
Abstrakt 

Otázka kriminální recidivy představuje vážný společenský problém. Cílem diplomové 

práce je analyzovat problematiku kriminální recidivy, shrnout dostupné poznatky k této 

tématice, zhodnotit současné prostředky sloužící  k potlačení recidivy a navrhnout jejich 

zefektivnění.  

Diplomová práce se skládá z pěti hlavních kapitol, které se dělí do podkapitol. 

Kapitoly se zabývají různými aspekty kriminální recidivy.  

Po úvodních slovech následuje kapitola zabývající se různým chápáním pojmu 

recidiva. Podkapitola se věnuje pojetí recidivy a způsobu jejího postihu v českém právním 

řádu. 

Kapitola druhá reflektuje současný stav recidivy v České republice a ukazuje, jak se 

její podíl na kriminalitě liší ve statistice soudní, policejní a vězeňské v závislosti na rozlišném 

pojetí pojmu recidiva. 

Třetí kapitola shrnuje příčiny páchání trestné činnosti. Je rozdělena do dvou částí. 

První část se zaměřuje na vnější příčiny recidivy, kdy jako specifickou příčinu uvádí trest 

odnětí svobody, kterému se blíže věnuje. Druhá část představuje osobnost recidivujícího 

pachatele a její podíl na páchání trestné činnosti. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na tématiku kriminální kariéry. Je zde popsán postupný 

vývoj kriminální kariéry, jsou představeny různé typy kriminálních drah a je vyjádřena 

důležitost seznámení se s dráhou konkrétního jedince pro možnost prognózování jeho dalšího 

směřování. 

Kapitola pátá se zaobírá otázkou kontroly recidivy. Je rozdělena do dvou podkapitol. 

První z nich se zabývá otázkou prevence recidivy, hodnotí různá preventivní opatření a 

naznačuje způsoby, které by zefektivnily boj proti recidivě, při čemž zvláštní pozornost je 

věnována postpenitenciární péči. Druhá podkapitola je zaměřena na trestní sankce a jejich 

význam pro kontrolu recidivy. Blíže zkoumá trest odnětí svobody, ochranné léčení a 

zabezpečovací detenci. 

Závěrečná kapitola shrnuje získané poznatky. Zdůrazňuje zejména nutnost 

individuálního přístupu k jednotlivým pachatelům, kteří páchají trestnou činnost opakovaně, a 

navrhuje vhodné preventivní prostředky pro daný typ recidivisty. Tato kapitola taktéž boj 



s recidivou považuje za nutný pro snížení celkové kriminality a nabádá k věnování pozornosti 

problematice kriminální recidivy. 

 


