi jsou dnes vzorem tito lidé. Je to například 

úspěšný podnikatel nebo politik, který má několik domů, aut a alespoň jednu milenku. 

Málokdo z mladých lidí, ale vidí, jak se vlastně ke svému vlivu dostali. Určitě to nebylo 

tím, že pomáhali bližnímu svému, jak se v Písmu píše. Spíše svému bližnímu po zádech 

vylezli. Děti pak k těmto lidem vzhlíží a snaží se chovat jako oni. Na vlastní oči vidí, že 

je možné beztrestně porušovat zákony, tedy pokud máš dostatečné množství peněz nebo 

nějakého vlivného kamaráda.  Leckdy i v takové rodině vyrůstají a dostávají tuto 

"hodnotovou výchovu" rovnou od rodičů. Taková výchova vede děti ke stejnému 

chování i ve školách a třídách. Pokud dítě nemá například značkové oblečení nebo 

mobilní telefon, ostatní s ním nekamarádí nebo ho rovnou šikanují. Následky bývají pro 

                                                           
6 Srov. Desatero [online]. c2012, poslední revize 15. 3. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero> 
7 Morálka [online]. c2012, poslední revize 20. 3. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Morálka> 
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dítě fatální a nese si je celý život. Z pocitu frustrace dítěte může dojít až k masovému 

vraždění na školách, které známe ze zahraničí (podrobněji viz kapitola Různé).  

1.1.1 Terminologie 

Na začátku je třeba si vysvětlit některé pojmy, o kterých se v následujících 

kapitolách bude hovořit. „Trestným činem se rozumí protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky v takovém zákoně uvedené.“8 „Trestní 

zákoník pak dále trestné činy ještě dělí na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné 

činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty 

úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně deset let.“9 

Pro případ trestné činnosti dětí a mládeže byl však dne 25. června 2003, 

s účinností od 1. ledna 2004, usnesením Parlamentu České republiky vydán zákon číslo 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů neboli zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

Podle tohoto zákona se trestný čin spáchaný mladistvým nazývá provinění a trestný čin 

spáchaný dítětem, tedy osobou mladší patnáct let, se nazývá čin jinak trestný.  

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže označuje za dítě osobu, která nedovršila 

patnáctý rok věku a za mladistvou osobu, která dovršila patnáctý rok věku a nepřesáhla 

rok osmnáctý.  

Dalšími pojmy, s nimiž se můžeme v této bakalářské práci setkat, jsou např. 

kriminalita, prekriminalita, pachatel či oběť. „Kriminalita je sociálně-patologický jev, 

                                                           
8 § 13 odst. 1 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník 
9 § 14 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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který doprovází lidskou společnost a spolu s jejím vývojem se mění i její jevové 

formy.“10  

Prekriminalita jsou pak činy jinak trestné, kterých se dopouštějí osoby před 

dosažením trestní odpovědnosti, tedy činy, které by byly trestné, pokud by se jich 

dopustila osoba dospělá.11  

„Pachatel je pak trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého 

trestného činu, protože jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila 

se o něj, případně ho i jen připravovala.“12  

Oběť lze chápat v užším nebo širším pojetí. V užším pojetí se za oběť pokládá 

fyzická osoba trestným činem poškozena přímo např. na majetku, životě, zdraví apod. 

V širším pojetí pak může být obětí i osoba blízká nebo rodinný příslušník, který je 

následkem trestného činu dotčena zprostředkovaně např. ztrátou živitele.13 

1.1.2 Historie kriminality mládeže 

„Do 19. století se s mladými pachateli zacházelo v podstatě stejně jako s 

dospělými. Normy chování dospělých se uplatňovaly i na děti, které ještě nemají 

rozvinuté logické myšlenkové operace (např. příčina – následek). Podléhaly stejným 

trestním sankcím, byly vězněny ve stejných ústavech. Od 19. století se pod vlivem 

evropských pedagogů pozdní renesance, včetně Komenského, ale především osvícenců 

počalo uznávat, že normy chování dospělých nelze uplatňovat na děti, neboť mezi dětmi 

a dospělými je nejen rozdíl v tělesné výšce, ale zejména ve stupni rozumové a mravní 

vyspělosti. Od té doby se obecně uznává, že míra trestní odpovědnosti nemá být stejná u 

nezletilých (zpravidla do 18 let) jako u zletilých, i když se za obdobných okolností 

dopustili stejného trestného činu. Od dětí se především žádá, aby chodili do školy od 6 

                                                           
10 ZOUBKOVÁ, I., MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence kriminality, 1. Vydání, Praha: Armex 
Publishing, 2004, ISBN 80-86795-05-5, s. 13 
11 Srov. ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2002, ISBN 80-86473-08-2, s. 11 
12 Pachatel [online]. c2011, poslední revize 6. 12. 2011 [cit. 2011-12-15]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Pachatel> 
13 Srov. ZOUBKOVÁ, I., MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence kriminality, 1. Vydání, Praha: 
Armex Publishing, 2004, ISBN 80-86795-05-5, s. 27 
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do (převážně) 15 let, očekává se, že budou poslouchat své rodiče, mají zakázáno pít 

alkohol, kouřit cigarety, řídit motorová vozidla, bez povolení soudu uzavřít sňatek, 

nesmějí uzavírat obchodní či finanční smlouvy, není jim dovoleno volit, vstupovat do 

armády ani utíkat z domova. Nově počalo být tedy chápáno, že je nezbytné i jinak 

zacházet a sankcionovat nezletilé pachatele než pachatele zletilé. V trestní spravedlnosti 

mládeže počal být preferován cíl výchovný před ochranou společnosti. Priorita výchovy 

se stala společnou i následně vzniklým modelům zacházení s delikventní mládeží. 

Základní se staly dva: model sociálně-opatrovnický a model justiční. Koncept prvého 

vychází z přesvědčení, že trestní činnost dětí souvisí se sociálními, ekonomickými a 

psychickými problémy dítěte, které jednostranný zásah státu v podobě trestů nevyřeší. 

Paternalisticky dává širší prostor pro neformální postup mimo sféru trestní justice. 

Rozhodování o způsobu výchovného působení přenechává především na sociálních 

pracovnících, ale i vyškolených policistech. Naopak druhý model, justiční, chápe 

trestnou činnost mladistvého jako záležitost jeho individuální volby a proto jej volá k 

odpovědnosti. Klade důraz, aby jeho jednání bylo řádně vyšetřeno a projednáno v 

rámci formálního trestního řízení. Oba modely, sociálně-opatrovnický, ale i model 

justiční, předpokládaly vyjmutí problematiky delikventní mládeže z obecných 

trestněprávních předpisů a postupů uplatňovaných vůči dospělým pachatelům. Rovněž 

oba modely předpokládaly zřízení zvláštního soudu mládeže, který by disponoval jak 

pravomocí trestně právní, tak i pravomocí civilněprávní.14 

Československá republika při svém vzniku v roce 1918 převzala bývalé právo 

rakouské a uherské. V Čechách a na Moravě platil nadále trestní zákon o zločinech, 

přečinech a přestupcích z roku 1852 beze změn, včetně trestního práva mládeže. Řízení 

proti mládeži obsahovala jen několik hmotných a procesních ustanovení. Převzatá 

úprava nečinila v podstatě rozdíly mezi dospělým a mladým pachatelem. Zákon 

neukládal soudcům, aby se blíže seznámili s osobou mladého pachatele, aby zkoumali 

příčiny jeho provinění a hledali způsob nápravy. Trestní odpovědnost byla stanovena od 

dovršení deseti let dítěte (v trestním zákoníku císaře Josefa II. z roku 1787 dovršením 12 

roků).  Znal tři kategorie mládeže. Děti, nedospělé od deseti do čtrnácti let a mladistvé 

                                                           
14 ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže, Praha: Policejní Akademie ČR, 
2001. ISBN 80-7251-070-0, s. 62 
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od dovršení čtrnácti let do dvaceti let. Nedospělým bylo možno udělit trest uvěznění v 

délce od jednoho dne do šesti měsíců. Vykonával se na oddělených místech v soudních 

věznicích, ale mohl být vykonáván i v polepšovnách, výchovnách nebo v útulcích 

soukromých dobročinných společností.  Zatímco osoby starší čtrnácti let již byly 

odpovědné v plném rozsahu. Pouze u osob mladších dvaceti let místo trestu smrti a 

doživotního žaláře byl ukládán trest těžkého žaláře. Slovensko a Podkarpatská Rus 

převzaly úpravu progresivnější. Byla jí reformní uherská ustanovení o zvláštním 

trestním právu mládeže a zřízení soudu mládeže i úpravě řízení před nimi (z let 1908 

1913). Formou ministerských nařízení byla ještě podrobněji upravena problematika 

soudů mládeže, ochranné výchovy, výkonu trestů na svobodě apod. Několik let po vzniku 

Československa započaly přípravné práce na celkové reformě trestního práva mládeže. 

Byly umocněny snahou po sjednocení obou právních úprav, ale i prudkým nárůstem 

trestné činnosti po 1. světové válce. Reformní snažení vyústilo ve 30. letech 20. století v 

přijetí společné právní úpravy pro celou republiku. Ta nahradila nejen roztříštěná 

ustanovení zákonů rakouských a uherských, ale způsobem řešení trestní spravedlnosti 

nad mládeží se přiřadila k nejprogresivnějším na světě. Dvacet let měla Československá 

republika velmi progresivní a zdařilý zákon o trestním soudnictví nad mládeží 

(č.48/1931 Sb.) 

V roce 1950 trestní zákon (č. 86) zrušil zákon o trestním soudnictví nad mládeží 

s jeho 72 paragrafy bez adekvátní náhrady. Zredukovaná ustanovení o trestání 

mladistvých a řízení proti nim byla včleněna zpět do obecné trestněprávní úpravy. 

Soudní systém se stal neflexibilní. Mnohem méně než dříve umožňoval individuální 

diferenciaci vůči mladistvému. Trestní odpovědnost sice začala až dovršením 

patnáctého roku věku, avšak dolní hranice byla konstruována jako absolutní. Zrušeny 

byly soudy mládeže a úřadovny mládeže. Znovu vytvořeny byly vnitřní bariéry mezi 

agendami týkajícími se nezletilých ve věcech trestních na straně jedné a ve věcech 

civilních na straně druhé. Tento stav se nezměnil ani po rekodifikaci trestních kodexů v 

roce 1961 a přetrval do současné doby.“15 

                                                           
15 ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže, Praha: Policejní Akademie ČR, 
2001, ISBN 80-7251-070-0, s. 63 
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1.2 Kriminalita dětí a mladistvých 

„Protiprávní jednání mládeže se v mnoha ohledech liší od trestné činnosti 

ostatních věkových skupin pachatelů. Je to dáno stupněm psychosomatického vývoje, je 

ovlivňováno vývojovými prvky osobnosti, kdy porucha osobnosti má trvalý stav, který se 

projevuje dost výrazně odchylkami v oblasti citového prožívání, uvažování i chování. U 

lidí trpících např. asociální poruchou je zvýšené riziko kriminálního chování, a proto 

mnohdy značnou část svého života stráví ve výkonu trestu odnětí svobody. Snadnost 

spáchání protiprávního jednání, nízké riziko odhalení a potrestání a vysoká 

pravděpodobnost zisku jsou právě u mládeže významnými startovacími faktory 

kriminálního jednání. Od trestné činnosti dospělých je trestná činnost mládeže do určité 

míry odlišná.“16 

Mládež páchá trestnou činnost většinou se spolupachateli nebo ve skupině. 

Trestná činnost je v mnoha případech páchána živelně pod vlivem momentální situace. 

Impulsem pro trestnou činnost bývá alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující 

agresivitu a nepřiměřené reakce. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, schází prvek 

plánování, častá je i nedostatečná příprava vhodných nástrojů k páchání takových 

jednání. Trestná činnost se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, 

ničením předmětů a znehodnocováním zařízení. Mladí pachatelé často odcizují 

předměty, které právě nepotřebují, nebo které se jim líbí.  

1.3 Psychologický vývoj dětí a mládeže 

V této kapitole bych chtěl poukázat a rozebrat několik možných příčin vzniku 

rizikových faktorů, vedoucích k budoucí zvýšené náchylnosti k asociálnímu chování 

nebo k páchání trestných činů. Psychologický vývoj úzce souvisí se sociálním 

prostředím, ve kterém se dítě pohybuje.  

Vývoj lidského jedince má několik fází: 

                                                           
16 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky, 2. 
vyd., Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-496-6, s. 254-265 
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• Prenatální fáze a první rok života - od početí do 1 roku života 

• Rané dětství a předškolní věk- od 1 roku do počátku školní docházky 

• Školní věk - od počátku školní docházky do 11-13 let 

• Pubescence a adolescence - od 11 - 13 let do 20 let  

• Dospělost - od 20 let do 60 let 

• Stáří - od 60 let 

„Osobnost dítěte se rozvíjí již od narození a působí na ni mnoho faktorů. 

Nejdůležitějšími z nich v počátcích vývoje jsou rodinné prostředí a genetická vybavenost 

jedince, kterou si nese již od početí. Rodina jako primární sociální skupina má značný 

vliv na psychický vývoj jedince, neboť nám zprostředkovává obecné sociokulturní vlivy. 

Jsou to vlivy různého charakteru, mohou být krátkodobé nebo naopak dlouhodobé. 

Jedny mají na jedince menší vliv, ostatní zcela zásadní. Dítě je lidská bytost, která je 

velmi ovlivnitelná, neschopna bránit se a vybírat si pro sebe nejvhodnější řešení.“17  

"Duševní vývoj lze charakterizovat jako proces vzniku a zákonitých změn 

psychických procesů a vlastností v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti. 

Pro lepší porozumění lze vymezit tři hlavní oblasti psychického vývoje: 

• Biosociální vývoj - zahrnuje tělesný vývoj a veškeré proměny s ním spojené, zabývá 

se i faktory, které jej ovlivňují. Může jít např. o sociokulturně podmíněné postoje k 

lidskému tělu a jeho vývojovým proměnám 

• Kognitivní vývoj - zahrnuje všechny psychické procesy, které se nějak spolupodílejí 

na lidském poznávání. Jde o ty kompetence, které člověk využívá při myšlení, 

rozhodování a učení (i z toho vyplývající adaptaci). V této oblasti jde především o 

proměnu způsobu uvažování v průběhu života. I tuto složku lidské psychiky 

ovlivňují různé faktory, velmi významný je např. způsob vzdělávání, ale i mediální 

vlivy  

                                                           
17 CHAMOUTOVÁ, K., RYMEŠOVÁ, P. Psychologie osobnosti a sociální psychologie, 2. vydání, 
Praha: Credit, 2001, ISBN: 80-213-0648-3 
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• Psychosociální vývoj - zahrnuje proměny způsobu prožívání, osobnostních 

charakteristik a mezilidských vztahů, resp. sociální pozice. Je ve značné míře 

ovlivněn vnějšími faktory, především sociokulturními. Jde např. o působení rodiny, 

ale i dalších sociálních skupin a vrstev, do nichž jedinec patří."18  

„Tělo, s nímž se rodíme, není dáno jen dědičností, ale také všemi vlivy prostředí, 

které na ně působily v prenatálním životě, např. nikotinem nebo alkoholem, které 

pronikaly do jeho tkání stejně jako do matčiných. Proto odlišujeme dědičné a vrozené: 

dědičné je to, s čím jsme byli počati, vrozené je to, s čím jsme se narodili.“19
  

Vývoj osobnosti člověka začíná již v prenatálním období, které zpravidla trvá 

devět kalendářních nebo deset lunárních měsíců, kdy je plod schopen již od dvanáctého 

týdne reagovat na podněty přicházející od matky, jako je matčin hlas, tlukot jejího srdce 

aj. V této fázi dochází jak k vývoji nervového systému, tak k vývoji tělesnému. Tento 

vývoj probíhá rychleji než po narození, proto je plod velice citlivý na vnější vlivy 

prostředí. Těmito vlivy mohou být např. léky, drogy, alkohol, ale i častý stres nebo 

nepohoda matky, při které se jí do těla vyplavuje velké množství hormonů. Tyto látky 

se dostávají do těla plodu spolu s matčinou krví přes pupeční šňůru a placentu. 

Vzhledem k citlivosti plodu jsou všechny negativní vlivy vnějšího prostředí velikým 

rizikem poškození plodu. Poškození může být fyzické, psychické nebo obojí. Tyto 

poruchy ovlivňují jedince více či méně celý život. Poškození může být lehké, kdy 

jedince omezuje jen minimálně, ale také velice těžké. 

Postnatální fáze vývoje a první rok života nastupuje po narození dítěte. V této 

fázi se u něj ještě dotváří např. zrak, kdy zprvu vidí ostře jen na vzdálenost asi 30cm a 

jen v jeho zorném úhlu, nebo některé reflexy. V této době je zcela závislé na matce. Je 

mezi nimi vyvinuto silné pouto, dítě pozná matku podle čichu už 45 hodin po porodu, 

tedy pokud bylo v její těsné blízkosti. Pro tuto fázi jsou důležité hlavně biologické 

potřeby, pozitivní přijetí matkou, ale rovněž stimulace dítěte k učení. Ve většině případů 

probíhá stimulace normálně. V některých rodinách však může být stimulováno velmi 

                                                           
18 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří, 1. vydání, Praha: Portál, 2000, 
ISBN 80-7178-308-0, s. 15 
19 ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie, 2. přepracované vydání, Praha: Portál, 2006,       
ISBN 80-7367-124-7, s. 27 
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málo nebo naopak přespříliš. Obě tyto varianty nejsou pro dítě vhodné, v prvním 

případě může dojít k deprivaci a ve druhém k přetížení a vyčerpání. Obě tyto krajnosti 

mohou vést k narušení vývoje. Stejně tak jako odmítnutí dítěte matkou.  

V Raném dětství a předškolním věku je dítě nejvíce ovlivněno rodinou. "Rodina 

je jednou ze skupin, které nám zprostředkovávají obecné sociokulturní vlivy, a to vždy v 

určité modifikaci."20V tuto dobu se dítě učí chodit, mluvit, získává zkušenosti se 

světem, je velice ovlivnitelné. Rodiny, které dítě mají, jsou různé. Tato různost může 

být ve vzdělání, majetkových poměrech rodin, v etniku aj. Z těchto důvodů nemá každé 

dítě vštípené stejné zásady. Pokud rodina nefunguje tak jak má, např. rodič alkoholik, 

drogově závislý nebo je rodič nějak morálně narušen, mohou být dítěti vštípeny 

nesprávné zásady např. lhát je normální, hygiena není třeba aj. Tedy jiné zásady než má 

okolní společnost. V tomto věku se také vyvíjí jazyková inteligence dítěte. Pokud nemá 

dostatečně podnětné prostředí, tato inteligence je málo rozvinuta. Vše mu pak při 

přechodu do školy činí značné problémy, protože je jiný než ostatní děti.  

 Po nástupu dítěte do školy, zpravidla v šesti letech jeho věku, se musí připravit 

na roli žáka. Přijmout určitá omezení a nařízení. Vydržet se soustředit při vyučování a 

vytvářet si vztahy mezi spolužáky. Osvojit si roli žáka není při přechodu z rodinného 

prostředí snadné i bez toho, že žák má některé z uvedených poškození. Lehká poškození 

mozku jako jsou ADHD, lehká mozková dysfunkce nebo specifické poruchy učení, do 

kterých patří např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie aj., malá jazyková vybavenost, 

odlišné sociální návyky, nejsou pro život jedince fatální.  Mohou však zapříčinit 

problémy při socializaci a s přijetím nové životní role např. žáka ve škole. Tito žáci mají 

daleko větší problémy s učením, jsou pomalejší a nestíhají tempo "normálního" žáka, 

proto často vyrušují při hodinách a škola je nebaví. Tyto zdánlivě banální problémy 

mohou vést k vyloučení žáka z třídního kolektivu, k posměchu třídy a také k šikaně. 

Leckdy sám vyučující u takového žáka zapříčiní jeho vyloučení z kolektivu nevhodným 

chováním k němu. Takové chování může být velikým problémem, protože v tomto věku 

je vyučující pro dítě vzorem a pokud dítě pochází z nefungující rodiny, může mu 

                                                           
20 ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie, 2. přepracované vydání, Praha: Portál, 2006,      
ISBN 80-7367-124-7, s. 30 
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nahrazovat otce, či matku a velmi ovlivnit jeho vývoj. Ačkoli ještě nemám potomka, 

tuto skutečnost jsem již několikrát pozoroval u dětí přátel. K dokreslení mé úvahy bych 

chtěl uvést alespoň jeden případ. Jde o mého kolegu z práce, který má dceru. Je jí 10 let 

a chodí do jedné školy v Chomutově. Jeho dcera je trochu upovídaná a neposedná. Paní 

učitelka ji prostě nemá ráda. Z tohoto důvodu na ni upozorňuje ostatní žáky, aby se 

nechovali jako ona. Krásným příkladem vyloučení z kolektivu bylo, když tato učitelka 

domlouvala s dětmi výlet na léto. Dcera kamaráda u toho nebyla, a když přišla a ptala se 

co se děje, bylo jí řečeno: "Nic ti neřeknu, protože stejně všechno vykecáš". Myslím, že 

to je jasný případ vyloučení žáka z kolektivu pro jeho drobnou odlišnost. Z tohoto 

jedince se pak může stát ten, který šikanuje, ale také ten, kdo je šikanován. Dítě je 

velice citlivé a všechny tyto drobnosti mohou snadno zapříčinit, že se dítě začne chovat 

asociálně proto, aby na sebe upozornilo. Snaží se zlobením a porušováním pravidel na 

sebe upozornit, protože chce být také v kruhu ostatních dětí, které má paní učitelka ráda. 

Dítě je tímto odmítáním citově deprivováno. Toto jeho chování je voláním o pomoc. 

Pokud volání není vyslyšeno, deprivace se zvyšuje a přestupky proti např. školnímu 

řádu se mohou změnit v přestupky nebo trestné činy. Spolu s učitelem má v tomto 

období na chování dítěte zásadní vliv i rodina. Pokud je rodina funkční, je zde velký 

předpoklad, že jedinec projde normálním vývojem jako jeho vrstevníci. 

V dalším období, kterým je pubescence a adolescence, začíná vývoj jedince 

prudce akcelerovat jak po fyzické stránce, tak po psychické. Období začíná přibližně v 

jedenácti letech a končí dosažením dospělosti ve dvaceti letech. Věkové ohraničení 

tohoto období je pouze orientační, protože u některých začíná dříve než u jiných.  Díky 

uvolňovaným hormonům se začínají vyvíjet prvotní a druhotné pohlavní znaky, rozvíjí 

se abstraktní myšlení a dítě prudce vyroste. Pubescent se snaží chovat jako dospělý 

člověk, avšak nemá k tomu ještě všechny potřebné kompetence. Nastupují hlavní otázky 

bytí jako: kam patřím, kým jsem. Klade si otázky o životě a smrti. S tím vzniká potřeba 

hledání identity osobní i sociální. Prostá potřeba někam patřit. V tomto věku také rodiče 

a učitelé ztrácejí na dítě zásadní vliv. Na jejich místo nastupují spolužáci, kamarádi 

nebo nějaká parta, později také láska. V této době je jedinec velice emocionální, začíná 

vnímat křivdy a nepravosti, které se ve světě a jeho okolí dějí. Pokud se tyto křivdy dějí 

v jeho okolí, snaží se s nimi něco udělat se zapálením vlastním tomuto věku. Z těchto 
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důvodů jsou tito jedinci velmi citliví a dají se snadno zmanipulovat k tomu, aby ve 

jménu dobré věci spáchali nějaký trestný čin nebo přestupek. Vraťme se ale k potřebě 

někam patřit. Ta je velmi silná. Tak silná, že i jedinec, který je silný introvert a dosud 

nikoho dalšího z okolí spolužáků nepotřeboval, chce najednou někam patřit, chce se 

zamilovat. Potřebu někam patřit zajišťují party. Party mohou být samozřejmě různé. 

Každá má svou hierarchii a svého vůdce. Pokud se jedinec k nějaké partě přidá, snaží se 

v ní získat postavení a uznání ostatních členů, aby toho dosáhl, je schopen udělat pro to 

cokoli, třeba i porušovat zákon. Vliv party je na jedince tak velký, že i dítě pocházející z 

dobré rodiny může skončit na scestí (podrobněji viz kapitola volný čas). Dalším úskalím 

tohoto věku je volba povolání. Rodiče na dítě samozřejmě tlačí, aby mělo co nejlepší 

vzdělání, aby bylo úspěšné ve sportu aj. Někteří rodiče si prostřednictvím potomka 

chtějí splnit své sny. Tento tlak může být tak enormní, že ho dítě prostě neunese, 

přestane se učit nebo se chytne takzvané špatné party. 

Příčiny vzniku patologického chování jsou mnohé, v pojmenovávání a zkoumání 

by se dalo ještě dlouze pokračovat. Zjistil jsem, že k normálnímu vývoji dětí a 

mladistvých je třeba klidného rodinného prostředí, nejlépe rodiny úplné, dobré školy, 

kde učitel bude působit jako vzor dobrého chování, osobnosti jedince, která je neméně 

důležitá a také notné dávky štěstí. Pokud se všechny tyto faktory sejdou, je velmi 

pravděpodobné, že jedinec projde normálním vývojem osobnosti a v dospělosti z něj 

bude slušný člověk.  
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2. Praktická část 

Praktickou část této práce bych rád zaměřil na kriminalitu dětí a mladistvých, na 

příčiny jejího vzniku a prevenci. Jde především o vliv dědičnosti, velkých a malých 

sociálních skupin, nezanedbatelný je i vliv medií.      

2.1 Vývoj kriminality dětí a mladistvých v letech 2001 – 2010 

Je všeobecně známo, že po roce 1989 došlo ke vzrůstu kriminality a to i přesto, 

že mnoho trestných činů, které byly před tímto rokem trestnými, bylo z trestních zákonů 

vyjmuto. Postupem času a přebíráním poznatků ze zahraničí však byly dosud neznámé 

činy v trestních zákonech zakotveny jako nové.  

V následující tabulce a grafu můžeme vidět, jak se vyvíjela trestná činnost od 

roku 2001 do roku 2010 a zároveň můžeme sledovat, jaký podíl na této kriminalitě mají 

děti a mladiství. I když je z tabulky zřejmé, že kriminalita osob do osmnácti let klesá, 

z vlastní zkušenosti a vývoje bezpečnostní situace v posledních letech mohu říci, že 

stoupá brutalita jednání nezletilých a mladistvých delikventů. V roce 2001 bylo na 

území České republiky spácháno celkem 358 577 trestných činů, z nichž 22 839 

spáchaly osoby mladší 18 let, což činí 6,4% z celkové kriminality. V roce 2010 bylo na 

stejném území spácháno 313 387 trestných činů, z nichž 6 923 spáchaly děti a 

mladiství, což činí 2,2% z celkové kriminality.  

Tabulka 1: Přehled trestné činnosti dětí a mladistvých v letech 2001 - 2010 

Rok 
Celková 

kriminalita 

Kriminalita 

dětí 

Kriminalita 

mládeže 

Násilná 

kriminalita 

Majetková 

kriminalita 

Mravnostní 

kriminalita 

Hospodářská 

kriminalita 

Ostatní 

kriminalita 

Děti Mládež Děti Mládež Děti Mládež Děti Mládež Děti Mládež 

2001 358577 9926 12913 1185 1141 7214 9650 141 181 70 253 1316 1688 

2002 372341 5541 10901 982 1241 3419 7294 119 229 94 320 927 1817 

2003 357740 4692 9779 873 1235 2731 6229 120 194 120 260 848 1861 

2004 351629 3319 7886 705 1341 1953 4701 92 161 110 221 459 1462 

2005 344060 3086 7614 581 1149 1786 4643 104 190 100 248 515 1384 

2006 336446 3090 7605 544 990 1820 4159 74 175 101 280 551 2001 

2007 357391 2710 8079 498 1082 1457 3966 86 184 57 212 612 2635 

2008 343799 2783 7728 499 958 1409 3844 93 155 65 153 717 2618 

2009 332829 2333 7123 455 969 1145 3472 100 174 67 221 566 2287 

2010 313387 1584 5339 349 810 748 3033 97 166 53 233 337 1097 
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Nejčastější kriminalitou, kterou tato skupina osob páchá, je kriminalita 

majetková. Lze však konstatovat, že i tato kriminalita rok od roku klesá. Zatímco v roce 

2001 bylo pachateli mladšími než 18 let spácháno celkem 16 864 skutků, v roce 2010 to 

již bylo jen 3 781. Nejvíce se tyto osoby dopouštějí krádeží a to jak prostých, tak 

krádeží vloupáním.  

Graf 1: Počet trestných činů spáchaných dětmi a mladistvými v letech 2001 - 2010 

 

 V prvním grafu je uvedena celková trestná činnost dětí a mladistvých za 

posledních deset let. V následných tabulkách a grafech jsou pro názornost porovnány 

jednotlivé typy kriminality. Jde o kriminalitu hospodářskou, násilnou, majetkovou a 

mravnostní. Po porovnání jednotlivých dat je jasné, že celková juvenilní kriminalita 

klesá a zároveň můžeme doufat, že nastolený trend bude pokračovat. Je pravděpodobné, 

že k tomu přispěly větší či menší měrou různé preventivní programy, které fungují ve 

školství, nebo spolupráce ostatních státních orgánů a neziskových organizací 

(podrobněji viz kapitola č. 3.1 Prevence kriminality). Po porovnání grafů sice vychází, 

že je vše na dobré cestě, že se nám daří snižovat tuto kriminalitu na minimum, neboť 

není v silách společnosti odstranit ji úplně. Nikde v grafech se však nedá vyčíst to, že 

roste míra násilí a brutality při páchání trestných činů dětmi a mladistvými. Tento trend 

je obrazem celé společnosti, neboť děti a mladiství současnosti jsou obklopeni násilím a 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet trestných činů spáchaných dětmi a mladistvými v 
letech 2001 - 2010

Děti

Mladiství



24 

 

sexem. Čísla vyplývají ze statistik Policie České republiky zveřejňovaných na stránkách 

www.policie.cz. 

Tabulka 2: Majetková kriminalita dětí a mládeže v letech 2001 - 2010 

 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 
Děti 7214 3419 2731 1953 1786 1820 1457 1409 1145 748 

 

 
Mladiství 9650 7294 6229 4701 4643 4159 3966 3844 3472 3033 

 

 
Celkem 16864 10713 8960 6654 6429 5979 5423 5253 4617 3781 

 

 

Tabulka 3: Násilná kriminalita dětí a mládeže v letech 2001 - 2010 

 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 
Děti 1185 982 873 705 581 544 498 499 455 349 

 

 
Mladiství 1141 1241 1235 1341 1149 990 1082 958 969 810 

 

 
Celkem 2326 2223 2108 2046 1730 1534 1580 1457 1424 1159 

 

 

Tabulka 4: Hospodářská kriminalita dětí a mládeže v letech 2001 - 2010 

 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 
Děti 70 94 120 110 100 101 57 65 67 53 

 

 
Mladiství 253 320 260 221 248 280 212 153 221 233 

 

 
Celkem 323 414 380 331 348 381 269 218 288 286 

 

 

Tabulka 5: Mravnostní kriminalita dětí a mládeže v letech 2001 - 2010 

 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 
Děti 141 119 120 92 104 74 86 93 100 97 

 

 
Mladiství 181 229 194 161 190 175 184 155 174 166 

 

 
Celkem 322 348 314 253 294 249 270 248 274 263 
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V následujícím grafu můžeme vidět, jaké procento představuje jednotlivá trestná 

činnost z celkové kriminality dětí a mladistvých v letech 2001 – 2010. Nejčastější 

kriminalitou je kriminalita majetková, která představuje 60%. Následuje kriminalita 

násilná s 14%. Mravnostní a hospodářská je na minimální úrovni. V ostatní kriminalitě 

jsou obsaženy zbývající trestné činy. 

Obrázek 6: Podíl jednotlivé trestné činnosti dětí a mládeže v letech 2001 - 2010 

 

 

2.2 Stav kriminality dětí a mladistvých v současnosti 

„Struktura trestné činnosti mládeže doznala významných změn, a to zejména v 

posunu ke kvalifikovaným a závažnějším formám páchání. Struktura trestné činnosti 

mládeže a samotný způsob páchání jsou ovlivňovány vývojovými prvky osobnosti, 

existencí kriminogenních faktorů, schopností mladého člověka negativní jevy rozpoznat 

a eliminovat. Některé jevy jsou pro mladého člověka na rozdíl od dospělého 

nepřekonatelné, podřizuje se jim a ve spojení se specifickými podmínkami vedou ke 

spáchání kriminálních deliktů. Struktura trestné činnosti mládeže je do určité míry 
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odlišná od trestné činnosti dospělých. Tyto odlišnosti jsou dány převážně věkem 

mládeže a dalšími kriminogenními faktory.“21 

Současná kriminalita dětí a mládeže se na celkovém počtu kriminálních činů 

podílí necelými 3%. V roce 2011 bylo na území České republiky spácháno kolem 317 

tisíc trestný činů, z nichž přibližně 7 tisíc spáchaly osoby ve věku od 0 do 15 let. 

Nejvíce se tato skupina pachatelů podílí na majetkové trestné činnosti, kdy za rok 2011 

spáchala kolem 4 tisíc trestných činů, což v celkovém počtu majetkové trestné činnosti 

představuje necelá 2%. Zarážející je však fakt, že děti a mladiství se poměrně velkou 

měrou podílejí na násilné a mravnostní kriminalitě. Násilná kriminalita v celkovém 

počtu představovala za rok 2011 přibližně 10%, mravnostní pak necelých 13%. Z těchto 

čísel lze usuzovat, že i přesto, že se kriminalita dětí a mladistvých v celkovém počtu 

snižuje, zvyšuje se agresivita těchto pachatelů.  

„Majetková kriminalita je nejčastěji páchanou trestnou činností mládeže. 

Dominují zde především krádeže prosté, krádeže vloupáním a kapesní krádeže. 

Zobecněné zkušenosti kriminalistické praxe ukazují na patrný posun od nahodile 

páchané trestné činnosti k vytipování objektu napadení. V závislosti na věku pachatele 

je patrná jistá diferenciace v předmětu zájmu, v náročnosti a složitosti způsobu páchání 

a stupni organizování při páchání krádeží. Násilná kriminalita představuje druhou 

nejčastější formu trestné činnosti páchanou mládeží. Významným znakem způsobu 

páchání této trestné činnosti je stoupající stupeň brutality pachatelů, páchání trestné 

činnosti ve skupině, často pod vlivem alkoholu a snižování věku pachatelů pod 15 let. 

Jako typický znak násilné trestné činnosti páchané mládeží lze uvést vyhrožování 

poškozené osobě další újmou na zdraví s cílem ji zastrašit, aby neučinila oznámení na 

policii“22 

                                                           
21 STRAUS, J. Kriminalistická metodika, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, ISBN 
80-86898-66-0, s. 252, 253 
22 Tamtéž, s. 256 
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2.3 Příčiny kriminality dětí a mladistvých 

Každý je od narození členem skupin, jimiž je každodenně ovlivňován. Členství 

je buďto dobrovolné (tj. neformální skupina) nebo je podmíněno vnějším okolnostem 

(formální skupina). Tou je např. škola. K vlivným partám patří především neformální 

skupiny, kde platí pravidlo, že čím kladnější vztah dítěte ke skupině vzniká, tím hůře se 

od ní může distancovat. Zde hrozí určité nebezpečí přijetí často i patologických norem 

chování. Jedinec zde ztrácí svoji individualitu a i možnost svobodného racionálního 

rozhodování. V takovýchto skupinách se často setkáváme s podporováním agrese a 

násilí. Pod tlakem skupiny ztrácí kontrolu nad vlastními činy a dopouští se činů, které 

by za normálních okolností neprovedl.23 

Každý, kdo se zabývá kriminalitou mládeže, si klade otázku, kdy a proč se 

mládež uchyluje k páchání trestné činnosti a co je toho příčinou. Tyto příčiny a motivy, 

které vedou mládež k takovému protispolečenskému chování, jsou velmi různorodé. 

Mnoho názorů se shoduje v tom, že jedním z důvodů vzniku kriminality mládeže je 

výchovné prostředí, ve kterém ten či onen mladistvý vyrůstá a vyvíjí se. Tímto 

prostředím může být škola, domov nebo různé organizace, které se zabývají 

mimoškolními aktivitami dětí. Mnoho dětí se v mimoškolní době zdržuje venku na ulici 

se svými kamarády, bez zájmu a dohledu rodičů, což do jisté míry ohrožuje správnou 

výchovu a bezpečí dětí. Chování dětí tedy ovlivňuje několik důležitých faktorů, které 

přispívají k tomu, zda se stanou či nestanou potencionálními pachateli trestné činnosti. 

Takovými faktory mohou být: 

• dědičnost, 

• rodina, 

• škola, 

• volný čas, 

• další faktory. 

                                                           
23 Srov. MATÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže, Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN: 
978-80-247-2310-5, 152 s. 
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Objasnění příčin kriminality dětí a mládeže by mohlo přispět k hledání opatření 

k jejich odhalování, objasňování, trestání a hlavně prevenci. Nejčastější příčiny této 

kriminality jsou dědičnost, vliv rodiny a školy, dále pak aktivity, které děti a mládež 

provozují ve svém volném čase.   

2.3.1 Dědičnost 

Dědičnost je jedním z mnoha faktorů, které mají vliv na delikventní chování dětí 

a mládeže. „Genetická dispozice může být odpovědná např. za sníženou sebekontrolu či 

za hyperaktivitu. Tyto vlohy však samy o sobě nevedou k delikventnímu chování. 

Genetická vloha jen zvyšuje pravděpodobnost, že na chování budou mít vliv další 

činitelé, bez nichž by se delikventní chování neuskutečnilo. Genetická vloha snižuje, 

resp. zvyšuje práh pro působení činitelů vlivů prostředí.“24 

„Souhrn dědičných předpokladů – genotyp – představuje většinou pouze 

dispozice ke vzniku určité, normální či patologické vlastnosti organismu. V tomto 

smyslu lze říci, že genetické vlohy určují míru rizika vzniku nějaké psychické odchylky. 

Jejich konkrétní projev je ve větší či menší míře závislý na kvantitě i kvalitě stimulů 

vnějšího prostředí. Jak pro normální, tak v ještě větší míře pro patologické vlastnosti je 

důležitá otázka míry, v níž mohou být psychické vlastnosti předurčeny geneticky, a 

nakolik jsou naopak ovlivnitelné prostředím. Tato míra, neboli heritabilita je u různých 

normálních vlastností různá. Jestliže jde o odchylky, je míra jejich dědičnosti dána i 

typem genetického přenosu. V zásadě platí, že čím je genetická odchylka od normy 

závažnější, tím méně se zde mohou uplatnit vlivy prostředí. Jednoduše řečeno, na 

genotyp působí kvalita prostředí i kvalita výchovy“.25 

                                                           
24 ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže, Praha: Policejní Akademie ČR, 
2001, ISBN 80-7251-070-0, s. 33 
25 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky, 2. 
vyd., Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-496-6, s. 25 
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2.3.2 Rodina 

Rodina je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým selháváním 

dětem umožňuje kriminální chování a jednání. Rodina ovšem není neměnná instituce a 

její funkce se v novodobé historii výrazně proměnily.26 

„Nejdůležitějším faktorem v boji s trestnou činností mládeže je tedy výchova 

v rodině. Rodiče dle zákona o rodině mají povinnost pečovat o nezletilé dítě, zejména o 

jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj a zároveň by měli být svým 

osobním životem a chováním příkladem svým dětem. Do jaké míry však tyto povinnosti 

rodiče dodržují, můžeme pouze polemizovat. Obecně lze konstatovat, že nestabilní 

rodinné zázemí vytváří rizikové předpoklady kriminální kariéry dítěte.“27 „Rodina je 

obyčejně prvním sociálním prostředím a systémem, se kterým se dítě setkává. Proto je 

nesmírně důležité, jaké kvality tato rodina je, do jaké míry je schopna přiměřeně zajistit 

s věkem se měnící fyzické a duševní potřeby dítěte, rozvíjet jeho vrozené schopnosti a 

tlumit negativní sklony“28. Rodinu a její vliv na výchovu dítěte ovlivňuje hned několik 

faktorů. Takovými faktory mohou být např. ekonomická situace rodiny, výchova dítěte 

jedním rodičem, nepřítomnost otce či příchod nového partnera popř. sourozence apod. 

Stejně tak může výchovu ovlivnit věk rodiče, tedy to, zda se jedná o velmi mladé a 

nezkušené rodiče či zkušené, ale poměrně starší. Rodiče jsou ti, kteří seznamují děti se 

světem a se společností. Rodič by měl jít svému dítěti příkladem a podle něho by se dítě 

mělo učit chovat, žít, jednat a přebírat od něho zvyky a návyky. Častým jevem současné 

společnosti jsou neúplné rodiny, kdy je postrádána výchovná funkce jednoho z rodičů. 

Jeden rodič se pak snaží dítěti všemi možnými způsoby a ústupky vynahradit absenci 

rodiče druhého. Neúplná či rozvrácená rodina však není vždy důvodem, proč se děti 

dopouští protispolečenského jednání. Je však stále více rodin, i úplných, kde rodiče pro 

své povolání nemají dostatek času na své děti, což jim vynahrazují finančními 

prostředky nebo dárky. Dítě však v takové rodině postrádá pozornost, obdiv a lásku, což 

se snaží získat ve skupinách svých vrstevníků pácháním větších či menších deliktů. 

                                                           
26 Srov. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. aktualizované vydání, Praha: Portál, 
2003, ISBN 80-7178-771-X, s. 37 
27 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie, 2. přepracované vydání, Praha: ASPI Publishing, 2004, 
ISBN 80-7357-026-2, s. 391  
28 Tamtéž, s. 391 
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Vysoké procento delikventů pochází z rodin neúplných nebo z rodin, v nichž se 

vyskytuje alkohol, drogy nebo prostituce. Stejně tak delikvenci ovlivňuje chybná 

výchova, příliš přísná výchova nebo zbytečné rozmazlování. Všeobecné a odborné 

znalosti rodičů jsou na minimální úrovni. Děti přebírají antisociální jednání nebo 

delikventní formy chování od svých sourozenců nebo rodičů a osvojují si nepřijatelné 

pseudohodnoty. 

2.3.3 Škola  

Škola je dalším faktorem ovlivňující chování a vývoj dětí a mládeže. Učitelé 

patří k důležitým osobám v životě dětí. Děti ve škole tráví tolik času, že by se dalo říci, 

že škola je jim druhým domovem. Učitel pak může na dítě svým chováním a 

vystupováním působit příznivě či nepříznivě a může se pro něj stát vzorem. Úlohou 

učitele je dítě ve škole nejen vzdělávat, ale též vychovávat. Děti a mladiství potřebují 

učitele jako celého člověka, osobnost s lidským vztahem, s porozuměním pro třídu i pro 

osobní problémy jednotlivých žáků. Děti vítají, když učitel pomůže s obtížemi učení a 

v případě potřeby i s jinými starostmi, v některých případech učitel či učitelka nahradí i 

chybějící model, třeba otce nebo laskavou matku29.   

Často ale můžeme v médiích sledovat, jak děti ve škole napadají vyučující, jsou 

agresivní, vulgární a o výuku nejeví příliš zájem. Pravděpodobně to bude opět 

ovlivněno výchovou v rodině a zájmem rodičů o své ratolesti. Děti se pak snaží před 

svými vrstevníky a spolužáky zviditelnit a nebojí se sáhnout i k násilí, jelikož vědí, že 

ve svém věku jsou ve většině případů nepostižitelní. 

 Na tomto místě je třeba zmínit šikanu. „Šikanování je jakékoliv chování, jehož 

záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v 

cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči 

jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit“30
. 

Šikana by se tedy dala definovat jako fyzické i psychické omezování či týrání jedince v 

kolektivu. Pokud chceme mluvit o šikaně, musí být splněny určité podmínky, kterými 

                                                           
29 Srov. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele, Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X 
30 Metodický pokyn MSMT č. j. 24 246/2008-6 
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jsou zjevný nepoměr sil mezi agresorem a obětí, samoúčelná agrese, opakování a 

záměrnost. K tomu, abychom mohli mluvit o šikaně, musí existovat agresor, oběť a 

prostředí. Setkáváme se s ní nejen ve školách, ale i ve školních zařízeních, sportovních 

klubech, rodinách a v neposlední řadě i ve vězení. Dříve se velmi často objevovala v 

armádě. Tento asociální jev je velmi nebezpečný, neboť se může objevit v každé 

sociální skupině. Díky internetu a sociálním sítím vznikla nová forma šikany, takzvaná 

kyberšikana, která je spíše formou psychického týrání než fyzického. V některých 

případech však přerůstá ve fyzické. Vyskytly se totiž případy, kdy několik dětí napadalo 

jiné, a poté co si toto jednání zaznamenaly na mobilní telefon, umístily ho na Facebook. 

Takovéto zveřejnění mnohonásobně zvyšuje trauma oběti. Kdo je agresor a kdo je 

oběť? Obětí je většinou dítě, které je nějak odlišné od majority například fyzicky, 

etnicky, má nějakou poruchu, vadu nebo nenosí značkové oblečení. Agresorem může 

být dítě, které se na sebe snaží upoutat pozornost, je nejisté, trpí pocitem méněcennosti 

nebo závidí ostatním úspěchy například ve studiu. Šikana nevznikne jen tak sama o 

sobě, má několik stádií od nejmírnější formy, jakou jsou slovní urážky, po tu nejhorší 

formu dokonalé šikany, kdy je třída rozdělena na pány a otroky. Je velmi problematické 

šikanu ve školách zjistit, neboť málokterý učitel či ředitel školy si dokáže připustit, že v 

jeho třídě či škole existuje. Pokud je skupina agresorů šikovná a jsou to oblíbení jedinci, 

mohou být agresory zmanipulováni i členové učitelského sboru. K rozkrytí pozdějších 

stádií šikany je potřeba pomoc z venku. Pokud je šikana zjištěna a jedná-li se o vážnější 

stádia, je třeba kolektiv rozdělit, například přeložením agresorů do jiných škol. Jedinec, 

který je nebo byl agresorem, má velké předpoklady dát se na dráhu zločinu.  

Škola je nedílnou součástí výchovy dětí a mládeže, pro něž vytváří základní 

materiální a citové hodnoty, které spolupůsobí na formování jejich osobnosti. Jedince, 

který by mohl mít sklony ke kriminalitě, lze odhalit na základě několika faktorů a to 

především: 

• zanedbávání pravidelné školní docházky, 

• nevhodným chováním vůči učitelům a spolužákům, 

• špatným prospěchem nebo 

• špatnou spoluprací rodičů se školou. 
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„Škola je neoddělitelnou součásti výchovy mladého člověka. Vytváří jeho 

základní materiální a citové hodnoty, které jej mají provázet celý život a přímo působí 

na formování jeho osobnosti. Škola v některých případech může působit jako 

katalyzátor kriminogenních faktorů rodiny. Vztah dítěte ke škole je do značné míry 

ovlivňován osobností učitele a celkovou organizací školní výuky. 

Za základní kriminogenní faktory ve školské výchově lze označit především tyto: 

1. nepravidelná školní docházka, 

2. špatný prospěch, 

3. nevhodné chování žáků k učitelům, učitelů k žákům, 

4. arogantní přístup učitele k žákům, 

5. špatná spolupráce rodičů se školou, 

6. nedostatečná kontrolní a pedagogická činnost školy“31  

„Řada delikventní mládeže nemá ukončeno základní vzdělání. U některých z 

nich je zjišťována podprůměrná inteligence, která se projevuje v nedostatku 

sebekritičnosti, scestných zájmech na jedné straně a naopak pocit podceňování na 

straně druhé. To bývá často spojeno se snahou upoutat na sebe pozornost za každou 

cenu. Tito lidé nemají konkrétní představy o životní perspektivě a to ani v relativně 

blízké budoucnosti. Negativní roli sehrávají a jsou i příčinou pro páchání kriminálních 

deliktů recidiva, alkoholismus, jiné toxikomanie a extremismus. V souvislosti s těmito 

faktory je třeba zkoumat, zda a kdo mladistvému umožnil požívání alkoholu nebo jiné 

omamné látky, a jakou roli tato osoba má v chování a jednání mladistvého“32  

2.3.4 Volnočasové aktivity 

Co je to volný čas? Tento pojem již definovalo mnoho odborníků. V různých 

historických etapách je však chápán vždy jinak. První zmínka o volném čase je již ve 

starověku u filozofa Aristotela, který ho chápe jako čas na přemýšlení, čtení veršů, 

poslech hudby a setkávání se s přáteli. V raném středověku byl určen k modlitbám, 

                                                           
31 STRAUS, J. Kriminalistická metodika, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006,     
ISBN 80-86898-66-0, s. 255 
32 Tamtéž, s. 255 
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rozjímání a hrám. V renesanci byl nazván jako zahálka a neměl ve společnosti místo. 

Karel Marx jej chápal jako sféru lidské svobody. V současné době za volný čas, 

mluvíme-li o dětech a mládeži, můžeme považovat dobu věnovanou zájmovým 

činnostem, které mají rády nebo které je baví nebo též dobu, při které mají čas jen a jen 

pro sebe. Chování mládeže ovlivňuje nejen rodina či škola, ale též různé mimoškolní 

aktivity, televize či jeden z největších problémů dnešní doby, počítač a internet. Dávno 

je konec těm dobám, kdy jsme jako děti ráno odešly z domova, celý den trávily venku 

v přírodě nebo hrami se svými kamarády a domů jsme přišly skoro za tmy. Většina 

současných dětí je zavřena doma u televize či u počítače. Tato média jsou zavalena 

spoustou násilí. Celý den na televizních obrazovkách můžeme sledovat nejen mnoho 

zahraničních kriminálních seriálů pro dospělé, ale též animovaných seriálů plných 

brutalit na dětských kanálech. Stejně tak počítačové hry jsou plné násilí a zabíjení.    

Vzhledem k dnešní uspěchané době, kdy se rodiče spíše věnují svým kariérám a 

vydělávání peněz, věnují svým dětem méně času, než by bylo potřeba. Málokterý rodič 

ví, co jeho dítě ve svém volném čase dělá nebo s kým se stýká. Rodiče jsou pak v 

mnoha případech překvapeni, když jim u dveří zazvoní příslušník policie a předává jim 

jejich dítě, které bylo předtím přistiženo např. při krádeži, výtržnosti či jiné protiprávní 

činnosti.  

Mezi další důležité vlivy, které na dítě či mladistvého mohou působit, jsou party. 

„Jde o vliv zejména starších osob s narušeným chováním a to jak z řad mládeže tak i 

dospělých. V období dospívání, kdy psychika dítěte v porovnání s fyzickou stránkou není 

dostatečně vyvinuta, je dítě náchylné nekriticky přijímat negativní vlivy starších. 

Značnou roli zde hraje také alkohol a drogy. Mezi nevhodným využitím volného času a 

delikvencí mládeže často existuje příčinná souvislost. Svou roli při integraci mladého 

člověka do party sehrává i jeho přirozená touha vyniknout nad svým okolím, touha být 

zajímavým, odlišovat se od ostatních, upoutat okolí apod. V partě je obvykle potlačen 

vlastní názor, který je nahrazen autoritativním názorem vůdce party. Tento vliv je 

patrný zejména u extremistických seskupení, ve kterých mladí lidé prosazují názor 

vůdce, aniž by se zabývali obsahem a dopadem tohoto názoru a konáním pod vlivem 

tohoto názoru. 
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Za určující kriminogenní faktory proto můžeme označit tyto: 

1. silná vůdčí osobnost party, 

2. anonymita party, 

3. agresivnost party při prosazování své ideologie, 

4. sugestivní přebírání názoru, postoje party a zejména vedoucího party za vlastní, 

5. snaha zviditelnit se a zaujmout v partě respektovanou pozici“33  

2.3.5 Další faktory 

Dalšími faktory, které mohou ovlivňovat kriminalitu mládeže, mohou být 

například osobnost delikventa, etnický původ, vliv médií, alkoholové a nealkoholové 

závislosti, extremismus apod. 

Vědecké soudy o osobnostech kriminálně se chovajících mladistvých se opírají o 

tyto metody: 

• testová vyšetření vězňů či klientů jiných zařízení, 

• popis znaků chování, jež souvisí s kriminalitou, 

• studie delikventně jednajících osob či  

• případové studie.34 

Výzkumy jsou nejčastěji prováděny pomocí dotazníků, které jsou mezi 

mladistvé vězně či klienty jiných zařízení rozdány a následně vyhodnocovány. Tyto 

výzkumy mohou předpovědět další trestnou činnost. 

Etnické menšiny mají jiné kulturní zvyklosti než většina, jiné náboženství, 

zvyky či styl života. V mnoha případech jsou odděleny od většinové společnosti horším 

společenským postavením, čtvrtí či profesemi. Problémem bývá i ochota příslušníků 

většinové společnosti ženit se či vdávat se za příslušníka etnické menšiny. Příslušníci 

této menšiny mají pravidelně nižší vzdělání a příjmy, horší bydlení, výživu či zdravotní 

                                                           
33 STRAUS, J. Kriminalistická metodika, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006,    
ISBN 80-86898-66-0, s. 253, 254 
34 Srov. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. aktualizované vydání, Praha: Portál, 
2003, ISBN 80-7178-771-X, s. 52 



36 

 

stav a bývají nezaměstnaní. Tyto faktory tak ovlivňují vyšší kriminalitu menšinových 

příslušníků. Odlišují se od většinové společnosti obvykle tmavší barvou pleti a 

některými dalšími odlišnými tělesnými znaky. Jejich postavení udržují předsudky 

většinové společnosti, která tyto příslušníky označuje za líné, nespolehlivé, nečisté či 

útočné.35  

V naší zemi jsou takovouto etnickou skupinou Romové. Většinová společnost je 

vnímá negativně a s předsudky, jakými je bezpochyby i jejich démonizace, coby 

rozených kriminálníků. Ze statistik však není možné určit, jak velkou měrou se toto 

etnikum na celkové kriminalitě podílí, avšak z vlastních zkušeností lze odhadnout 60% 

podíl. Je to však ovlivněno tím, že jsou Romové sestěhováváni na jedno místo a jsou tak 

vytvářena tzv. ghetta (viz příloha č. 2). „Ghetta s vysokou mírou nezávislosti na 

sociálním okolí a s vysokou mírou nezaměstnanosti jsou dokonalou živnou půdou pro 

kriminalitu a jiné sociálně patologické jevy.“36 

Dalším faktorem, který bezesporu ovlivňuje kriminalitu dětí a mladistvých, jsou 

média. Zejména televize je nejčastějším médiem, které děti a dospívající sledují. Čas, 

který děti a mladiství televizi věnují, bývá v průměru delší než ostatní mimoškolní 

aktivity. Sledování médií má ve vyspělých zemích stále vzestupný trend. „Mladí lidé u 

nás, stejně jako celá populace, nejčastěji sledují soukromou televizi Nova, jejíž 

socializační působení hodnotí skupina expertů zahrnutá do šetření sociologa doc. PhDr. 

Petra Saka, CSc. jako nejškodlivější. Stanice Nova je mezi čtyřmi celostátními stanicemi 

hodnocena experty nejvýše v těchto čtyřech škálách „negativních jevů“: 

• samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování, 

• vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost,  

• agresivita zaměřená proti některým náboženským, politickým, sociálním, etnickým 

či jiným skupinám a  

                                                           
35 Srov. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. aktualizované vydání, Praha: Portál, 
2003, ISBN 80-7178-771-X, s. 135-136 
36 Tamtéž, s 139 
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• špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální 

vývoj.“37 

Neméně závažným faktorem, který ovlivňuje delikvenci dětí a mládeže, jsou 

závislosti. Mezi nejčastější závislosti lze řadit závislost na alkoholu, drogách, nikotinu 

či tzv. gamblerství neboli patologické hráčství. Tyto závislosti jsou poměrně finančně 

náročné. To vede k tomu, že mladší osoby jsou pak nuceny opatřovat si nezbytné peníze 

různými způsoby, především krádežemi, podvody, prostitucí, prodejem drog a další 

trestnou činností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. aktualizované vydání, Praha: Portál, 2003, 
ISBN 80-7178-771-X, s. 103 



38 

 

3. Shrnutí 

3.1 Prevence kriminality dětí a mládeže 

„Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré 

aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřující k 

předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem 

či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již 

prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální 

pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační 

prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a 

pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších 

sociálně patologických jevů, z  nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy 

závislostí.“38 

„Základem úspěchu prevence kriminality mládeže je její včasné působení.“39 

„Prevence by se dala v tomto případě charakterizovat jako předcházení delikventnímu 

jednání u celé populace dětí, resp. u těch dětí, jež se ještě delikventního chování 

nedopustili, ale podle určitých známek lze soudit, že k němu mají trvalejší sklon.“40  

Nejdůležitější součástí prevence je působení na výchovu dětí v rodinách a ve škole. Dle 

mého názoru je jedním z možných kroků působit nejen na dítě jako takové, ale též i na 

rodiče možného delikventa. Mnoho mladistvých nebo nezletilých pachatelů pochází ze 

sociálně slabších rodin, které jsou odkázány na sociální pomoc státu. Zde vidím jako 

možné řešení dohled sociálních pracovníků a možnost postihu rodičů při zanedbávání 

péče o dítě, např. odebráním sociálních dávek. Myslím si, že v době současné 

ekonomické krize je finanční postih takových rodičů asi nejvlivnějším prostředkem pro 

sjednání nápravy uvnitř rodiny. Zde bych mohl zmínit příklad z praxe, kdy jsem jako 

policista dlouhou dobu sloužil v jedné části Ústí nad Labem, kde bydlelo větší množství 

sociálně slabších, v současné době hojně nazývaných jako nepřizpůsobivých, rodin 

                                                           
38 Prevence [online]. c2010, poslední revize neuvedena [cit. 2012-01-07]. Dostupné na WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-519728.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d>  
39 ZOUBKOVÁ, I., MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence kriminality, 1. Vydání, Praha: Armex 
Publishing, 2004, ISBN 80-86795-05-5, s. 108 
40 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. aktualizované vydání, Praha: Portál, 2003, 
ISBN 80-7178-771-X, s. 259 
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s dětmi odkázaných většinou na sociální podporu státu. Často a opakovaně jsem se 

setkával s trestnou činností takto žijících dětí, jejichž rodiče nebyli žádným způsobem 

vedeni k jejich řádné výchově ani dohledu nad nimi. V mnohých případech byly tyto 

děti svými rodiči vedeny k páchání kriminality (krádeže, distribuce drog, prostituce 

apod.), jelikož trestní postih nezletilých dětí je v našem právním řádu nepřípustný a 

prokázat tuto činnost rodičům je obtížné. Pokud tedy je mládež rodinou takovýmto 

způsobem vedena a podporována, je změna či převýchova složitá a ve většině případů 

neúspěšná. 

„Dalším krokem je pak působení ve škole různými naučnými přednáškami a 

seznamování dětí s možnými následky jejich protiprávní činnosti. Školy mohou svým 

programem ovlivňovat žáky i jejich rodiče. Školní programy prevence kriminality se 

jednak snaží minimalizovat nedelikventní a delikventní chování dětí přímo na půdě 

školy, jednak se snaží poučit děti o případných následcích jejich kriminálního chování 

mimo školu (např. krádeží, distribuce drog, znásilnění) a konečně děti připravují na 

setkání s kriminalitou jiných lidí a pokoušejí se poučit je, jak v takovém případě 

jednat.“41 Většina mladých budoucích delikventů vstupuje do školního prostředí 

nedostatečně připravena, v důsledku špatného výchovného rodinného prostředí či 

špatného dohledu. Častým signálem budoucí kriminální kariéry dítěte může být 

záškoláctví či jen nerespektování základních povinností dítěte. I v tomto případě je třeba 

spolupracovat se sociálními pracovníky, kteří budou hledat společnou cestu mezi školou 

a rodinou k řádné výchově dítěte a mohou přispět k tomu, aby dítě dokončilo alespoň 

povinnou školní docházku. Jedním z řešení výchovy dítěte ve škole by mohlo být 

zvýšení počtu tříd s menším počtem žáků, kterým by učitel mohl věnovat více času a 

mohl se tak více zajímat i o jednotlivce. Učitel by neměl být jen zaměstnanec, který si 

při vyučování odpřednáší probíranou látku, vyzkouší několik žáků, rozdá špatné 

známky, po vyučování odejde a o žáky se příliš nezajímá, ale měl by posilovat 

spolupráci a komunikaci mezi žáky, motivovat je k aktivitě při vyučování a snažit se je 

vést takovým způsobem, aby nebraly školu jako povinnost, ale do jisté míry i jako 

                                                           
41 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. aktualizované vydání, Praha: Portál, 2003, 
ISBN 80-7178-771-X, s. 267 
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zábavu a hru. To přispěje k tomu, že dítě bude do školy chodit rádo, bude dosahovat 

lepších výsledků.        

V případě, že však dítě bude prožívat nespokojený život v rodině či ve škole, 

bude hledat útočiště mezi obdobně postiženými vrstevníky, kteří se pro něj stanou 

oporou a útočištěm.42 Proto je důležité, aby dítě i ve svém volném čase bylo vedeno 

k různým sportovním, společenským a zájmovým aktivitám, aby se zamezilo jeho 

možné budoucí delikvenci. Čím více času bude dítě trávit pod dohledem rodičů, 

pedagogů, trenérů apod., tím menší je pravděpodobnost, že se bude uchylovat 

k pochybným skupinám vrstevníků a následně k protiprávnímu jednání. I když rodiče 

tráví většinu času v zaměstnání, existuje mnoho organizací, které se zabývají 

mimoškolními aktivitami dětí a mládeže. V době mého dětství tuto činnost plnily 

zájmové kroužky při základních školách či sportovní oddíly, které se touto mimoškolní 

aktivitou zabývaly, dnes to mohou být oddíly skautské či pouze tzv. domy dětí a 

mládeže, které organizují různé zájmové kroužky. 

Prevenci kriminality lze rozdělit na primární, sekundární a terciární: 

a) „Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, 

osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní 

pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání 

volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v 

rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. 

b) Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 

(specializovaná sociální péče), sociálně patologickými jevy (např. drogové a 

alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, 

interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčinami kriminogenních 

situací. 

c) Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 

uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání 

                                                           
42 Srov. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie, 2. přepracované vydání, Praha: ASPI Publishing, 
2004, ISBN 80-7357-026-2, s. 397-398 
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bydlení). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a 

rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.“43 

 Jak již bylo řečeno, těžiště primární prevence leží hlavně v rodinách a ve 

školách. V každé škole existuje takzvaný primárně (minimálně) preventivní program 

(viz příloha č. 3), který by měl vést školní metodik prevence (viz příloha č. 4) ve 

spolupráci s policií České republiky, městskou policií a různými občanskými 

sdruženími. Ten by měl řešit prevenci proti šikaně, drogám (viz příloha č. 5), trestným 

činům, ale také ostatním patologickým jevům.      

3.2 Účel a vliv trestání na kriminalitu dětí a mládeže 

„Základním cílem trestání pachatelů je ochrana společnosti před jejich 

kriminálními činy“.44 Trest jako takový by však neměl působit jen na pachatele 

samotného. Pro pachatele by neměl být trest pouze odplatou za protiprávní jednání, 

kterého se vůči společnosti dopustil, ale též by se měl snažit o potlačení příčin, které 

vedly pachatele ke spáchání trestného činu. Trest by měl zároveň výchovně působit na 

okolní společnost nebo jedince, kteří se mohou stát potencionálními pachateli.  

Již od útlého věku dítěte, kdy začne vnímat svět kolem sebe, se jej snažíme 

vychovávat tzv. k obrazu svému, tak, aby se chovalo slušně a dodržovalo společenské 

normy. Často je rodiči využíváno různých trestů, které mají dítě upozornit na to, že dělá 

něco špatně. Volba trestu je však složitá a musí odpovídat míře porušení chování. 

Rodiči jsou často ukládány tzv. omezující tresty, např. domácí vězení, zákaz sledování 

televize apod. Občas je však dítě trestáno i fyzicky, avšak toto trestání je rozporuplné a 

často může přejít až k týrání. Jsem zastáncem mírných fyzických trestů pro děti, kterými 

jsem si i já jako dítě prošel. Trest však musí být takový, aby si dítě uvědomilo své 

pochybení a pro příště se takovému jednání vyhnulo.  

                                                           
43 Prevence [online]. c2010, poslední revize neuvedena [cit. 2012-01-07]. Dostupné na WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-519728.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d>  
44 ZOUBKOVÁ, I., MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence kriminality, 1. Vydání, Praha: Armex 
Publishing, 2004, ISBN 80-86795-05-5, s. 58 
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Škola má však omezený okruh sankcí, které může žákovi za jeho prohřešek 

udělit. Takovými tresty mohou být ve většině případů různá písemná napomenutí, jako 

např. třídní důtka, ředitelská důtka, podmínečné vyloučení apod. Jsou to tresty, kterými 

se kantoři snaží upozornit rodiče na nevhodné chování svých dětí a pak již záleží na 

rodičích, jaké stanovisko a opatření zaujmou. Dalo by se tedy říci, že trest za porušení 

školních povinností ukládají opět rodiče a škola může jen doufat, že se dítě z takového 

trestu do budoucna poučí.  

Z trestně-právního hlediska mohou být mladistvému delikventovi podle § 10 

zákona číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže uloženy následující 

opatření: 

• Výchovná opatření 

o dohled probačního úředníka, 

o probační program, 

o výchovné povinnosti, 

o výchovná omezení, 

o napomenutí s výstrahou. 

• Ochranná opatření 

o ochranné léčení, 

o zabezpečovací detence, 

o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

• Trestní opatření 

o obecně prospěšné práce, 

o peněžité opatření, 

o peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 

o propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

o zákaz činnosti, 

o vyhoštění,  

o odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, 

o odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem nebo 
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o odnětí svobody nepodmíněně.45 

Jak již bylo v úvodu uvedeno, trestně odpovědný je pachatel, který v době 

spáchání trestného činu dosáhl věku 15 let. Ne v každém státě je však věková hranice 

stejná (viz příloha č. 1). Mnoho psychologů se však dohaduje o tom, kdy je dítě vyspělé 

natolik, aby opravdu bylo schopno rozpoznat nebezpečnost svého jednání a uvědomit si 

následky. To je případ shora uvedeného případu z Kmetiněvsi z roku 2001. V tomto 

případě byl vrahem třináctiletý hoch, který v době spáchání nebyl trestně odpovědný a 

nemohl být tedy pro svůj věk pro tak závažný trestný čin odsouzen. Otázkou tedy 

zůstává, co jej tehdy vedlo k takovému činu a jak bude společnost před tímto člověkem 

do budoucna chráněna?  

3.3 Různé 

„V Československu před rokem 1989 byla prevence kriminality zaváděna 

centrálně ve státních a společenských institucí spadajících do okruhu subjektů prevence 

kriminality. Koordinující úloha náležela prokuratuře. Rozpadem předchozího 

politického systému se formálně organizovaná prevence kriminality zhroutila. České 

republice nezůstala ani právní norma, která by problematiku prevence kriminality 

upravovala. V osmdesátých letech byl sice v Československu připravován návrh zákona 

o prevenci kriminality, nebyl však nikdy přijat. V současnosti se o vzniku samostatného 

zákona neuvažuje s odůvodněním, že nelze náš přebujelý právní řád ještě více 

„zaplevelovat“ deklaratorními ustanoveními. V roce 1991 vydal Československý 

helsinský výbor dokument Právo občanů na bezpečnost v právním státě. Bylo v něm 

především požadováno, aby při všech vládách byly ustanoveny Výbory pro prevenci 

kriminality jako jejich mezinárodní orgány. Dále, aby takové výbory byly ustanoveny i 

při zastupitelstvech měst nejvíce ohrožených kriminalitou a aby tyto výbory připravily 

potřebné preventivní programy. Základním cílem prevence kriminality se stalo zejména 

                                                           
45 Srov. § 10 zákona číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  
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snižování míry a závažnosti trestné činnosti na jedné straně a na druhé straně zvyšování 

pocitu bezpečí občanů.“46 

Vzhledem ke své dlouholeté práci policisty, bych považoval za vhodné zmínit 

preventivní program, který je v rámci Policie České republiky praktikován na 

základních školách. Jedná se o tzv. Ajaxův zápisník (příloha č. 6), což „je preventivní 

projekt, jehož cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku. 

Průvodce jim dělá policejní pes Ajax. Žáci druhých tříd základních škol se učí pomocí 

Ajaxova zápisníku předcházet mimo jiné různým sociálně patologickým jevům např. 

šikaně, alkoholu a nealkoholickým drogám, hazardním hrám apod. Žáci dostávají 

zápisník, s kterým pracují po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Policisté pro ně 

připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe 

naučili.“47 

V této kapitole bych chtěl ještě upozornit na velice extrémní podobu agrese 

mladistvých a to na shooting spree. V doslovném překladu to znamená střelecké řádění.  

Jde o fenomén školních střelců.  Níže uvedený text je úryvek z písně, která se jmenuje 

"Školní střelec" od skupiny Fuerza Arma. Tuto píseň jsem našel poté, co jsem si do 

vyhledavače zadal střelci ve školách a chtěl si nastudovat nějaký materiál k tomuto 

tématu. Je to totiž velmi nebezpečný fenomén. Píseň je poměrně dlouhá a popisuje 

outsidera, který je šikanován a poskytuje mu návod na řešení jeho situace. Písní jsem 

byl opravdu šokován. Spolu s ní jsem však také našel články o střelcích z Německa a 

USA. Psychologický profil není snadné u těchto lidí vytvořit, neboť jsou to různí lidé a 

pocházejí z úplných i neúplných rodin. Jedno měli společné, byli to mladí bílí muži ze 

střední vrstvy, kteří byli nějak vyloučeni ze svého okolí. Rovněž byli ve většině případů 

obětí šikany nebo jiného násilí ze strany pozdějších obětí. Tito jedinci chtějí změnit svůj 

sociální status z tzv. "Loser" (ztroskotanec) na "mistra násilí". Outsideři jsou daleko 

nebezpečnější než klasický týrající nebo šikanující žák nebo student. Ten se v samotné 

šikaně do značné míry realizuje a ventiluje své negativní emoce průběžně. Kdo je 

                                                           
46 ZOUBKOVÁ, I., MOULISOVÁ, M. Kriminologie a prevence kriminality, 1. Vydání, Praha: Armex 
Publishing, 2004, ISBN 80-86795-05-5, s. 68 
47 Ajaxův zápisník [online]. c2010, poslední revize neuvedena [cit. 2011-11-16]. Dostupné na WWW: 
<http://www.policie.cz/clanek/ajaxuv-zapisnik-328720.aspx> 
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neúspěšný, neviditelný, vyloučený, s puncem exota nebo jinou více či méně pravdivou 

zvláštností, svou frustraci vybije až v konečném a nevratném okamžiku48. Mnozí střelci 

řekli vyšetřovatelům FBI, že k násilí je dovedla perzekuce a odcizení. Školní střelba 

však může nabrat i více nacionální či náboženský charakter, například střelba v ješivě 

(náboženské škole) Merkaz HaRav v Izraeli v březnu 2008. Školní střelci byli ve 

většině případů hráči akčních počítačových her. U jednoho střelce z USA bylo zjištěno, 

že jeho oběti z řad spolužáků, byli zároveň jeho nepřátelé v jedné z těchto her. Pachatelé 

těchto trestných činů jsou z výše uvedených důvodů špatně dopředu zjistitelní. Jedním z 

vodítek, které by k pachatelům těchto skutků mohli vést, jsou sociální sítě jako je 

Facebook, Twiter aj. a korekční prvek rodičů. To znamená, že by rodiče měli vědět, co 

vyhledává jejich potomek na internetu, co hraje za hry a podávat mu k tomu výklad na 

téma co je dobré a co ne.    

Refrén z písně "Školní střelec" od Fuerza Arma : 

„Šikanujou tě, pojď, dám ti radu, zamiř a střel, pošli je na druhou stranu. 

Tohle je tvůj moment, tvá chvilka slávy, zbabělec umře stokrát, hrdina teď a tady. 

Na tomhle světě ti nikdo nepomůže, zabij ty svině, změň třídu v moře krve. 

Nabij naposledy, počítej do deseti, zavři oči, strč hlaveň do svý pusy.“49  

 Dalším fenoménem v naší společnosti, který podporuje kriminalitu dětí a 

mládeže, je sociální vyloučení některých etnik, kdy jsou členové menšin a sociálně 

slabých sestěhováni do určitých lokalit. Říká se jim "Ghetta".  V době, kdy jsem začínal 

u policie České republiky, jsem sloužil v Trmicích a Předlicích. Trmice jsou malé 

městečko u Ústí nad Labem a Předlice jeho čtvrtí. V obou těchto lokalitách byla velice 

rozvinutá juvenilní kriminalita. Šlo zejména o majetkovou trestnou činnost a mravnostní 

trestnou činnost. Také zde ve velké míře fungoval obchod s drogami. Sestěhování 

obyvatel považuji za velkou chybu, neboť děti zde narozené nemohou poznat jiný 

                                                           
48 Šílení střelci ve školách [online]. c2005-2012, poslední revize 2. 4. 2009 [cit. 2012-03-09]. Dostupné na 
WWW: <http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=27448> 
49 Školní střelec [online]. c2007-2012, poslední revize neuvedena [cit. 2012-03-09]. Dostupné na WWW: 
<http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/fuerza-arma/skolni-strelec-199991> 
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model chování, než jaký mají jejich rodiče a okolí. Nemohou si tedy vybrat, co by jim 

vyhovovalo, protože neznají nic jiného než okolí, do kterého se narodily. Jiný model 

chování by mohli poznat ve škole, tam ale nechodí.  Rodiče je tam prostě neposílají. To 

je další důvod, proč jen velmi málo dětí takto žijících má šanci na normální život (viz 

příloha č. 3).  

V této kapitole by stála ještě za zmínku problematika evidence trestné činnosti 

dětí. Dospělému, který byl za protiprávní jednání soudem pravomocně odsouzen, je 

takové rozhodnutí zaneseno do rejstříku trestů. Stejně tak je tomu u mladistvých, jejichž 

trestní odpovědnost vzniká dovršením patnáctého roku věku. U dětí mladších však 

nastává problém, jelikož za jejich protiprávní jednání nejsou trestně odpovědné a 

evidence, která by jejich jednání dokumentovala, neexistuje. To můžeme sledovat 

v případech vraždy třináctileté dívky z Kmetiněvsi, vraždy důchodkyně z Olešnice na 

Rychnovsku či brutálního napadení a znásilnění Patrika z Krupky. Ve všech případech 

figurovali pachatelé mladší patnáct let, kteří se vzhledem ke svému věku ani nedostali 

před soud a nebýt zvídavé práce médií, veřejnost by se ani o těchto událostech 

nedozvěděla. Pachatelé uvedených skutků byli za své činy posláni do detenčních ústavů 

pro dětské pachatele, které byly zřízeny právě po výše zmíněných vraždách tak, aby byli 

odděleni od ostatních dětí, které jsou ve výchovných ústavech umístěny pro méně 

závažná jednání. Po propuštění dětí z takových zařízení však nikdo ani netuší, co je 

např. ten mladík, co se právě nastěhoval k nám do ulice, zač a čeho je schopný. 
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Závěr 

Kriminalita mládeže je v současné době fenomén, který nelze přehlížet. I přesto, 

že se tato činnost rok od roku snižuje, agresivita a brutalita se bohužel zvyšuje. To je 

dáno jednak výchovou v rodině, přístupem učitelů ve škole a nezájmem rodičů o dítě 

v mimoškolní době. Děti a mládež zkouší, co a v jaké míře si mohou ke svému okolí 

dovolit a v případě, že zjistí, že je za jejich jednání nikdo nepotrestá či ani nepokárá, v 

tomto jednání pokračují a přitvrzují. V mnoha případech je to dáno pouze tím, že se 

chtějí zviditelnit a vytáhnout před svými vrstevníky, v jiných případech tak činí pro 

zábavu nebo pro přísun finančních prostředků. Dle mého názoru se tak v největším 

rozsahu děje u dětí pocházejících ze sociálně slabších rodin, neboť rodiče mají děti 

pouze jako zdroj obživy a inkasují od státních úřadů různé přídavky, o děti pak nejeví 

příliš zájmu. Ty se sdružují v partách, které pak šikanují své okolí, kradou a ničí cizí 

majetek. Často se z těchto dětí stávají narkomani. 

Pro předcházení kriminalitě mládeže je tedy důležitá spolupráce nejen rodiny a 

školy, ale i sociálních úřadů a zájmových sdružení, zabývajících se mládeží a jejím 

volným časem. Čím větší bude dohled nad dítětem a čím více bude vedeno k aktivnímu 

využívání volného času, tím menší bude riziko, že se dítě stane delikventním. Je třeba 

tedy dítěti věnovat čas a pozornost a při sebemenším náznaku jakékoli odchylky od 

běžného způsobu života se tímto problémem zabývat a hledat řešení. Řešení však není 

pouze v trestání dítěte za již spáchaný prohřešek, ale též zjišťování důvodů, proč 

k takové odchylce došlo a snaha příčinu do budoucna odbourat.  
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Příloha č. 2: Prostorová charakteristika sociálního vyloučení 
 

POPIS LOKALITY 
 

Město Trmice leží v bezprostřední blízkosti města Ústí nad Labem. 
Sousedí s jeho nejproblémovější čtvrtí – Předlicemi1. V Předlicích a v Trmicích 
žije nejpočetnější romská populace v ústecké oblasti. Podle evidence obyvatel 
a kvalifikovaného odhadu terénních sociálních pracovníků žije v Trmicích 650 – 
750 sociálně vyloučených obyvatel (přes 170 rodin), dalších asi 100 je 
sociálním vyloučením ohrožených. To znamená, že asi jedna čtvrtina občanů 
Trmic je sociálně vyloučená.  

Prostorově je sociální vyloučení v Trmicích velmi dynamické, a to v 
důsledku spekulativního obchodu s bytovým fondem a s ním spojenou migrací 
obyvatelstva. Mapka na konci textu tedy nezakresluje jednotlivé ulice či domy, 
ve kterých bydlí sociálně vyloučení obyvatelé Trmic, ale vyjadřuje, že tito lidé 
žijí ve většině ulic města a koncentrovaněji na jeho okrajích. Na mapce je 
znázorněna i ústecká čtvrť Předlice, která byla v posledních letech zdrojem 
nejpočetnější skupiny migrantů, stálých i přechodných (docházka do škol, 
návštěvy apod.). Změna na „mapě sociální exkluze“ je evidentní z rozdílu mezi 
monitoringem sociálního vyloučení v roce 2006 a 2010: 
 
Monitoring v roce 2006 
Dle „Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity 
subjektů působících v této oblasti“, která byla vypracována v roce 2006, byly v 
Trmicích identifikovány dvě sociálně vyloučené lokality: ulice V Jílovišti 
(sociálně vyloučená lokalita ve všech smyslech3) a ulice Horská. Počet 
obyvatel těchto lokalit byl v roce 2006 odhadnut na 101 – 150 obyvatel. V roce 
2010 bylo oficiálně přihlášeno na těchto adresách 141 obyvatel. Situace ve 
vyloučené lokalitě V Jílovišti se po roce 2006 stabilizovala, problémy zde 
výrazně nenarůstají. Ulice Horská se v současné době potýká se stejnými 
problémy jako další ulice v Trmicích, kde žije sociálně vyloučené obyvatelstvo. 
 
Monitoring v roce 2010 
V roce 2010 bylo v rámci monitorování lokality Trmice identifikováno 17 ulic, na 
kterých žijí sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé sociálním vyloučením 
ohrožení. Dalo by se tedy říct, že prostorově má sociální vyloučení v Trmicích 
dvě tváře: jedním rysem je „rovnoměrná“ roztroušenost sociálně vyloučených 
rodin po celém městě, včetně centrální ulice Fügnerova, která se stala 
symbolem „viditelného“ přílivu sociálně vyloučených obyvatel v posledních 
letech. Druhou tváří jsou „typické“ vyloučené lokality na kraji města, 
charakteristické vysokou koncentrací sociálně vyloučených obyvatel. Obě 
lokality původně sloužily jako přechodná forma bydlení (neplatičů v případě 
Jíloviště a dělníků v případě hotelu Garni), časem se ovšem proměnily v 
ubytovny dlouhodobé pro celé rodiny. Největší počet osob se zdržuje na 
ubytovně Garni (z celkově ubytovaných asi 130 osob je odhadem 80 – 90% 
sociálně vyloučených), V Jílovišti žije podle posledních odhadů asi 50 osob 
(všichni sociálně vyloučení). Další potenciálně nová vyloučená lokalita by mohla 
vzniknout v zadní části ulice Gogolova, 1 Tato část města je takřka ze sta 



 

procent obývaná sociálně vyloučeným romským obyvatelstvem. Počet obyvatel 
lze, vzhledem k situaci, která zde panuje, jen obtížně zjistit. Nicméně odhaduje 
se, že může jít přibližně o 2000 osob. 

Sociálně vyloučenou lokalitu definujeme jako kombinaci některých z 
následujících znaků: izolace prostorová, sociální, ekonomická, kulturní odlišnost 
či symbolické vyloučení. Jedná se o jednotlivé domy či části těchto ulic: 
Nerudova, Na Pískách, Gorkého, Horská, Tyršova, Tylova, U Mlýnského 
potoka, Souběžná, Lovecká, Vančurova, Fügnerova, Václavské náměstí, Slepá 
ulička, Žižkova, Za Humny, Gogolova, V Jílovišti, kde došlo za poslední tři roky 
k velkému skupování domů a následnému přílivu sociálně vyloučených 
obyvatel. 
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1. ÚVOD  
Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit 
primární prevenci právě v době školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená 
jejich věku. V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině, a proto i naše škola připravuje a realizuje komplexní 
program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů, za pomoci různých subjektů. 
 
2. VYTÝČENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících 
oblastech prevence: 
 

• drogová závislost, alkoholismus, kouření  
• šikana, vandalismus a další formy násilného chování  
• virtuální drogy (počítače, televize, video)  
• záškoláctví  
• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus  

 
3. CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU  
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho 
programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Je 
nutné analyzovat jedince a konkrétní sociální situaci dítěte. Naše škola se věnuje dětem s vadami učení a chování a 
pomáhá jim k jejich kompenzaci, protože tuto skupinu chápeme jako velmi ohroženou. Nabízíme volnočasové 
aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti. Důraz je položen na informovanost žáků v hodinách rodinné 
výchovy, občanské výchovy a dalších předmětech. 
 
4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
ZŠ Trmice je základní školou s právní subjektivitou. V září 2007 byla zahájena výuka dle Školního vzdělávacího 
programu Základní školy Trmice, vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 
současné době navštěvuje I. stupeň 150 žáků a II. stupeň 120 žáků; celkem 270 žáků. 
 
5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE ŠKOLE  
K posouzení problematiky slouží dotazníky, které ukazují na informovanost žáků o sociálně patologických jevech, 
možný výskyt návykových látek na škole i mimo ní, vlastní názor na návykové látky a informovanost o tom, kde je 
možné hledat pomoc. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se i před šikanou bránit. Co se týká 
alkoholu a kouření, žáci vědí o možných následcích, pokud ovšem bude současný stav okolím tolerován, ani prevence 
nebude všemocná. Problémem stále zůstává názor určité skupiny žáků na marihuanu jako drogu. Nepočítají ji za něco 
návykového a nebezpečného. Je nutné se žáky mluvit otevřeně, bez hrozeb a zastrašování. 
 
 



 

6. GARANT PROGRAMU A KOORDINACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE  
Garantem programu je Mgr. Drahoslav Straněk – výchovný poradce a současně protidrogový koordinátor. Ten 
odpovídá rovněž za koordinaci preventivních aktivit na škole. V rámci své činnosti připravuje ve spolupráci 
s vedením školy Minimální preventivní program a zodpovídá za jeho realizaci na škole. O programu jsou 
informováni všichni učitelé, zákonní zástupci žáků (v rámci třídních schůzek), žáci (v hodinách rodinné výchovy 
příp. dalších předmětů) a prostřednictvím novin i široká veřejnost. Výchovný poradce a protidrogový koordinátor 
spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s OPPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 
 
7. SPOLUPRÁCE S RODIČI  
Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o realizaci Minimálního preventivního programu na škole. 
Problémy spojené s drogami a dalšími sociálně patologickými jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Rodiče jsou 
průběžně informováni o situaci na škole i o možnostech případné pomoci (třídní schůzky, webové stránky školy, 
konzultace atd.). V této oblasti je žádoucí větší angažovanost rodičů. Bohužel se však tento bod stále nedaří zcela 
naplňovat, převažuje zde spíše snaha problémy nevidět. Bez spolupráce s rodinou však jen těžko dojdeme k nějaké 
zásadní změně a uspokojivému řešení této problematiky. Jako možnost se jeví spolupráce se zřizovatelem (MěÚ 
Trmice) a Radou školy. 
 

8. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ  
Pedagogové se v rámci svých možností zúčastňují aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci  
a prevenci sociálně patologických jevů. Škola jim poskytuje programovou nabídku seminářů a školení zabývajících 
se touto tematikou. 
 
9. METODY PRÁCE  
V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily. 
Výchova bude probíhat mezipředmětově. 
Některé používané metody práce:  
 

• výklad (informace)  
• samostatná práce (slohové práce na určená témata, referáty, informace z tisku atd.)  
• besedy, diskuse  
• sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání  
• párová a skupinová práce ve třídě  

 
Na prvním stupni je v hodinách prvouky a přírodovědy kladen důraz především na nebezpečí kouření a konzumaci 
alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně i o jiných drogách. Na druhém 
stupni se v hodinách chemie a přírodopisu žáci seznamují s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými 
vlivy na organismus. V hodinách zeměpisu a dějepisu se seznamují se zeměmi, ve kterých se drogy pěstují a odkud se 
dovážejí do České republiky a s historickým vývojem pěstování drog. V hodinách rodinné a občanské výchovy jsou 
pro osvojení preventivních ochranných kompetencí hlavně využívány sociální hry, ve kterých se žáci učí obhajovat 
svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání. Jsou zde využívány i formy samostatných projektů za 
použití dostupné literatury. 
 
10. JEDNORÁZOVÉ A DALŠÍ AKTIVITY  
V rámci aktivit, které se pravidelně opakují – např. Den dětí, sportovní dny, olympiády, Den otevřených dveří atd. 
probíhají a budou i nadále probíhat besedy s odborníky podle možností školy a momentální nabídky akcí. Žáci musí 
vědět, kam se mohou obrátit se svými dotazy nebo kde získají potřebné informace. Mají možnost kdykoli pohovořit o 
svých problémech s výchovnou poradkyní nebo jiným pedagogem, ke kterému mají důvěru. Své problémy nebo 
dotazy mohou žáci školy řešit rovněž prostřednictvím schránky důvěry. 
 
11. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
Žákům školy je každoročně nabízena možnost pracovat v některém ze zájmových útvarů organizovaných školou 
(kroužky jazykové, hudební, výtvarné, keramické).  
 
12. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ  
Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v 
prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce. Dále budou 
sledovány i další sociálně patologické jevy – šikana, vandalismus, brutalita, rasismus a další. Při jejich zjištění budou 
navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:  
 

1. individuální pohovor se žákem  
2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou  
3. zprostředkování kontaktu s odborníkem 
4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě  
5. v případě dealerství oznámení Policii ČR  



 

13. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A DALŠÍMI ORGANIZACEMI  

Oblast školství  
 

• krajská protidrogová koordinátorka  
• pedagogicko - psychologická poradna  
• vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi ohroženými 

sociálně patologickým vývojem  
 
Oblast zdravotnictví  
 

• dětský lékař  
• spolupráce při realizaci protidrogové prevence  

 
Oblast sociálních věcí  
 

• sociální odbor, kurátoři  
 
Policie ČR, Městská policie  
 

• služba kriminální policie - oddělení nezletilých  
• využívání lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů  

 
14. HARMONOGRAM MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NA AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK 
Viz příloha:  Plán činnosti na úseku prevence zneužívání návykových látek v aktuálním školním roce.   

15. ZÁVĚR  
Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné školní docházky. 
Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, zákonní zástupci žáků a odborníci. V rámci minimálního preventivního 
programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v 
sociálních dovednostech. Dále je nutné preferovat ve výuce témata zaměřená na oblast zdravého životního stylu a 
aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině 
tehdy, když všichni zúčastnění budou chápat jeho důležitost a přínos. Toho chceme dosáhnout dobrou a pravdivou 
informovaností, ochotou vyslechnout druhého a hledáním správné cesty v případech, kdy je nutné pomoci. 
 
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Minimální preventivní program Základní školy Trmice nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2010. 

2. Zrušuje se původní Minimální preventivní program Základní školy Trmice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Vypracoval: Schválila: 

 Mgr. Drahoslav Straněk Mgr. Marie Gottfriedová 
V Trmicích, 01. 09. 2010 výchovný poradce ředitelka školy 



 

Příloha č. 4: Plán práce výchovného poradce 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Školní rok 2011/2012 
 
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: dle dohody 
Konzultační hodiny pro rodiče:  Pondělí 12.00 – 14.00 
 
I. PÉČE O ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI A VÝUKOVÝMI OBTÍŽEMI 

1. Správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků,  
tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně). 

2. Konzultace problémů s učiteli (průběžně). 
3. Konzultace individuálních učebních plánů s  asistentkami a rodiči (při zavádění, 

změnách  
a hodnocení plánů). 

4. Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC (ve spolupráci s třídními 
učiteli), konzultace s psychologem a speciálním pedagogem. 

5. Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů. 
6. Koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb 

a sociálně patologických jevů. 
7. Spolupráce s PPP (viz Harmonogram pro školní rok 2011/2012) 
 

II. VOLBA POVOLÁNÍ 
1. Poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně). 
2. Poskytování informací o studijních možnostech (nástěnky na II. stupni a v 9. 

třídách, informační materiály v knihovně, internetové stránky školy - průběžně). 
3. Poskytování základních informací pro rodiče v rámci třídních schůzek.  
4. Vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně). 
5. Zajištění exkurze do SŠ Trmice, ISŠS Čelakovského, Ústí nad Labem (únor 

2012). 
6. Organizace návštěvy Veletrhu vzdělávání (listopad 2011). 
7. Spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů a školního vzdělávacího 

programu  
pro předměty se zaměřením na volbu povolání (Výchova ke zdraví, výchova 
k občanství, praktické činnosti). 

8. Pomoc při vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ (chování a prospěch uchazeče) 
a odeslání výstupního hodnocení žáků. 
 

III. TERMÍNY 
1. Přijímací řízení 

 
Přihláška, přijímací nebo talentová zkouška Termín 
Odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy 
s talentovou zkouškou 

do 16. 11. 2011 

Odevzdání přihlášek na ostatní SŠ do 24. 02. 2012 
Odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou 
zkouškou 

do 30. 11. 2011 

Odeslání přihlášek na ostatní SŠ do 15. 03. 2012 
Talentové zkoušky v konzervatoři Od 15. do 29. 01. 2011 



 

Talentové zkoušky na uměleckých školách Leden 2012 
Přijímacího řízení na SŠ – 1. kolo Duben 2012 
• pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí 
• informace pro žáky a zákonné zástupce o volných místech na středních školách 
2. Termíny pedagogických porad a třídních schůzek  

Pedagogická porada Třídní schůzky 

02. 09. 2011 07. 09. 2011 

09. 11. 2011 09. 11. 2011 

11. 01. 2012 11. 01. 2011 

18. 04. 2012 18. 04. 2011 

13. 06. 2012 13. 06. 2012 

 
20. 06. 2012 
(Schůzka rodičů budoucích prvňáčků  
a žáků přípravné třídy) 

3. Zápis do 1. tříd: v období od 15. 01. do 15. 02. 2012 
 

IV. NORMATIVNÍ A METODICKÉ MATERIÁLY 
Vyhláška č. 72/2005 Sb.  
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,  
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a 
přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 
 
MŠMT, č.j. 11988/2010-20  
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 
2011/2012. 
 
MŠMT, č.j. 10 194/2002-14 
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci  
a postihu záškoláctví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vypracoval: Schválila: 
 Mgr. Drahoslav Straněk Mgr. Marie Gottfriedová 
V Trmicích, 01. 09. 2011 výchovný poradce ředitelka školy 



 

Příloha č. 5: Plán činnosti na úseku prevence zneužívání návykových látek 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ÚSEKU  
PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

  

 

 Vypracoval: Schválila: 
 Mgr. Drahoslav Straněk Mgr. Marie Gottfriedová 
V Trmicích, 01. 09. 2011 výchovný poradce ředitelka školy 

Úkol Pověřené osoby 

Soustavné sledování projevů zneužívání návykových 
látek, patologického hráčství, šikanování, projevů 
vandalství, brutality, rasismu, kriminality a záškoláctví. 
(Všechny patologické jevy neprodleně řešit s výchovným 
poradcem a vedením školy.) 

Všichni zaměstnanci školy 

Soustřeďování všech poznatků v oblasti protidrogové 
prevence a patologických jevů u koordinátora pro 
drogovou prevenci. 

Mgr. Drahoslav Straněk 

Zapojování žáků do protidrogové prevence a využívání 
pozitivního vlivu spolužáků. 

Třídní učitelé 

Informování žáků o návykových látkách a nutnosti odmítat 
drogy. Cvičení v odolnosti vůči lákavým nabídkám ze 
strany překupníků a uživatelů drog (cigarety, alkohol). 

Všichni pedag. pracovníci 

Organizování přednášek pro rodiče na téma nebezpečí 
drogové závislosti (spolupráce s Magistrátem města Ústí 
nad Labem) 

Třídní učitelé 

Mgr. Drahoslav Straněk 

Včasné informování rodičů v případě zjištění pozitivního 
nálezu u žáka v oblasti drogové závislosti. 

Ředitelka školy 

Využívání poznatků společnosti při organizaci 
protidrogových akcí (besedy, přednášky, víkendové 
pobyty). Sledování možnosti využití kulturních pořadů 
v oblasti protidrogové závislosti. 

Ředitelka školy 

Mgr. Drahoslav Straněk 

Využívání přístupné didaktické techniky pro odpovídající 
věkové skupiny žáků (např. videoprogramy, DVD, CD, 
internet). 

Třídní učitel 

Učitel Ov, Rv 

Nákup vhodné literatury pro školní knihovnu. 
Učitelé Čj, Rv, Ov 

Vedení školy 



 

Příloha č. 6: Ajaxův zápisník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Úvodní stránka Ajaxova zápisníku 



 

 

          Obrázek 2: Obsah ajaxova zápisníku (zdroj: www.policie.cz/clanek/ajaxuv-zapisnik-328720.aspx) 

 


