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Abstrakt: 

 

Bakalářská práce vychází z mezinárodního výzkumu ISRD-2. Sekundární analýza je 

zaměřena na diferenciaci delikvence dle regionů NUTS2 v České republice. Porovnávám 

níţe prevalenci páchaných deliktů a ptám se, zda byli za tyto delikty respondenti 

potrestáni. Vycházím z dat výzkumu ISRD-2, odborné literatury a specializovaných 

webových stránek.  

 

 

Abstract: 

 

The bachelor theses is based on international research ISRD-2. Secondary analysis is 

specialized on differentiation of delinquency in regions NUTS2 in Czech Republic. I 

compare a prevalence of commited torts and ask whether respondents have been punished 

for those torts. The paper is based on data of ISRD-2 research, special literature and 

specialized web pages.  
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ÚVOD 

 

 Tématem mé bakalářské práce je diferenciace delikvence mládeţe České republiky 

dle regionů. Regiony ve své práci rozumím rozdělení České republiky dle jednotek 

NUTS2. Níţe je uvedena mapa těchto jednotek. 

  

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

 Delikvence mládeţe se nás dotýká kaţdý den, aniţ si to uvědomujeme. Zároveň se 

však její působení liší region od regionu, velké město od malého města a majetkové činy se 

liší od násilných. Vyčerpat téma této problematiky je naprosto nemoţné. A nesmíme 

zapomínat na fakt, ţe nejen pachatelé jsou delikvencí samou ovlivňováni, ale ovlivňují i 

druhé.  

 Důleţitou roli v tomto tématu jistě hraje míra sebekontroly jedince a sociální 

kontroly jeho okolí. Z této myšlenky vychází teoretický rámec výzkumu ISRD-2, jehoţ 

sekundární analýza je nedílnou součástí mé bakalářské práce. „Sekundární analýza je další 

využívání dat.“ [Reichel, J., str. 168] A tak i já budu vyuţívat data jiţ nasbíraná 

k prohloubení znalostí o regionální diferenciaci deliktů a jejich postihů.  
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 Výzkum ISRD-2 probíhal metodou self-reportů, která je povaţována za jeden 

z nejefektivnějších způsobů dotazování. Vzhledem ke zkoumanému tématu, kterým je 

delikvence mládeţe, je nutno ale upozornit na několik detailů. Jelikoţ se jedná o metodu 

self-report, musíme počítat s jistou chybovostí způsobenou zveličováním nebo 

zamlčováním informací. Na druhou stranu se zdá, ţe respondenti bývají ve výzkumech 

tohoto typu velmi upřímní. Věřím tedy, ţe se můţeme na data z výzkumu spolehnout. 

Druhým detailem je moţná absence některých „nejdelikventnějších“ respondentů, od nichţ 

jsme nemohli získat data. Je totiţ moţné, ţe právě v den sbírání dat tito potenciální 

delikventi nebyli ve škole. Tedy je tu moţnost, ţe nám ve vzorku chybí několik 

respondentů.   

  

 V první části své bakalářské práce vysvětlím základní pojmy, které se týkají 

delikvence mládeţe a se kterými budu dále pracovat v analýze. Dále letmo popíšu základní 

teorie sociálních deviací. Bude se jednat jen o zkrácený popis pro základní představu o 

tématu. Více se budu zabývat teorií sebekontroly (M. R. Gottfredson, T. Hirschi) a teorií 

sociální kontroly (T. Hirschi), které jsou pro následující výzkum nejdůleţitější.  

 Ve třetí části mé bakalářské práce se budu věnovat základním informacím o 

výzkumu ISRD-2 a následně budu pokračovat samotnou sekundární analýzou. Analýza je 

zaměřena především na srovnání regionů a deliktů spáchaných za poslední 4 týdny/12 

měsíců (v době vyplňování respondentem). Dále se zaměřím na rozdíly v trestnosti.   

 

 Kriminalita mládeţe je téma otevírané dnes a denně. Snaha potlačit ji se objevuje 

ve výrazném trendu volajícím po tvrdších trestech pro mladistvé a sníţení věkové hranice 

odpovědnosti, ale také ve výstavbě volno časových center.  

 

 „V České republice, ostatně jako v ostatních postkomunistických zemích, jedním 

z mála negativních důsledků proběhlých základních společenských změn je výrazný nárůst 

kriminality a následně růst obav občanů o svůj život, zdraví a majetek, které kriminalita 

ohrožuje.“   [Marešová, A. str. 7]  

K tomuto názoru se kloní i Petr Sak ve své knize „Proměny české mládeţe“, kde 

uvádí, ţe důvodem tohoto problému je, ţe: „v období společenské transformace jsou 

zpochybněny stávající právní a morální normy, hodnoty a sociální regulativy, ale nejsou 

vždy včas a jasně vytýčená nová pravidla, normy a hodnoty.“ [Sak, P. str. 203]
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

1.1. Sociální deviace  

 

 „Deviace je v obecném pojetí chápána jako jakákoli odchylka od normální 

struktury či funkce a může se vyskytovat u kteréhokoli jevu v přírodě nebo společnosti.“ 

[Hrčka, str. 11] „Sociální deviaci poté můžeme definovat jako jednání, které není 

konformní vůči některé normě či soustavě norem, kterou velké množství osob v dané 

komunitě nebo společnosti akceptuje.“ [Giddens, str. 185]  

Zároveň však nelze společnost rozdělit na dva pomyslné tábory, kde v prvním 

budou jedinci, kteří dodrţují pravidla a ve druhém ti, jeţ je porušují. [ibid] 

Deviace jako pojem se však netýká pouze sociálních jevů, ale jedná se o jakoukoli 

odchylku od normální struktury či funkce. Deviace se tedy můţe vyskytovat nejen ve 

společnosti, ale i v přírodě.  [Fischer, str. 14] 

„Všechny společenské normy jsou provázeny sankcemi, jež podporují konformitu a 

chování před nekonformním jednáním. Sankcí je jakákoliv reakce ostatních na chování 

jednotlivce nebo  skupiny, jejichž cílem je zajistit dodržování dané normy.“ [ibid str. 187] 

Sankce lze rozdělit na tzv. pozitivní, coţ jsou zpravidla odměny za konformní jednání, a 

negativní, coţ jsou tresty za nekonformní jednání. Dalším rozdělením by poté bylo na 

formální a neformální sankce. [Giddens,  str. 187] 

 

 

1.2. Sociální norma 

 

 Termín sociální norma se vyznačuje vysokým stupněm obecnosti a abstraktnosti. 

V dostupné literatuře jsou většinou uváděny tři typy vymezení tohoto pojmu. První je tzv. 

statistická definice, která staví pojem sociální norma jako synonymum průměrného či 

typického chování. Druhá je tzv. hodnotící definice, která ztotoţňuje normu s očekávaným 

chováním či poţadovaným chováním v dané společnosti  od  jedince v dané sociální roli. 

Třetím typem je  tzv. reaktivní definice. Tato definice ukazuje normu jako chování, na 

které okolí reaguje odměnami nebo nereaguje tresty. [Hrčka, str. 28] 
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1.3.Dítě, mladistvý, mládež 

 

 Pro správné pochopení sekundární analýzy ISRD-2 je nutno správně chápat pojmy 

vymezující věk respondentů.  

 Termín „dítě je vymezen v čl. 1 Úmluvy o právech dítěte (rezoluce OSN 44/25 

přijatá 20.11.1989) jako každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž 

se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. (...) Někdy bývá tento pojem používán 

pro označování osob pro nedostatek věku trestně neodpovědných, tj. v ČR pro  označení 

dětí mladších 15 let.“[Válková, H., J. Kuchta, str. 267] 

 Termínem mladistvý je označována osoba, která v době spáchání trestného činu jiţ 

dovršila patnáctý rok a ještě nepřekročila osmnáctý rok svého ţivota. Lze tak tedy označit 

„kategorii osob, které spáchaly trestný čin, jsou již trestně odpovědné, ale jejich postavení 

v rámci trestního práva je modifikováno a to zpravidla jak u základů trestní odpovědnosti, 

jejích následků, tak i v trestním řízení …“ [ibid] 

 „Mládeží se poté rozumí osoby od narození do dovršení 18 let.“ [ibid]  

 

1.4. Delikvence 

 

Nad pojmem kriminalita mládeţe je nutno se zamyslet také v kontextu specifických 

aspektů tohoto tématu. Jedná se především o nezralost pachatelů, která je jen podnícena 

emoční nestabilitou pubertálního věku. Dále je zapotřebí počítat s vysokou mírou latentní 

kriminality (tedy kriminality, která je mezi mládeţí značně rozšířena a zároveň nebývá 

nikde registrována). Kriminalita mládeţe mívá většinou epizodický charakter.  [Válková, 

H., Kuchta, J. a kol. str. 269-272]  

Jak jsem ale jiţ zmínila, jedná se často o latentní kriminalitu. „Při posuzování 

statistik kriminality je nutné si stále připomínat, že tzv. latentní kriminalita čili skutky proti 

zákonu , které nikdo neohlásil, je mnohem častější (jak pokud jde o počty pachatelů, tak 

pokud jde o počty provinění) než kriminalita oznámená orgánům činným v trestním 

řízení…“ [Matoušek, O., A. Kroftová, str. 146] 

 Při pohledu do historie trestání delikventních mladistvých vidíme, ţe ve všech 

zemích docházelo k postupnému posunu od velmi represivního trestání, kde byli mladiství 

trestáni stejně jako dospělí, k umírněnějším trestům zaměřeným na převýchovu a prevenci 

opakovaného delikventního chování či kriminální budoucnosti v dospělosti. Dnes vidíme 

dva typy zacházení s delikventní mládeţí. „Prvním z nich je justiční model, vycházející 
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z myšlenky, že pachatel se na základě  své svobodné vůle rozhodne pro spáchání trestného 

činu a je na místě, aby za ni nesl odpovědnost. Zároveň je zde kladen důraz na řádné 

projednání trestného činu v trestním řízení.“ Druhý sociálně-opatrovnický model je 

zaměřen především na zajištění blaha dítěte. Vychází z toho, že kriminalita mládeže je 

ovlivněna sociálními, ekonomickými a psychickými faktory, uložení trestu nic neřeší a 

problémy mládeže, které mohou ohrozit jejich zdárný vývoj, je potřeba analyzovat a 

„léčit“ bez ohledu na to, zda byl jedinec uznán vinným z trestného činu či nikoliv.“ 

[Válková, H., Kuchta, J. a kol. str. 266] 

 Zároveň však tento pojem lze chápat v uţším či širším slova smyslu. V uţším slova 

smyslu se jedná o kriminalitu dětí a mladistvých. V širším slova smyslu mluvíme i o 

jednání, které nemusí být nutně trestným činem. Jedná se například o přestupky, které se 

svou povahou podobají trestným činům. [ibid str. 267]  

V následující sekundární analýze výzkumu ISRD-2 budu hovořit o delikvenci 

v jejím širším pojetí, tedy budu zkoumat i přestupky.  
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2. TEORIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ 

 

Pojem delikvence mládeţe spadá do oboru kriminologie a sociologie sociálních 

deviací. Pro správné pochopení tématu jsem připravila přehled základních teorií sociálních 

deviací. Různých dělení teorií sociálních deviací je mnoho. Rozhodla jsem se pro dělení, 

které ve své knize „Sociální deviace“ uvádí Gabriela Munková. Zároveň ale, jak ve své 

publikaci uvádí Antonín Komeda, musíme si uvědomit, ţe „Pokud se v nástinu chceme 

dotknout problematiky sociálních deviací a porozumět tak současným interdisciplinárním 

směrům, pak se nemůžeme uzavřít do rámce jednoho vědního oboru, ale musíme oblast 

analyzovat i z hlediska jiných disciplín, zejména biologie, psychologie a sociologie.“ 

[Komeda, A. str. 78] Z tohoto důvodu tedy připojím k dělení dle Munkové i teorie 

biologické a psychologické.  

V části pojednávající o teoriích sociálních  deviací se pouze dotknu základních 

teoretických směrů a více se soustředím na teorie sociální kontroly a sebekontroly, které 

jsou teoretickými východisky výzkumu ISRD-2.  

 

  

Jedná se tedy o tyto skupiny teorií sociálních deviací: 

 

 Biologické teorie sociální deviace 

 Psychologické teorie sociální deviace 

 Chicagská škola  

 Teorie anomie Émila Durkheima  

 Teorie anomie Roberta Kinga Mertona  

 Teorie subkultur  

 Teorie sociální kontroly  

 Teorie značkování (labelling, etiketizační teorie)  
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2.1. Biologické teorie sociální deviace 

 

Tyto teorie se opírají o pojem „kinds of people“. Jedná se o myšlenku 

předpokládající biologické defekty u deviantních aktérů. Tyto defekty mají způsobovat 

deviantní chování těchto aktérů. Cílem těchto teorií je vymezit typy osobností, které mají 

určité anatomické nebo fyziologické charakteristiky. Tyto teorie dále předpokládají, ţe 

deviantní chování je dědičné (stejně jako například tělesná stavba). [Hrčka, M. str. 153]¨ 

 „Biologický přístup vychází z antické koncepce, která pojímala deviantní chování 

(...) jako důsledek nrerovnováhy mezi tělesnými tekutinami.“ [ibid] Ve snaze „vyléčit“ 

tuto nerovnováhu byly pouţívány metody, které měly nastolit rovnováhu tělesných tekutin. 

Jednalo se například o podávání projímadel, vdechování výparů, předepisování vodních 

lázní a další. Lombroso ve svých raných esejích uváděl existenci tzv. „rozených zločinců“. 

Tito jedince „představují regresi na nižší stupně evoluce a organické vývoje.“ [ibid, str. 

154] 

 

2.2. Psychologické teorie sociální deviace 

 

„Psychologické teorie vysvětlují deviantní chování na základě vlastností osobnosti 

devianta a zkoumají příčiny rozvoje těchto vlastností.“ [ibid, str. 162]  

 I psychologické teorie pracují s pojmem „kinds of people“. Zkoumají, které typy 

osobností inklinují k jakým typům deviantního chování. Sledují přitom charakteristiky 

těchto osobností, jako jejich proţitky, přání, temperament, vliv rodičů a další faktory. 

Důleţitým aspektem těchto teorií  jsou zkušenosti z raného dětství. Tyto zkušenosti 

ovlivňují jedince a jeho chování v dospělosti. Určují budoucí osobnostní vlastnosti (emoční 

nejistota, nezralost, závislost, ...). Teorie říká, ţe pokud se jedinec pokouší tyto konflikty a 

komplexy kompenzovat nebo se s nimi vyrovnat, vedou jeho snahy k deviantnímu chování.  

[ibid] 

 Mezi mnohé psychologické teorie sociálních deviací můţeme zařadit i 

psychologické teorie delikvence. Například podle D. T. Lykkena, který má „snahu 

specifikovat mravní poruchu ve strukturálním smyslu jako důsledek nedostatečné činnosti 

centrálního nervového systému.“ [Koudelková, A., str. 29] 

 Sociologové oproti tomuto zdůrazňují důleţitost sociálních rolí. Připouštějí však, ţe 

některé psychologické vlastnosti mohou být faktorem určitého deviantního chování. Jedná 
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se například o agresivitu. Tyto vlastnosti jsou však ovlivňovány společenskými a 

situačními faktory. [Hrčka, str. 168-169] 

 

 Michal Hrčka mezi psychologické teorie zařazuje i teorie sebekontroly. Ve své 

publikaci uvádí, ţe „určité psychologické vlastnosti mohou jedince disponovat k určitému 

typu deviantního chování (..), ale samy o sobě toto chování nezpůsobují.“ [ibid, str. 169] 

 

 Gottfredson a Hirschi ve své publikaci „Obecná teorie kriminality“ pracují 

s pojmem sebekontrola. Ve své práci uvádějí, ţe jedinec s nízkou sebekontrolou nemusí 

být nutně deviantním, ale dodávají, ţe vysoká sebekontrola efektivně sniţuje moţnost 

kriminálního chování jedince. Autoři uvádějí, ţe jedinci s nízkou sebekontrolou tendují 

k volbě okamţitého uspokojení. Postrádají trpělivost, vytrvalost a houţevnatost. Naproti 

tomu jedinci s vysokou sebekontrolou mají sklony k časovému odloţení tuţeb. Jedinci 

s nízkou sebekontrolou bývají dobrodruţně zaloţení a aktivní. Zároveň mívají nestabilní 

vztahy a často mění zaměstnání. Autoři ale dále upozorňují, ţe nic z tohoto neznamená, ţe 

by tito jedinci byli asociální nebo zlí lidé. Poukazují však na to, ţe budou mít tendenci 

k činnostem nekriminálního charakteru přinášejícím okamţité uspokojení, jako jsou 

například kouření, pití alkoholu a další. Při svém jednání si často neuvědomují následky.  

[Gottfredson, M. R., T. Hisrchi, str. 88-89] 

 Autoři dále zmiňují pojem svědomí a uvádějí, sebekontrola můţe být chápána i 

takto. Upřednostňují však pojem sebekontrola pro jeho širší pojetí. [ibid, str. 89] 

 Uvádějí, ţe rozdíly v sebekontrole  jedinců vznikají mezi 6-8 rokem a jsou 

podmíněny především jejich výchovou a působením rodičů, především poté na potlačování 

impulzivního chování. Nízká sebekontrola je tedy důsledkem nedostatečného rodičovského 

dozoru. Zde autoři dodávají, ţe nedostatečný rodičovský dozor se nejčastěji objevuje u 

rodin velkých či neúplných a u rodin, kde existují kriminální vzory. [ibid, str.  186] 

 

2. 3. Chicagská škola 

 

 Pod teorie Chicagské školy patří mimo jiné: teorie sociální ekologie, teorie sociální 

dezorganizace a teorie diferencované asociace.  

Dvěma provázanými teoriemi Chicagské školy jsou teorie sociální ekologie a  

teorie sociální dezorganizace. Obě teorie jsou zaloţené na sociální ekologii města. Deviace 

vzniká ve chvíli, kdy dochází k příliš vysokému soutěţení o prostor, které vychází z boje o 
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bydlení, prestiţ, moc, materiální statky a úspěch na trhu práce. Toto soutěţení narušuje 

biotickou rovnováhu komunity a můţe docházet k silné migraci lidí do určitých oblastí. 

[Munková, str. 24-25] 

Další teorií je poté teorie diferencované asociace. Představitelem této teorie je Edwin 

Sutherland. Ve své práci „Kriminalita bílých límečků“ se zamýšlí nad konkrétní podobou 

kriminálního chování a uvádí, ţe toto chování můţe být sociálně diferencované. Dle 

Sutherlanda je deviantní chování „kulturně přenášeno v malých sociálních skupinách 

prostřednictvím procesu sociálního učení.“ [ibid, str. 28-29]  

 

2.4. Teorie anomie Émila Durkheima  

 

Émile Durkheim je povaţován za nejvýznamnějšího francouzského sociologa, 

„zavedl do sociologie pojem anomie jako zdroje deviantního chování.“ [Munková, str. 31]  

O pojmu anomie se Durkheim zmiňuje ve svých pracích „Společenská dělba práce“ a 

„Sebevraţda“.  Zde uvádí: „Pokud z dělby práce neplyne solidarita, je to proto, že vztahy 

mezi jednotlivými orgány nejsou nijak upraveny, že jsou ve vztahu anomie. „[Durkheim É., 

, 2004, str.. 309] Orgány solidarity jsou zde myšleny instituce. Anomie vzniká při prudkém 

rozvoji ekonomiky. Ekonomika se tedy rozvíjí rychleji neţ změny morálních pravidel. 

Důsledkem je ztráta solidarity. Lidé se tedy chovají sobecky a jejich snahou je pouze 

realizování svého ekonomického sebe zájmu. [Munková, str. 32]   

Více se autor věnuje pojmu anomie ve své práci „Sebevraţda“. Mluví zde o 

různých typech sebevraţednosti. Jedním z těchto typů je poté egoistická sebevraţda. Dle 

Durkheima je tato sebevraţda důsledkem rychlého vzrůstu počtu změn ve společnosti a 

přehnanému individualismu.  [Durkheim, É. 1951, str. 17]   

 

2.5. Teorie anomie Roberta Kinga Mertona  

 

Dalším, kdo se hlouběji zabýval pojmem anomie, je americký sociolog Robert King 

Merton.  

Anomie ve společnosti vzniká dle Mertona při nedostatku symetrie mezi kulturní a 

sociální strukturou společnosti. [Merton str. 676]  

Autor dává do rozporu tzv. „americký sen“ a realitu ekonomické nerovnosti.  

Původně se tedy domníval, ţe tento problém se týká pouze americké společnosti vzhledem  
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k jejím specifikům. Později se ale ukázalo, ţe tato teorie má daleko obecnější přesah. 

[Munková str. 40] 

Merton říká, ţe napětí vede k anomii a ústí do čtyř typů deviantního chování. 

Ilustrace je v tabulce č. 1 (níţe). 

 

  KULTURNĚ PŘEDEPSANÉ CÍLE 
INSTITUCIONÁLNĚ POVOLENÉ 
PROSTŘEDKY 

KONFORMITA přijetí přijetí 

DEVIANTNÍ ADAPTACE:     

INOVACE přijetí zamítnutí 

RITUALISMUS zamítnutí přijetí 

RETREATISMUS zamítnutí zamítnutí 

REBELIE nahrazení  nahrazení 

 

Zdroj: převzato z: Downes D, Rock P., str. 122 

 

2.6. Teorie subkultur  

  

 Subkulturní teorie popisují deviantní chování jako „způsob řešení kulturně 

podmíněných adaptačních problémů určitých jedinců a skupin.“ [ibid, str. 195] Deviantní 

subkultury reagují protestně nebo obranně proti dominantní kultuře. Pokud tedy jedinec 

nedosahuje cílů v konformních skupinách, odchází do skupin deviantních (do deviantních 

subkultur). [Hrčka, str. 186 - 189] 

 

 

2.7. Teorie sociální kontroly  

 

 Teorie sociální kontroly Travise Hirschiho patří mezi hlavní kontrolní teorie. Z této 

teorie z velké části vychází výzkum ISRD-2. 

 „Teorie sociální kontroly předpokládá, že ten, kdo má zájem být konformní, 

zároveň nemá zájem riskovat a porušovat zákony, a naopak ten, kdo tento zájem nemá 

(nebo u něhož je menší), má větší zájem zákony porušovat.“ [Komenda, str. 188] Dále je 

uvedeno, ţe k deviantnímu chování budou inklinovat ti jedinci, kteří nemají vyvinutou 

dostatečnou vnitřní kontrolu nebo nejsou vystaveni dostatečné vnější kontrole.  
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 Travis Hirschi ve svém díle Causes of Delinquency poukazuje na důleţitost vztahu 

mezi lidmi a tzv. konvenční společností. Pro udrţení tohoto vztahu je dle Hirschiho nutná 

existence čtyř základních prvků. Jedná se o víru („belief“), vazbu („attachment“), věrnost 

(„commitement“) a zapojení se („involvement“). „Tyto prvky se vzájemně prolínají a 

podmiňují v rámci takových dominantních institucí jako je rodina, škola, církev nebo 

práce.“ [ibid, str. 190] Víra je dle Hirschiho pouze jiným označením vnitřní kontroly. 

Zbylé tři prvky, tedy vazba, věrnost a zapojení se, jsou aspekty vnější kontroly. [ibid] Čím 

silnější jsou tato pouta a vazby, tím konvenčnější jsou a konformnější bude chování. Pokud 

jsou tato pouta dostatečně silná, pak je nepravděpodobná i deviace a zločin. [Hirschi, str. 

83] 

 „Pozornost je věnována zejména analýze delikventního jednání mladistvých, a to 

zejména v rámci výzkumů založených na osobních výpovědích pachatelů.“  [Komeda, str. 

190-191]  

 

2.8. Teorie značkování (labelling/etiketizační teorie) 

 

 Jedním z nejvýznamnějších autorů, který se věnoval teorii labellingu je Howard S. 

Becker. Autor ve své knize „Oustiders“ navazuje na Chicagskou školu.  

 Becker ve své knize outsidery definuje jako osoby, o kterých se předpokládá, ţe 

porušili dané normy. Tedy o osoby, kterým se nedá věřit, ţe budou ţít podle norem 

dohodnutých skupinou. [Becker, str. 4]  

 Autor deviantní chování vidí jako chování, které společnost za deviantní označila. 

Říká tedy, ţe společnost deviaci vytváří tím, ţe vytváří normy, jejichţ porušení naplňuje 

představu o deviaci. [Becker, str. 9]  

 Becker dodává, ţe tyto „nálepky“ jsou úzce spojeny s politickou a ekonomickou 

mocí. Jedná se tedy vţdy o vnucování pravidel ostatním. Jedním z příkladů, které můţeme 

v knize „Outsiders“ nalézt je: Pravidla jsou vytvořena starými lidmi pro mladé lidi. 

[Becker, str. 17]  



 18 

3. ISRD-2  

 

 Mezinárodní výzkum ISRD-2 (International Self-Report Delinquency 2) vychází 

z výzkumu mládeţe ISRD-1, který se uskutečnil na počátku 90. let. Tohoto výzkumu se 

zúčastnilo 13 zemí. „Cílem projektu bylo započít tradici výzkumu delikvence mládeže 

metodou self-reportů a umožnit mezinárodní srovnání v různých zemích světa.“ [Podaná, 

Z., J. Buriánek, str. 6] Do výzkumu ISRD-2 se zapojilo celkem 33 zemí včetně České 

republiky.  

[ibid, str. 4-6] 

 Teoreticky výzkum vycházel převáţně z teorie sociální kontroly, kterou ve své 

publikaci uvedl T. Hirschi. V této teorii je kladen důraz na pevné sociální vazby. Dále 

výzkum vychází z obecné teorie kriminality, jejímiţ autory jsou T. Hirschi, M. R. 

Gottfredson. Tato teorie klade důraz na koncept sebekontroly a styl výchovy dítěte. [ibid, 

str. 6] 

 Výzkum probíhal metodou self-reportů. Tedy ţáci sami odpovídali na dotazy o 

sobě a svých činech. Tato metoda se ukazuje jako velmi efektivní ve výzkumech obzvláště 

díky upřímnosti, se kterou většina respondentů dotazníky vyplňuje. Samozřejmě ale 

musíme i počítat s chybovostí, která můţe vzniknout zamlčováním či naopak 

zveličováním. Toto bychom měli brát v úvahu i u této sekundární analýzy. 

Výzkum byl zaměřen na ţáky ve věku přibliţně 12-15 let. V prostředí škol na 

území České republiky se jednalo o studenty sedmých, osmých a devátých ročníků 

základních škol. Výzkum probíhal přímo na školách. Metodou tohoto výzkumu bylo self-

reportové dotazníkové šetření. Výhodou tohoto typu výzkumu je zohlednění i 

nenahlášených deliktů. Zároveň nám pomáhá získat detailní informace o osobě pachatele. 

[ibid, str. 6-7]   

Dotazník ISRD-2 byl rozdělen na dvě části. První část obsahuje otázky na ţivotní 

podmínky respondenta. Jsou zde otázky týkající se rodinného zázemí, volného času a 

školy. Ve druhé části jsou otázky týkající se věcí, které mladí lidé občas dělají, především 

otázky týkající se deliktů. Následující analýza se týká především druhé části dotazníku 

 Výsledky mé analýzy budou tedy podléhat regionálním jednotkám NUTS2. 

Dotazník ISRD-2 byl však sestaven tak, ţe lze sledovat i rozdíly v počtu obyvatel. 

Například: „prevalence záškoláctví již s velikostí města narůstá; v tomto případě tedy již 

vyšší anonymita a slabší sociální kontrola ve větších městech hraje roli. Souhrnný ukazatel 

problémového chování nám pak potvrzuje nejhorší situaci v již zmíněných menších 
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městech, naopak nejlépe na tom byla malá města (do 10.000 obyvatel).“ [Podaná, Z., J. 

Buriánek, str. 20]  

 Zároveň v některých teoriích můţeme najít hypotézy uvádějící, ţe na delikvenci 

mládeţe má výrazný dopad socioekonomická situace rodiny.  

  

Výzkum ISRD-2 se pokusil tento status určit pomocí několika otázek na majetnost 

rodiny. V podmínkách českého výzkumu se ukázalo, ţe tento status nediferencuje dobře a 

ţe připravené indikátory nepostihují socioekonomický status. [Podaná, Z., J. Buriánek, str. 

23] 

Tuto situaci můţeme sledovat v níţe uvedených tabulkách. 

 

 

  
Počet 

respondentů 
% z celku 

Dítě nemá v dosahu počítač, 
kterým může používat. 

278 8,6 

Dítě má v dosahu počítač, 
který může používat. 

2970 91,4 

Celkem 3248 100,0 

 

  
Počet 

respondentů 
% z celku 

Dítě nemá vlastní mobilní 
telefon. 

92 2,8 

Dítě má vlastní mobilní 
telefon. 

3159 97,2 

Celkem 3251 100,0 

 

  
Počet 

respondentů 
% z celku 

Rodina vlastní automobil. 311 9,6 

Rodina nevlastní automobil. 2925 90,4 

Celkem 3236 100,0 

 

 Jak můţeme vidět, ve většině případů má dítě k dispozici počítač, mobilní telefon a 

rodina vlastní alespoň jeden automobil. Tyto indikátory tedy nemohou dobře diferencovat. 
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 Na níţe uvedené analýze jsem pracovala s daty ISRD-2 pro Českou republiku. Jak 

vidíme v tabulce č. 1, celkem odpovídalo 3255 respondentů. K otázce pohlaví se 

nevyjádřilo 10 respondentů a k otázce věku 17 respondentů.  

 Regiony v této analýze je myšleno 8 částí České republiky, které dále uvádím pro 

lepší orientaci s názvy krajů. Jmenovitě jde o tyto regiony: 

 Praha 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský a Západočeský kraj 

 Karlovarský a Ústecký kraj 

 Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj 

 Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj 

 Olomoucký a Zlínský kraj 

 Ostravský kraj 

 

Při zpracování níţe uvedených statistik jsem provedla třídění prvního a druhého 

stupně. Byly pouţity chí-square test a koeficienty kontingence.  „Jestliže chceme ověřit, že 

napozorované relativní četnosti (…) odpovídají teoretickému rozdělení, které je zadané 

pravděpodobností (…) použijeme x
2
-test dobré shody.“ [Hendl, J., str. 308] 

 

Tabulka č. 1 

 

  Region Třída Pohlaví Věk 

Validních odpovědí 3255 3255 3245 3238 

Chybějících odpovědí 0 0 10 17 
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Tabulka č. 2 

 

  
Validní 

odpovědi 

Chybějící 

odpovědi 

Pil/a jsi uţ někdy pivo, víno nebo míchaný nápoj obsahující menší podíl alkoholu? 3237 18 

Pil/a jsi někdy tvrdý alkohol (vodka, rum, slivovice, gin, whisky, apod.)? 3231 24 

Uţil/a jsi někdy konopí, marihuanu nebo hašiš? 3226 29 

Zkusil/a jsi někdy drogy jako extáze nebo speed? 3223 32 

Zkusil/a jsi někdy drogy jako LSD, heroin nebo kokain? 3223 32 

Poškodil/a jsi někdy úmyslně věc nebo zařízení, jako jsou autobusové zastávky, okna, sedadla ve 

vlacích nebo autobusech, parkující auta? 
3233 22 

Ukradl/a jsi něco v obchodě v supermarketu? 3233 22 

Vloupal/a jsi se někdy do budovy s cílem něco ukrást? 3230 25 

Zcizil/a jsi někdy kolo, moped nebo skútr? 3230 25 

Stahoval/a jsi nebo kopíroval/a jsi někdy při pouţívání počítače hudbu nebo filmy? 3230 25 

Pouţil/a jsi někdy počítač jako hacker (pro napojení nebo nabourání cizích sítí)? 3228 27 

Ukradl/a jsi někdy motorku nebo automobil? 3230 25 

Ukradl/a jsi někdy něco z auta? 3225 30 

Sebrala jsi někdy někomu peněţenku, kabelku, tašku nebo něco takového? 3227 28 

Nosil/a jsi někdy s sebou zbraň, třeba hůl, nůţ nebo řetěz (mimo kapesního noţe)? 3219 36 

Vyhroţoval/a jsi někdy někomu zbraní nebo zbitím, aby ti vydal peníze nebo nějakou věc? 3224 31 

Účastnil/a jsi se nějaké skupinové bitky na školním dvoře, na fotbalovém stadionu, na ulici anebo 

jiném veřejném místě? 
3218 37 

Zbil/a jsi někoho nebo zranil/a holí nebo noţem tak, ţe musel vyhledat lékaře? 3223 32 

Prodával/a jsi někdy jakékoli (měkké nebo tvrdé) drogy nebo působil/a jsi jako zprostředkovatel/ka? 3218 37 

 

 

V tabulce č. 2 je zobrazeno, kolik respondentů odpovědělo na dané otázky.  

 

 

Tabulka č. 3 

 

 

Region 
Počet 

respondentů 
% z celku 

Praha 727 22,3 

Středočeský 775 23,8 

Jihočeský, Západočeský 277 8,5 

Karlovarský, Ústecký 247 7,6 

Liberecký, Královéhradecký, Pardubický 216 6,6 

Vysočina, Jihomoravský 366 11,2 

Olomoucký, Zlínský 304 9,3 

Ostravský 343 10,5 

Total 3255 100 

 

 Nejvíce respondentů se nachází v kraji Středočeském (23,8 %), nejméně poté 

v souboru krajů: Liberecký, Královéhradecký a Pardubický (6,6 %).  
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Tabulka č. 4 

 

 

Pohlaví Počet respondentů % z celku 

Žena 1619 49,7 

Muž 1626 50 

Celkem odpovědí 3245 99,7 

Chybějící odpovědi 10 0,3 

 

Tabulka č. 4 zobrazuje počty dívek a chlapců, kteří vyplnili dotazníky.  

 

 

Tabulka č. 5 

 

 

Věk 
Počet 

respondentů % z celku 

12 424 13 

13 1046 32,1 

14 1121 34,4 

15 594 18,2 

16 48 1,5 

17 5 0,2 

Celkem 3238 99,5 

Chybějící odpovědi 17 0,5 

 

 

Pro výzkum ISRD-2 byli vybráni ţáci v sedmých, osmých a devátých třídách 

základních škol. Jednalo se tedy převáţně o ţáky ve věku 12-15 let. Na dotazník však 

odpovídalo i 48 respondentů (1,5 %) ve věku 16 let a 5 respondentů (0,2 %) ve věku 17 let. 

Tento věkový posun můţe být způsoben respondentovým opakováním ročníku, odloţením 

nástupu do první třídy, dlouhodobou nemocí nebo jiným dlouhodobým vynecháním 

docházky. Nejvíce respondentů bylo ve věku 13-14 let (dohromady více neţ 60 %). 

 

Tabulka č. 6 

Třída 
Počet 

respondentů 
% z celku 

7 1048 32,20 

8 1053 32,35 

9 1154 35,45 

Celkem 3255 100 

 

Rozdělení respondentů dle tříd (7. – 9.) . 
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5. TŘÍDĚNÍ PRVNÍHO STUPNĚ 

 

 

 

5.1. ALKOHOL A DROGY 

 

 V tabulce č.7  vycházím z odpovědí na tyto otázky: 

 Pil/a jsi uţ někdy pivo, víno nebo míchaný nápoj obsahující menší podíl alkoholu? 

 Pil/a jsi někdy tvrdý alkohol (vodka, rum, slivovice, gin, whisky, apod.)? 

 Uţil/a jsi někdy konopí, marihuanu nebo hašiš? 

 Zkusil/a jsi někdy drogy jako extáze nebo speed? 

 Zkusil/a jsi někdy drogy jako LSD, heroin nebo kokain? 

 

 

 

Tabulka č. 7 

 

  
pivo/vín

o 
% 

tvrdý 
alkohol 

% 
konopí, 

marihuana
, hašiš 

% extáze,speed % 
LSD, 

heroin, 
kokain 

% 

Ne 481 14,9 1579 79,1 2714 84,1 3185 
98,
8 

3199 99,3 

Ano 2756 85,1 1652 20,9 512 15,9 38 1,2 24 ,7 

Celkem 3237   3231   3226   3223   3223   

 

 Více neţ 85 % respondentů jiţ někdy v ţivotě pilo pivo, víno nebo jiný alkoholický 

nápoj s nízkým podílem alkoholu. Toto je nejspíše zapříčiněno faktem, ţe v České 

republice nebývá pití piva či vína povaţováno za delikventní čin. Tento jev je spíše 

tolerován. Čím silnější látka je, tím niţší procento respondentů ji někdy v ţivotě zkusilo. 

LSD, heroin či kokain jiţ z dotazovaných zkusilo pouze 0,7 % respondentů.  
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Kolik ti bylo let, když jsi poprvé zkusil/a některou z uvedených látek? 

 

Tabulka č. 8 

 

Věk pivo/víno % 
tvrdý 

alkohol 
% 

konopí, 
marihuana, 

hašiš 
% extáze,speed % 

LSD, 
heroin, 
kokain 

% 

4 63 2,4 12 ,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

5 95 3,6 6 ,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

6 108 4,1 13 ,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

7 112 4,3 29 1,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

8 185 7,0 40 2,5 2 ,4 0 ,0 1 4,5 

9 174 6,6 40 2,5 2 ,4 0 ,0 1 4,5 

10 482 18,3 183 11,4 11 2,2 2 6,1 3 13,6 

11 338 12,9 162 10,1 21 4,2 1 3,0 1 4,5 

12 506 19,3 378 23,6 90 18,1 5 15,2 2 9,1 

13 338 12,9 395 24,7 152 30,5 7 21,2 3 13,6 

14 189 7,2 271 16,9 181 36,3 9 27,3 5 22,7 

15 38 1,4 68 4,3 38 7,6 8 24,2 6 27,3 

16 0 0 2 0,1 1 0,2 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 1 3,03 0 0 

Celkem 2628   1599   498   33   22   

 

 V tabulce č. 8 je zobrazeno, kdy respondenti dané látky zkusili poprvé.  

Alkoholický nápoj s nízkým podílem alkoholu zkusilo nejvíce respondentů ve věku 

deseti a dvanácti let. Nejedná se však o velké rozdíly v počtech respondentů skrze věk. 

Respondenti měli první osobní zkušenost s těmito látkami ve věku od 4 do 15-ti let.  

Tvrdý alkohol respondenti nejčastěji poprvé zkusili ve věku 12-ti a 13-ti let.  

Konopí, hašiš či marihuanu zkusili respondenti nejdříve ve věku 8 let. Nejčastěji 

došlo k první zkušenosti mezi ve věku 13-ti či 14-ti let.  

Drogy, jako je extáze či speed, jiţ zkusilo z celého počtu respondentů pouze 38 

dotazovaných. Na tuto otázku odpovědělo 33 z nich. K první zkušenosti došlo ve věku 10-

ti let. 

Drogy, jako je LSD, heroin či kokain, vyzkoušelo 24 respondentů a 22 z nich 

odpovědělo na tuto otázku. K první zkušenosti došlo mezi 8 a 15-ti lety. 
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Přistihl tě při užívání těchto látek někdo? 

 

Tabulka č.9 

 

  pivo/víno % 
tvrdý 

alkohol 
% 

konopí, 
marihuana, 

hašiš 
% 

extáze,
speed 

% 
LSD, 

heroin, 
kokain 

% 

Byl/a 
přistižen/a 

1021 37,7 962 59,5 451 89,8 30 83,3 21 84,0 

Nebyl/a 
přistižen/a 

1687 62,3 654 40,5 51 10,2 6 16,7 4 16,0 

 

 Jak vidíme zde, při uţívání látek povaţovaných za drogy byla přistiţeno většina 

respondentů. U drog lehčích (extáze a speed) to bylo 83,3 %  a  u drog tvrdších (LSD, 

heroin, kokain) to bylo 83 %. Největší procento přistiţených respondentů bylo u látek 

konopí, marihuana a hašiš. U alkoholických nápojů s nízkým obsahem alkoholu se jednalo 

pouze o 37,7 %. 

 

 

Byl/a jsi za užívání těchto látek potrestána? 

 

Tabulka č. 10 

 

  pivo/víno % 
tvrdý 

alkohol 
% 

konopí, 
marihuana, 

hašiš 
% 

extáze,
speed 

% 
LSD, 

heroin, 
kokain 

% 

Ne 1508 55,7 580 35,9 31 6,2 5 14,3 2 8,3 

Ano 177 6,5 73 4,5 19 3,8 0 ,0 1 4,2 

Nebyl/a 
přistižen/a 

1022 37,8 961 59,5 450 90,0 30 85,7 21 87,5 

 

Tabulka č. 10 zobrazuje, kolik respondentů bylo potrestáno za poţívání jedné 

z výše uvedených látek.  Ve většině případů nebyli respondenti potrestáni a to v případě 

všech alkoholických i omamných látek. 
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5.2. VANDALISMUS, STAHOVÁNÍ, HACKING A PRODEJ DROG 

 

V tabulce č. 11 vycházím z odpovědí na tyto otázky: 

 Poškodil/a jsi někdy úmyslně věc nebo zařízení, jako jsou autobusové zastávky, 

okna, sedadla ve vlacích nebo autobusech, parkující auta? 

 Stahoval/a jsi nebo kopíroval/a jsi někdy při pouţívání počítače hudbu nebo filmy? 

 Pouţil/a jsi někdy počítač jako hacker (pro napojení nebo nabourání cizích sítí)? 

 Prodával/a jsi někdy jakékoli (měkké nebo tvrdé) drogy nebo působil/a jsi jako 

zprostředkovatel/ka 

 

Tabulka č. 11 

  vandalismus % stahování % hacking % prodej drog % 

Ne 2870 88,8 968 30,0 2986 92,5 3107 96,6 

Ano 363 11,2 2262 70,0 242 7,5 111 3,4 

Celkem 3233   3230   3228   3218   

 Stahování hudby či filmů z počítače se dopustilo 70 % respondentů. Takto vysoké 

procento vychází z podstaty činu a jejího chápání ve společnosti. Jedná se o celkem běţný 

čin, který často nebývá povaţován za delikventní. Zároveň je stahování muziky či filmů 

velmi rozšířeno a často tolerováno. Pouze 7,5 % respondentů někdy pouţila počítač jako 

hacker. 

 

Kolik ti bylo let, když jsi poprvé udělal/a poprvé? 

Tabulka č. 12 

 

Věk vandalismus % stahování % hacking % prodej drog % 

4 1 ,3 3 ,1 0 ,0 0 ,0 

5 4 1,2 9 ,4 1 ,4 0 ,0 

6 3 ,9 19 ,9 0 ,0 0 ,0 

7 6 1,7 33 1,5 1 ,4 0 ,0 

8 7 2,0 99 4,6 1 ,4 0 ,0 

9 13 3,8 130 6,1 6 2,6 0 ,0 

10 38 11,0 380 17,7 14 6,1 2 1,9 

11 43 12,4 276 12,9 15 6,5 4 3,7 

12 73 21,1 551 25,7 59 25,5 19 17,6 

13 98 28,3 427 19,9 61 26,4 32 29,6 

14 45 13,0 193 9,0 58 25,1 38 35,2 

15 15 4,3 23 1,1 15 6,5 11 10,2 

16 0 0 1 0 0 0 0 1,85 

17 0 0 0 0 0 0 2 0 

Celkem 346   2144   231   108   
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 V tabulce č. 12 vidíme věkové rozloţení spáchání jednoho z těchto činů poprvé. Jak 

můţeme vidět, nejčastěji se respondenti poprvé těchto činů dopustili mezi 12. a 15. rokem, 

tedy ve věku, který spadal do cílové skupiny výzkumu.  

 

Přistihl tě při tom někdo? 

 

Tabulka č. 13 

 

  vandalismus % stahování % hacking % prodej drog % 

Byl/a 
přistižen/a 

276 76,5 1151 51,7 196 82,4 98 91,6 

Nebyl/a 
přistižen/a 

85 23,5 1076 48,3 42 17,6 9 8,4 

 

 Respondenti byli opět ve většině případů přistiţeni. Pouze u stahování hudby a 

filmů se jednalo o pouhých 51,7 % dotazovaných (tedy 1151). 

 

Byl/a jsi za to potrestán/a? 

 

Tabulka č. 14 

 

  vandalismus % stahování % hacking % prodej drog % 

Ne 45 12,5 1065 47,7 36 15,2 3 2,8 

Ano 40 11,1 16 ,7 5 2,1 5 4,7 

Nebyl/a 
přistižen/a 

275 76,4 1152 51,6 196 82,7 98 92,5 

 

 Zde vidíme, ţe za stahování filmů či hudby bylo potrestáno pouze 16 respondentů 

(0,7 %). To je, jak jsem uvedla výše, dáno povahou deliktu a jeho chápáním ve společnosti. 

Jedná se zároveň o velmi častý čin. Z tabulky č. 11 víme, ţe se tohoto deliktu dopustilo 

2262 dotazovaných.  
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5.3. MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINY 

 

 

 

V tabulce č. 15 vycházím z odpovědí na tyto otázky: 

 Ukradl/a jsi něco v obchodě v supermarketu? 

 Vloupal/a jsi se někdy do budovy s cílem něco ukrást? 

 Zcizil/a jsi někdy kolo, moped nebo skútr? 

 Ukradl/a jsi někdy motorku nebo automobil? 

 Ukradl/a jsi někdy něco z auta? 

 Sebrala jsi někdy někomu peněţenku, kabelku, tašku nebo něco takového? 

 

 

 

Tabulka č. 15 

 

  
krádež v 
obchodě 

% vloupání % 
krádež kola, 
mopedu či 

skútru 
% 

krádež 
auta 

% 
ukradení 
něčeho 
z auta 

% 
krádež 
kabelky 

/peněženky 
% 

Ne 2509 77,6 3193 98,9 3198 99,0 3208 99,3 3161 98,0 3161 98,0 

Ano 724 22,4 37 1,1 32 1,0 22 ,7 64 2,0 66 2,0 

Celkem 3233   3230   3230   3230   3225   3227   

 

  

 

Z majetkových trestných činů se respondenti dopouštěli především krádeţí 

v obchodě či supermarketu. Z dotazovaných to bylo 22,4 % (tedy 724 respondentů). U 

dalších majetkových trestných činů nepřekročila hranice počtu respondentů páchajících 

tyto delikty 2 %.  

 



 29 

Kolik ti bylo let, když jsi to udělal/a poprvé? 

 

Tabulka č. 16 

 

Věk 
krádež v 
obchodě 

% vloupání % 

krádež 
kola, 

mopedu 
či 

skútru 

% 
krádež 
auta 

% 
ukradení 
něčeho 
z auta 

% 
krádež 
kabelky 

/peněženky 
% 

4 6 ,9 1 3,1 0 ,0 0 ,0 1 1,7 1 1,6 

5 15 2,1 0 ,0 0 ,0 1 5,0 0 ,0 1 1,6 

6 33 4,7 1 3,1 0 ,0 0 ,0 3 5,1 3 4,8 

7 35 5,0 1 3,1 1 3,2 0 ,0 1 1,7 1 1,6 

8 39 5,6 0 ,0 2 6,5 0 ,0 2 3,4 7 11,1 

9 47 6,7 1 3,1 1 3,2 0 ,0 2 3,4 7 11,1 

10 111 15,8 3 9,4 2 6,5 1 5,0 6 10,2 12 19,0 

11 90 12,8 6 18,8 3 9,7 1 5,0 3 5,1 16 25,4 

12 140 20,0 6 18,8 6 19,4 5 25,0 12 20,3 12 19,0 

13 120 17,1 8 25,0 9 29,0 5 25,0 16 27,1 3 4,8 

14 58 8,3 3 9,4 4 12,9 3 15,0 10 16,9 0 ,0 

15 6 ,9 2 6,3 3 9,7 4 20,0 3 5,1 0 ,0 

16 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 701   32   31   20   59   63   

 

Krádeţí v obchodě se respondenti nejčastěji poprvé dopouštěli mezi 10. a 13. 

rokem. Svou první zkušenost s pácháním tohoto trestného činu však měli respondenti od 4 

do 16-ti let.  

I u dalších majetkových trestných činů se věková hranice spáchání prvního činu 

této povahy pohybovala mezi 10. a 14. rokem.  

 

Přistihl tě při tom někdo? 

 

Tabulka č. 17 

 

  
krádež v 
obchodě 

% vloupání % 
krádež kola, 
mopedu či 

skútru 
% 

krádež 
auta 

% 
ukradení 
něčeho 
z auta 

% 
krádež 
kabelky 

/peněženky 
% 

Byl/a 
přistižen/a 

541 75,6 25 69,4 23 69,7 18 85,7 39 62,9 36 59,0 

Nebyl/a 
přistižen/a 

175 24,4 11 30,6 10 30,3 3 14,3 23 37,1 25 41,0 



 30 

  

Respondenti byli většinou při páchání této trestné činnosti přistiţeni. Největší 

procento těch, kdo nebyli přistiţeni, bylo u krádeţí kabelek či peněţenek, kde se jednalo o 

41 %.  

 

Byl/a jsi za to potrestán/a? 

 

Tabulka č. 18 

 

  
krádež v 
obchodě 

% vloupání % 
krádež kola, 
mopedu či 

skútru 
% 

krádež 
auta 

% 
ukradení 
něčeho 
z auta 

% 
krádež 
kabelky 

/peněženky 
% 

Ne 65 9,1 4 11,8 5 16,1 2 9,5 13 21,3 9 14,5 

Ano 109 15,2 5 14,7 3 9,7 1 4,8 9 14,8 16 25,8 

Nebyl/a 
přistižen/a 

541 75,7 25 73,5 23 74,2 18 85,7 39 63,9 37 59,7 

 

 U krádeţí v obchodě bylo potrestáno 109 (62,6 %). Toto koresponduje s vysokým 

procentem přistiţených respondentů při páchání tohoto trestného činu (75,6 %). 
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5.4. NÁSILNÉ TRESTNÉ ČINY 

 

 

 

V tabulce č. 19 vycházím z odpovědí na tyto otázky: 

 Nosil/a jsi někdy s sebou zbraň, třeba hůl, nůţ nebo řetěz (mimo kapesního noţe)? 

 Vyhroţoval/a jsi někdy někomu zbraní nebo zbitím, aby ti vydal peníze nebo 

nějakou věc? 

 Účastnil/a jsi se nějaké skupinové bitky na školním dvoře, na fotbalovém stadionu, 

na ulici anebo jiném veřejném místě? 

 Zbil/a jsi někoho nebo zranil/a holí nebo noţem tak, ţe musel vyhledat lékaře? 

 

 

 

 

Tabulka č. 19 

 

 

  
nošení 
zbraně 

% vyhrožování % 
skupinová 

bitka 
% 

zbití, 
zranění 

% 

Ne 2873 89,3 3179 98,6 2608 81,0 3177 98,6 

Ano 346 10,7 45 1,4 610 19,0 46 1,4 

Celkem 3219   3224   3218   3223   

 

 

 Z uvedených dat je zřejmé, ţe násilných trestných činů se respondenti spíše 

nedopouštěli. Výjimkou jsou skupinové bitky, kterých se někdy v ţivotě zúčastnilo 19 % 

dotázaných a nošení zbraně (jiné neţ kapesní nůţ), kterého se dopustilo 10,7 % 

respondentů.  
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Kolik ti bylo let, když jsi to udělal/a poprvé? 

 

Tabulka č. 20 

 

Věk 
nošení 
zbraně 

% vyhrožování % 
skupinová 

bitka 
% 

zbití, 
zranění 

% 

4 3 ,9 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

5 12 3,6 1 2,3 1 ,2 0 ,0 

6 8 2,4 1 2,3 8 1,4 0 ,0 

7 7 2,1 2 4,5 11 1,9 1 2,3 

8 14 4,2 1 2,3 19 3,2 2 4,7 

9 18 5,4 6 13,6 31 5,3 2 4,7 

10 38 11,3 2 4,5 76 12,9 4 9,3 

11 39 11,6 10 22,7 75 12,8 5 11,6 

12 63 18,8 14 31,8 120 20,4 4 9,3 

13 74 22,0 6 13,6 130 22,1 13 30,2 

14 47 14,0 1 2,3 92 15,7 9 20,9 

15 13 3,9 0 ,0 23 3,9 3 7,0 

16 0 0 0 0 1 0,2 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 336   44   587   43   

 

 Skupinových bitek se poprvé nejčastěji dotazovaní dopouštěli ve věku 12-ti a 13-ti 

let. Nošení zbraně je činem, kterého se dopouštěli poprvé ve svém ţivotě dotazovaní ve 

věku od 4 do 15- ti let. Nejčastěji poté u sebe poprvé zbraň nosili ve věku 13-ti let.  

 

Přistihl tě při tom někdo? 

 

Tabulka č. 21 

 

  
nošení 
zbraně 

% vyhrožování % 
skupinová 

bitka 
% 

zbití, 
zranění 

% 

Byl/a 
přistižen/a 

208 62,1 31 72,1 330 55,6 21 52,5 

Nebyl/a 
přistižen/a 

127 37,9 12 27,9 264 44,4 19 47,5 

 

 Respondenti byli většinou při páchání těchto deliktů přistiţeni. U skupinových 

bitek a zbití se jednalo však pouze o 55,6 % (skupinová bitka) a 52,5 % (zbití zapříčiňující 

zranění). 
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Byl/a jsi za to potrestán/a? 

 

Tabulka č. 22 

 

  
nošení 
zbraně 

% vyhrožování % 
skupinová 

bitka 
% 

zbití, 
zranění 

% 

Ne 118 35,1 6 14,3 184 31,0 10 25,0 

Ano 10 3,0 6 14,3 79 13,3 10 25,0 

Nebyl/a 
přistižen/a 

208 61,9 30 71,4 331 55,7 20 50,0 

 

Nošení zbraně a skupinové bitky patří k častěji páchaným deliktům v kategorii 

násilných trestných činů. Jak je ale vidět, za nošení zbraně bylo potrestáno pouze 7,8 % 

respondentů. Za účast ve skupinové bitce bylo potrestáno 30 % respondentů.  Z toho se dá 

přepokládat, ţe skupinová bitka je povaţována za závaţnější problém neţ nošení zbraně. 
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6. TŘÍDĚNÍ DRUHÉHO STUPNĚ 

 

 

Ve své práci se zabývám otázkou, jaký typ deliktů byl nejčastěji páchán v různých 

regionech (NUTS2) za poslední měsíc/rok a zda byli respondenti za tyto delikty potrestáni.  

Nejdříve se ale zaměřím na otázku, zda níţe uvedené delikty respondenti v daných 

regionech vůbec někdy v ţivotě spáchali a pokud ano, jaké jsou rozdíly v páchání 

delikvence mezi těmito regiony.  

 

 

 

6.1 ČINY SPÁCHANÉ KDYKOLIV BĚHEM ŽIVOTA 

 

 

 

6.1.1. ALKOHOL A DROGY 

 

 

 Níţe uvedené otázky byly analyzovány pomocí proměnné regionu.  

 

 Pil/a jsi uţ někdy pivo, víno nebo míchaný nápoj obsahující menší podíl alkoholu? 

 Pil/a jsi někdy tvrdý alkohol (vodka, rum, slivovice, gin, whisky, apod.)? 

 Uţil/a jsi někdy konopí, marihuanu nebo hašiš? 

 Zkusil/a jsi někdy drogy jako extáze nebo speed? 

 Zkusil/a jsi někdy drogy jako LSD, heroin nebo kokain? 
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Tabulka č. 23 

 

Region pivo/víno 
tvrdý 

alkohol 

konopí, 
marihuana, 

hašiš 

extáze, 
speed 

drogy jako 
LSD, 

heroin, 
kokain 

Praha 

počet 608 373 119 7 8 

řádková 
% 

84,2% 51,6% 16,6% 1,0% 1,1% 

Středočeský 

počet 657 386 128 13 7 

řádková 
% 

85,2% 50,3% 16,6% 1,7% ,9% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 239 137 51 4 3 

řádková 
% 

86,9% 50,4% 18,8% 1,5% 1,1% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 210 114 35 1 1 

řádková 
% 

85,4% 46,5% 14,5% ,4% ,4% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 184 120 44 2 0 

řádková 
% 

86,4% 56,1% 20,6% ,9% ,0% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 311 202 51 3 2 

řádková 
% 

85,0% 55,3% 14,0% ,8% ,5% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 273 154 42 3 1 

řádková 
% 

90,4% 51,2% 13,9% 1,0% ,3% 

Ostravský 

počet 274 166 42 5 2 

řádková 
% 

80,1% 48,4% 12,2% 1,5% ,6% 

 

 

Byl proveden chí-square test, který je spolehlivý. Vztah mezi proměnnými však 

není dostatečně silný. 

Na otázku, zda respondenti někdy v životě pili pivo, víno nebo jiný alkoholický 

nápoj s nízkým obsahem alkoholu, odpovědělo kladně nejvíce respondentů v regionu 

Zlínského a Olomouckého kraje (90,4 %). V ostatních regionech se jednalo vţdy o více 

neţ 80 % respondentů, kteří jiţ někdy v ţivotě pili tyto nápoje.  

Silnější alkoholické nápoje (tzv. tvrdý alkohol) v ţivotě pilo nejvíce respondentů 

z regionu krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického (56,1 %). Nejméně 

respondentů (46,5 %) poté odpovědělo kladně v Karlovarském a Ústeckém kraji. Ve všech 

regionech se pohybovalo procento kladných odpovědí okolo 50-ti %.  

Následuje blok tří otázek týkajících se drog a omamných látek. Nejdříve se 

zaměřím na odpovědi respondentů ohledně užívání konopí, marihuany a hašiše. Nejvíce  
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kladných odpovědí bylo zaznamenáno v regionu krajů Libereckého, Královéhradeckého a 

Pardubického (20,6 %).  Nejméně naopak v kraji Ostravském (12,2 %).  

Další otázka se týkala tzv. lehkých drog, jako je extáze a speed. Tyto drogy ve 

svém ţivotě zkusilo pouze 38 respondentů. Nejméně dotazovaných, kteří odpověděli 

kladně, bylo v krajích Ústeckém a Karlovarském.  

Tzv. tvrdé drogy jako je LSD, heroin a kokain zkusilo celkem 24 respondentů. 

V regionu krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického nezkusil tyto drogy ani 

jeden z dotazovaných. Nejvíce jich vyzkoušelo v Praze (8 respondentů) a ve Středočeském 

kraji (7 respondentů).  

  

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nápoje s nízkým obsahem alkoholu jsou snadno 

dostupné mladistvým a jejich pití není nutně povaţováno za špatný čin. Zároveň si 

můţeme všimnout, ţe Praha a Středočeský kraj jsou v průměrných hodnotách u 

alkoholických nápojů a omamných látek jako je marihuana, konopí a hašiš. U drog, 

specificky u tzv. tvrdých drog, se dá předpokládat, ţe je jejich získání v Praze a 

Středočeském kraji jednodušší neţ v ostatních regionech. To by mohlo zapříčinit vyšší 

počty respondentů, kteří tyto drogy zkusili.   

 

 

6.1.2. VANDALISMUS, STAHOVÁNÍ, HACKING A PRODEJ DROG 

 

 Analyzované otázky: 

 

 Poškodil/a jsi někdy úmyslně věc nebo zařízení, jako jsou autobusové zastávky, 

okna, sedadla ve vlacích nebo autobusech, parkující auta? 

 Stahoval/a jsi nebo kopíroval/a jsi někdy při pouţívání počítače hudbu nebo filmy? 

 Pouţil/a jsi někdy počítač jako hacker (pro napojení nebo nabourání cizích sítí)? 

 Prodával/a jsi někdy jakékoli (měkké nebo tvrdé) drogy nebo působil/a jsi jako 

zprostředkovatel/ka? 
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Tabulka č. 24 

 

Region vandalismus stahování hacking 
prodej 
drog 

Praha 

počet 69 507 60 24 

řádková 
% 

9,6% 70,6% 8,4% 3,4% 

Středočeský 

počet 97 547 77 20 

řádková 
% 

12,6% 70,9% 10,0% 2,6% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 41 190 19 13 

řádková 
% 

14,9% 69,6% 6,9% 4,7% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 30 163 16 6 

řádková 
% 

12,4% 67,4% 6,6% 2,5% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 27 156 14 11 

řádková 
% 

12,6% 72,9% 6,5% 5,2% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 31 259 21 17 

řádková 
% 

8,5% 70,8% 5,8% 4,7% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 32 214 16 11 

řádková 
% 

10,6% 70,6% 5,3% 3,6% 

Ostravský 

počet 36 226 19 9 

řádková 
% 

10,5% 65,9% 5,6% 2,6% 

 

Vandalismu se dopustilo 363 respondentů. Předpokládala jsem největší počet 

respondentů, kteří tento čin spáchali, na území regionu Prahy. Zde se však vandalismu 

dopustilo pouze 9,6 % respondentů, coţ je v porovnání s ostatními regiony procento spíše 

niţší. Nejčastěji se vandalismu dopouštěli respondenti z regionu krajů Jihočeského a 

Západočeského.  

Stahování hudby a filmů za pomoci počítače je, jak jiţ bylo zmíněno, specifickým 

deliktem právě proto, ţe často není za delikt povaţováno. Patří tedy mezi delikty páchané 

často. Proto se pohybují hodnoty páchání tohoto činu kolem 70 %.  

Tzv. hacking neboli napojení či nabourání cizích sítí je spíše doménou regionu 

Středočeského a regionu Prahy. Ve Středočeském kraji se tohoto deliktu dopustilo 77 

respondentů, coţ je 10 % z počtu dotazovaných v regionu. V Praze se poté jedná o 60 

respondentů, tedy 8,4 % dotazovaných.  

Prodeje drog se celkem dopustilo 111 respondentů. V regionu krajů Libereckého, 

Královéhradeckého a Pardubického se tohoto činu dopustilo 11 dotazovaných, tedy 5,2 %. 

Kontroverzní je fakt vyplývající z tabulky č. 23., kde jsme se dozvěděli, ţe v tomto regionu 

ani jeden z respondentů nezkusil ţádnou  z tzv. tvrdých drog a zároveň ani u tzv. lehkých 
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drog nevybočují z průměrných hodnot. Dalo by se tedy očekávat, ţe v Praze a 

Středočeském kraji, ve kterých byl počet respondentů, kteří někdy zkusili drogy, nejvyšší, 

budou zde i vysoké počty respondentů, kteří drogy někdy prodávali. Není tomu ale tak. 

Praha i Středočeský kraj jsou spíše v průměrných aţ niţších průměrných hodnotách.  

 

6.1.3. MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Analyzované otázky: 

 

 Ukradl/a jsi něco v obchodě v supermarketu? 

 Vloupal/a jsi se někdy do budovy s cílem něco ukrást? 

 Zcizil/a jsi někdy kolo, moped nebo skútr? 

 Ukradl/a jsi někdy motorku nebo automobil? 

 Ukradl/a jsi někdy něco z auta? 

 Sebrala jsi někdy někomu peněţenku, kabelku, tašku nebo něco takového? 

 

 

Tabulka č. 25 

 

Region 
krádež v 
obchodě 

vloupání 

krádež 
kola, 

mopedu 
či skútru 

krádež 
auta 

ukradení 
něčeho 
z auta 

krádež 
kabelky 

/peněženky 

Praha 

počet 186 10 1 2 17 18 

řádková 
% 

25,9% 1,4% ,1% ,3% 2,4% 2,5% 

Středočeský 

počet 168 11 8 2 16 11 

řádková 
% 

21,8% 1,4% 1,0% ,3% 2,1% 1,4% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 52 5 5 3 8 10 

řádková 
% 

18,8% 1,8% 1,8% 1,1% 2,9% 3,6% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 50 3 3 4 2 3 

řádková 
% 

20,7% 1,2% 1,2% 1,7% ,8% 1,2% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 61 2 4 3 5 4 

řádková 
% 

28,2% ,9% 1,9% 1,4% 2,3% 1,9% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 70 2 2 4 7 6 

řádková 
% 

19,2% ,5% ,5% 1,1% 1,9% 1,6% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 78 2 6 2 4 7 

řádková 
% 

25,7% ,7% 2,0% ,7% 1,3% 2,3% 

Ostravský 

počet 59 2 3 2 5 7 

řádková 
% 

17,3% ,6% ,9% ,6% 1,5% 2,0% 
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Krádež v obchodě či supermarketu patří mezi delikty páchané častěji. Nejmenší 

procento respondentů páchajících tento delikt bylo v regionu Ostravského kraje. Jednalo se 

o 17,3 %. Největší poměr respondentů, kteří spáchali tento delikt, bylo v krajích 

Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém (28,2 %). Dále to byla Praha (25,9 %).  

 Vloupání nepatřilo mezi běţné delikty. Nejvíce respondentů, kteří však tento 

trestný čin spáchali, bylo v Praze (10 respondentů)  a ve Středočeském kraji (11 

respondentů).  

Ani krádež kola, mopedu či skútru nepatřila mezi běţné delikty. Nejvíce jich 

bylo spácháno ve Středočeském kraji (8 respondentů), nejméně potom v Praze (1 

respondent). 

Krádež automobilu či motocyklu také nebyla častá. Ve všech krajích se 

pohyboval počet respondentů, kteří tento čin spáchali, mezi 2-4 dotazovanými. 

Podobnou situaci nalézáme i u krádeže majetku z automobilu.  

Ani krádež kabelky či peněženky nepatřila k často páchaným trestným činům.  

 

Celkově je znatelné, ţe čím závaţnější trestný čin je, tím méně je pravděpodobné, 

ţe se ho dopustí větší počet mladistvých. Z tabulky č. 25 vyplývá, ţe jediným častěji 

páchaným majetkovým trestným činem je krádeţ v obchodě či supermarketu.  

 

 

 

 

6.1.4. NÁSILNÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Analyzované otázky: 

 

 Nosil/a jsi někdy s sebou zbraň, třeba hůl, nůţ nebo řetěz (mimo kapesního noţe)? 

 Vyhroţoval/a jsi někdy někomu zbraní nebo zbitím, aby ti vydal peníze nebo 

nějakou věc? 

 Účastnil/a jsi se nějaké skupinové bitky na školním dvoře, na fotbalovém stadionu, 

na ulici anebo jiném veřejném místě? 

 Zbil/a jsi někoho nebo zranil/a holí nebo noţem tak, ţe musel vyhledat lékaře? 
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Tabulka č. 26 

 

Region nošení zbraně vyhrožování 
skupinová 

bitka 
zbití, 

zranění 

Praha 

počet 93 13 130 13 

řádková 
% 

13,0% 1,8% 18,2% 1,8% 

Středočeský 

počet 77 13 157 11 

řádková 
% 

10,0% 1,7% 20,4% 1,4% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 30 6 52 4 

řádková 
% 

11,0% 2,2% 19,0% 1,4% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 29 2 42 2 

řádková 
% 

12,1% ,8% 17,7% ,8% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 31 2 50 4 

řádková 
% 

14,6% ,9% 23,5% 1,9% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 34 4 61 4 

řádková 
% 

9,3% 1,1% 16,7% 1,1% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 20 2 62 3 

řádková 
% 

6,6% ,7% 20,5% 1,0% 

Ostravský 

počet 32 3 56 5 

řádková 
% 

9,4% ,9% 16,4% 1,5% 

 

  

Mezi násilnými trestnými činy nám vystupují do popředí především nošení zbraně 

a skupinové bitky.  

Celkově na území České republiky nosilo nějakou zbraň u sebe kolem 10 % 

dotázaných z daných regionů. Výjimkou je Ostravský kraj, kde zbraň nosilo pouze 6,6 %.   

Skupinové bitky poté byly nejčastější v kraji Středočeském (20,4 %) a krajích 

Olomouckém a Zlínském (20,5 ).  

 

 

6.1.5 SHRNUTÍ 

 

 Z výše uvedené analýzy vyplývá, ţe respondenti napříč regiony páchali častěji 

mírné delikty, jako je například pití nápojů s nízkým obsahem alkoholu a stahování filmů 

či hudby. Závaţnější delikty nebyly natolik časté.   
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6.2. ČINY SPÁCHANÉ ZA POSLEDNÍ 4 TÝDNY/12 MĚSÍCŮ 

 

 

Při analýze této problematiky jsem pouţila chí-square test, který zamítnul nulovou 

hypotézu o neexistenci vztahu. Také koeficient kontingence ukazuje na vztah mezi 

proměnnými. 

Respondenti na soubor těchto otázek mohli odpovídat „ano“ nebo „ne“. V tabulce 

jsou zobrazeny počty pouze těch respondentů, kteří odpověděli „ano“. 

 

6.2.1. ALKOHOL A DROGY  

 

 Nejprve jsem se zaměřila na delikty týkající se pití alkoholu a uţívání drog. U 

těchto deliktů jsem očekávala nejvyšší prevalenci u kraje Praha. 

 

Tabulka č. 27 

 

Udělal/a jsi něco z níže uvedeného za poslední 4 týdny? 

Region pivo, víno tvrdý alkohol 
konopí, 

marihuana, 
hašiš 

extáte, speed 
LSD, heroin, 

kokain 

Praha 
počet 257 132 41 2 4 

řádková % 36,9% 18,6% 5,7% ,3% ,6% 

Středočeský 
počet 331 157 42 3 5 

řádková % 44,0% 20,4% 5,5% ,4% ,7% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 115 49 15 0 1 

řádková % 42,8% 18,3% 5,5% ,0% ,4% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 81 39 8 1 0 

řádková % 33,2% 16,0% 3,3% ,4% ,0% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 89 52 26 1 0 

řádková % 42,0% 24,6% 12,1% ,5% ,0% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 157 73 19 1 1 

řádková % 43,5% 20,1% 5,2% ,3% ,3% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 113 56 18 2 1 

řádková % 37,5% 18,8% 6,0% ,7% ,3% 

Ostravský 
počet 116 63 8 0 0 

řádková % 34,4% 18,5% 2,3% ,0% ,0% 

 

Řádková procenta vţdy zobrazují, jak velký počet respondentů z daného regionu 

uvedl, ţe tento delikt (či přestupek) za poslední měsíc spáchal.  

V tabulce jsou označeny odpovědi pro 5 otázek.  
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Na otázku, zda respondent/ka pil/a pivo, víno nebo míchaný nápoj obsahující 

menší podíl alkoholu během posledních 4 týdnů, odpovědělo kladně nejvíce 

respondentů v regionu Středočeského kraje (44 %). Velmi blízké poměry procent se poté 

objevovaly i u dalších regionů a to: Jihočeský a Západočeský kraj (42,8 %); Liberecký, 

Královéhradecký a Pardubický kraj (42 %); kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (43,5 %).  

V Praze, kde jsem původně očekávala nejvyšší prevalenci se jednalo o 36,9 %. Nejniţší 

poměr byl poté u regionu krajů Karlovarského a Ústeckého, kde se jednalo o 33,2 %. 

Celkově se tedy jednalo vţdy o třetinu nebo více respondentů, kteří během posledních 4 

týdnů pili alkoholický nápoj s nízkým podílem alkoholu. 

Další otázka zněla: Pil/a jsi někdy tvrdý alkohol (vodka, rum, slivovice, gin, 

whisky apod.) někdy během posledních 4 týdnů? Zde skoro čtvrtina (24,6 %) 

respondentů z regionu krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického odpověděla 

ano. Jedná se tedy o vyšší prevalenci stejně jako u předchozí otázky. 20 % kladných 

odpovědí přesáhly dále regiony Středočeského kraje (20,4 %) a kraj Vysočina 

s Jihomoravským krajem (20,1 %). Praha se opět pohybovala v průměrných hodnotách. 

Následuje blok tří otázek zaměřených na uţívání drog. První otázka tohoto bloku se 

ptala po užívání tzv. lehkých drog za poslední 4 týdny. Jmenovitě jsou to tyto drogy: 

konopí, marihuana, hašiš. Nejvyšší procento můţeme opět vidět u respondentů z krajů 

Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického (12,1 %). V ostatních krajích se jednalo 

o 6 % a méně. Nejniţší prevalence je poté v kraji Ostravském, kde ze všech respondentů na 

tuto otázku kladně odpovědělo pouze 8 respondentů, tedy pouze 2,3 %. 

Druhá otázka z bloku týkajícího se drog zněla: Zkusil/a jsi někdy během 

posledních 4 týdnů drogy jako extáze nebo speed? Jak je vidět, jednalo se o delikt 

páchaný jen velmi málo. Nejvíce respondentů, kteří tento delikt spáchali za poslední měsíc, 

byl počet 3 a to ve Středočeském kraji. V ţádném kraji nepřekročil počet respondentů 1 %. 

Třetí a poslední otázka z tohoto bloku se ptala po tzv. „tvrdých drog“, jako je 

LSD, heroin nebo kokain. Opět se jednalo o rozmezí posledních 4 týdnů. Ani zde 

nepřekročil počet respondentů v ţádném z regionů 1 %. Je ale znatelné, ţe přece jen více 

respondentů, kteří tyto látky zkusili, ţije v regionu Praţském (0,6 %) či Středočeském (0,7 

%). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pití nápojů s nízkým obsahem alkoholu je mezi 

respondenty celkem běţné, uţívání drog je však naopak spíše ojedinělé. Obzvláště poté 

uţívání tzv. tvrdých drog. 
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6.2.2. VANDALISMUS, STAHOVÁNÍ, HACKERSTVÍ A DEALERSTVÍ 

 

Tabulka č. 28 

 
Udělal/a jsi něco z níže uvedeného za poslední rok? 

Region vandalismus stahování hacking prodej drog 

Praha 
počet 45 452 53 18 

řádková % 6,3% 63,2% 7,4% 2,5% 

Středočeský 
počet 59 466 59 12 

řádková % 7,7% 61,5% 7,7% 1,6% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 27 158 11 9 

řádková % 9,8% 58,5% 4,0% 3,3% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 21 140 14 5 

řádková % 8,7% 58,3% 5,8% 2,1% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 16 137 9 8 

řádková % 7,5% 64,6% 4,2% 3,8% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 22 220 13 12 

řádková % 6,0% 60,8% 3,6% 3,3% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 18 178 9 8 

řádková % 5,9% 59,5% 3,0% 2,6% 

Ostravský 
počet 21 187 11 6 

řádková % 6,1% 55,8% 3,2% 1,8% 

 

 

Další blok otázek se týká deliktů spáchaných během posledního roku a jedná se o 

otázky týkající se vandalismu, stahování filmů či muziky, hackerství a prodeje drog. 

První otázka tohoto bloku zněla: Poškodila jsi během posledních 12 měsíců 

úmyslně věc nebo zařízení, jako jsou autobusové zastávky, okna, sedadla ve vlacích 

nebo autobusech a parkující auta? Vandalismu se v ţádném regionu za poslední rok 

nedopustilo více neţ 10 %  respondentů. V Jihočeském a Západočeském kraji se jednalo o 

nejvyšší procento a to 9,8 %. Nejniţší prevalence se poté objevuje v kraji Olomouckém a 

Zlínském. Praha se opět pohybovala v niţších hodnotách. 

Velmi častým deliktem mezi mládeţí České republiky se ukazuje být stahování či 

kopírování hudby a filmů. Ve všech regionech se tohoto deliktu dopustila více neţ 

polovina respondentů. Nejvíce (64,6 %) bylo u regionu  krajů Libereckého, 

Královéhradeckého a Pardubického. Kraj Praha se u tohoto deliktu umístila na druhém 

místě (63,2 %). Stahování a kopírování filmů či hudby za pomoci počítače není mládeţi 

v České republice cizí.  
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V návaznosti na tuto otázku byla v dotazníku připojena podotázka, zda povaţují 

respondenti stahování filmů či hudby za ilegální. 59,7 % respondentů odpovědělo, ţe 

nepovaţují stahování za nelegální. Jednalo se o 1320 respondentů.  

Dále byli respondenti tázáni, zda někdy během posledních 12 měsíců použili 

počítač jako hacker (pro napojení nebo nabourání cizích sítí). Ačkoliv z předchozí 

otázky vyplývá, ţe práce s počítačem není mladistvým cizí, hackerství se ukazuje jako 

méně častý delikt. Ani v jednom kraji nepřekročil počet deliktů 8 %. Mezi regiony 

s nejvyšší prevalencí se řadí kraj Praha (7,4 %) a Středočeský kraj (7,7 %). U regionu krajů 

Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického se oproti očekávání z minulé otázky 

jedná pouze o 4,2 %.  

V návaznosti na minulou baterii otázek týkající se alkoholu a uţívání drog 

následuje otázka týkající se prodeje či zprostředkování drog. Jedná se o otázku 

zahrnující tzv. drogy měkké stejně jako drogy tvrdé. V ţádném z krajů nepřekročil počet 

respondentů působících jako dealer či zprostředkovatel 20. Jednalo se tedy vţdy o niţší 

poměr neţ 4 %. V regionu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje se 

jednalo o 3,8 %, coţ byla nejvyšší prevalence za posledních 12 měsíců ve výše uvedených 

regionech. 
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6.2.3. MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Tabulka č. 29 

 
Udělal/a jsi něco z níže uvedeného za poslední rok? 

Region 
krádež v 
obchodě 

vloupání 
krádež kola, 
mopedu či 

skútru 

krádež 
motorky či 
automobilu 

ukradení 
něčeho 
z auta 

krádež 
peněženky či 

kabelky 

Praha 
počet 58 4 0 1 11 7 

řádková % 8,1% ,6% ,0% ,1% 1,5% 1,0% 

Středočeský 
počet 53 4 7 2 8 4 

řádková % 6,9% ,5% ,9% ,3% 1,0% ,5% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 17 3 3 1 5 3 

řádková % 6,2% 1,1% 1,1% ,4% 1,8% 1,1% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 17 1 1 2 0 1 

řádková % 7,1% ,4% ,4% ,8% ,0% ,4% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 21 0 1 1 2 2 

řádková % 9,7% ,0% ,5% ,5% ,9% ,9% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 23 1 1 3 3 3 

řádková % 6,3% ,3% ,3% ,8% ,8% ,8% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 18 0 3 0 2 3 

řádková % 6,0% ,0% 1,0% ,0% ,7% 1,0% 

Ostravský 
počet 13 1 1 1 1 5 

řádková % 3,8% ,3% ,3% ,3% ,3% 1,5% 

 

V tabulce č. 7 jsou vyobrazeny počty majetkových deliktů páchaných respondenty 

za posledních 12 měsíců.  

První otázka v baterii se tázala respondentů, zda ukradli něco v obchodě či 

supermarketu za posledních 12 měsíců. Výrazně nevyšší počet těchto deliktů byl  

páchán respondenty z regionu kraje Praha. Kladně odpovědělo 58 respondentů (8,1 %). 

V ţádném z regionů tedy nepřekročil poměr 10 %. Nejméně těchto deliktů bylo pácháno 

v regionu Ostravského kraje (3,8 %).  Oproti očekávání se tedy nejednalo o vysoký počet 

deliktů za poslední rok (celkem se jednalo o 220 respondentů, kteří odpověděli kladně).  

Dále odpovídali respondenti na otázku: Vloupal/a jsi se někdy během posledních 

12 měsíců do budovy s cílem něco ukrást? Prevalence těchto deliktů byla v celé České 

republice velmi nízká. Pouze v jednom regionu překročila výši 1 %. Jedná se o region 

krajů Jihočeského a Západočeského (1,1 % = 3 respondenti). Oproti tomu v krajích 

Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský nebyl neodpověděl ani 

jeden respondent kladně.  

Podobná prevalence se objevila i u třetí otázky v baterii: Zcizil/a jsi někdy během 

posledních 12 měsíců kolo, moped nebo skútr? Opět největší procento respondentů 
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kladně odpovědělo v regionu krajů Jihočeského a Západočeského (1,1 %). V kraji Praha 

neodpověděl kladně ţádný respondent. 

V návaznosti na předchozí otázku pokračuji v analýze dále dotazem: Ukradl/a jsi 

někdy během posledních 12 měsíců něco z auta? Jak je vyznačeno v tabulce č. 7, 

nepřekročila prevalence v ţádném z regionů 2 %. V Karlovarském a Ústeckém kraji 

neodpověděl „ano“ ani jeden z respondentů. V Praze poté odpověděl kladně 11 ţáků 

(1,5%).  

Posledním ze sledovaných majetkových činů byla krádež peněženky, tašky nebo 

něčeho podobného. Jako nejvýraznější se zde ukázala prevalence v Ostravském kraji (1,5 

%). Celkově se ukázalo, ţe za poslední rok nepáchali ţáci tento delikt často, neboť ani 

v jednom případě nepřekročil počet ţáků, kteří spáchali tento čin 7. 
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6.2.4.  NÁSILNÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Tabulka č. 30 

 
Udělal/a jsi něco z níže uvedeného za poslední rok? 

Region nošení zbraně vyhrožování skupinová bitka  zbití, zranění 

Praha 
počet 67 7 88 6 

řádková % 9,4% 1,0% 12,3% ,8% 

Středočeský 
počet 54 8 89 3 

řádková % 7,0% 1,0% 11,6% ,4% 

Jihočeský, 
Západočeský 

počet 17 3 34 2 

řádková % 6,2% 1,1% 12,5% ,7% 

Karlovarský, 
Ústecký 

počet 23 1 16 2 

řádková % 9,6% ,4% 6,8% ,8% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

počet 23 1 23 0 

řádková % 10,8% ,5% 10,8% ,0% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

počet 25 3 37 2 

řádková % 6,8% ,8% 10,1% ,5% 

Olomoucký, 
Zlínský 

počet 7 1 39 1 

řádková % 2,3% ,3% 12,9% ,3% 

Ostravský 
počet 21 2 33 5 

řádková % 6,1% ,6% 9,7% 1,5% 

 

Tabulka č. 8 zobrazuje počty násilných trestných činů páchaných respondenty za 

posledních 12 měsíců.  

První otázka v této baterii se týkala nošení u sebe zbraně, třeba hůl, nůž nebo 

řetěz. Výjimkou bylo nošení kapesního noţe, které se do této otázky nepočítalo. Počtem 

nejvíce ţáků nosících u sebe zbraň bylo v kraji Praha. Procentuelně se ale ukazuje, ţe 

nejvíce respondentů za poslední rok (10,8 %)  bylo v regionu krajů Libereckého, 

Královéhradeckého a Pardubického. Nejmenší procento situací, kdy by ţáci nosili zbraň, se 

ukázalo být v regionu Olomouckého a Zlínského kraje (2,3 %). Pouze 7 ţáků zde uvedlo, 

ţe za poslední rok u sebe nosili zbraň. 

Druhá otázka navazuje na předchozí a ptá se, zda ţáci někomu vyhrožovali zbraní 

nebo zbitím, aby jim někdo vydal peníze nebo nějakou věc. Pouze 26 ze všech 

dotazovaných respondentů odpovědělo kladně. V ţádném kraji nepřekročil výskyt těchto 

deliktů 1,1 %.  

Třetí otázka v této baterii zní: Účastnil/a jsi se během posledních 12 měsíců 

nějaké skupinové bitky na školním dvoře, na fotbalovém stadionu, na ulici nebo 

jiném veřejném místě? Jak je z tabulky vidět, tento delikt v posledním roce spáchalo 
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výraznější mnoţství ţáků neţ v předchozí otázce. Páchání tohoto činu za poslední rok se 

pohybuje kolem 10 %. Nejvyšší prevalenci (12,9 %) můţeme vidět u regionu krajů 

Olomouckého a Zlínského. Nejniţší (6,8 %) poté u krajů Karlovarského a Ústeckého. Kraj 

Praha se u této otázky pohybuje u regionů s vyšší prevalencí  (12,3 %).  

Poslední otázka v této baterii se ptá: Zbil/a jsi někoho nebo zranil/a holí nebo 

nožem tak, že musel vyhledat lékaře? Pouze u jednoho regionu, u Ostravského kraje, 

překročila prevalence 1 %, jmenovitě se jednalo o 1,5 %. Celkem na tuto otázku 

odpovědělo kladně 21 respondentů. V Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém 

kraji neodpověděl „ano“ ani jeden ţák. V předchozí otázce zabývající se skupinovými 

bitkami jsme viděli, ţe během posledního roku se přibliţně kaţdý desátý alespoň jednou 

nějaké bitky zúčastnil. Jak ale vyplývá z výsledků poslední otázky v baterii, nedochází 

v těchto bitkách často k váţným zraněním.  

  

6.2.5. SHRNUTÍ 

 

 Z výše uvedené analýzy deliktů páchaných za poslední 4 týdny/12 měsíců vyplývá, 

ţe pití nápojů s nízkým podílem alkoholu je mezi mladistvými spíše běţné. Ani pití tzv. 

tvrdého alkoholu nepatří mezi málo konané přestupky. Skoro pětina respondentů v kaţdém 

regionu uvedla, ţe za poslední 4 týdny pila tvrdý alkohol. Mezi regiony, kde se ukazovala 

nejvyšší prevalence v pití alkoholu a uţívání drog mladistvých, patří Středočeský kraj a 

region krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického.  

Stejně tak je tomu u stahování hudby či filmů za pomoci počítače. Nadpoloviční 

většina respondentů tento čin dokonce ani nepovaţuje za nelegální. U deliktů jako je 

stahování filmů a hudby či hackerství se objevovali mezi nejvýznamnějšími kraj 

Středočeský a Praha.  

Mezi časté delikty patří krádeţe v obchodech. Zde měl nejvyšší prevalenci kraj 

Praha.  

Ukázalo se, ţe u závaţnějších činů, jako je dealerství, vloupání, zbití a podobně, 

jsou velmi nízké prevalence. Ţáci se tedy dopouštěli spíše méně závaţných činů či pouze 

přestupků.  
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6.3.  Potrestané delikty 

 

V níţe uvedených tabulkách sleduji, zda byli respondenti za svůj čin potrestáni. 

Respondenti na soubor těchto otázek mohli odpovídat „ano“ nebo „ne“. V tabulce jsou 

zobrazeny počty pouze těch respondentů, kteří odpověděli „ano“.  

Dále nesmíme zapomínat na fakt, ţe potrestaní mohou být pouze ti, kteří byli při 

deliktu přistiţeni.  

 

 

6.3.1. ALKOHOL A DROGY  

 

Tabulka č. 31 

 
Potrestal tě za to někdo? 

Region pivo, víno 
tvrdý 

alkohol 

konopí, 
marihuana, 

hašiš 

extáze, 
speed 

LSD, heroin, 
kokain 

Praha 
potrestaných 31 15 2 6 0 

řádková % 5,3% 4,2% 1,8% 100,0% ,0% 

Středočeský 
potrestaných 47 18 7 9 0 

řádková % 7,2% 4,7% 5,6% 81,8% ,0% 

Jihočeský, 
Západočeský 

potrestaných 21 5 1 3 0 

řádková % 9,1% 3,7% 2,0% 75,0% ,0% 

Karlovarský, 
Ústecký 

potrestaných 8 2 1 1 1 

řádková % 3,8% 1,8% 2,9% 100,0% 100,0% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

potrestaných 17 9 1 1 0 

řádková % 9,3% 7,7% 2,3% 50,0% ,0% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

potrestaných 22 9 6 3 0 

řádková % 7,2% 4,5% 11,8% 100,0% ,0% 

Olomoucký, 
Zlínský 

potrestaných 14 7 0 2 0 

řádková % 5,2% 4,6% ,0% 66,7% ,0% 

Ostravský 
potrestaných 17 8 1 5 0 

řádková % 6,3% 4,9% 2,4% 100,0% ,0% 

 

 

Jak můţeme vidět u první otázky, nebývali respondenti příliš často potrestáni za pití 

nápojů s nízkým podílem alkoholu. Nejčastěji byli potrestáni ţáci v regionu krajů 

Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického (9,3 %). Nejméně často poté v regionu 

krajů Olomouckého a Zlínského (5,2 %). V předchozí kapitole jsme viděli, ţe pití nápojů 

s nízkým podílem alkoholu je častý přestupek, kterého se ţáci dopouštějí a zde vidíme, ţe 
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ani nebývá často trestán. Rozšířenost tohoto deliktu můţe tedy vycházet i z jisté 

benevolentnosti k tomuto přestupku. 

Za pití tvrdého alkoholu také nebylo potrestáno mnoho ţáků. Nejvíce však opět 

v těchto krajích: Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. V ostatních krajích nedosáhl 

podíl potrestaných ţáků 5 %. Opět můţeme být důvodem benevolentnost autorit či 

významných druhých. 

Užívání měkkých drog opět nebylo výrazně trestáno. Můţeme ale vidět, ţe výrazně 

nejvyšší podíl potrestaných ţáků za tento delikt se nachází v regionu krajů Jihomoravského 

a Vysočiny (11,8 %). Naproti tomu v Olomouckém a Zlínském kraji nebyl potrestán ţádný 

respondent.  

Za užívání drog zvaných extáze či speed však byli potrestáni skoro všichni 

respondenti, kteří byli při tomto deliktu přistiţeni. V Praze, Karlovarském, Ústeckém, 

Jihomoravském, Ostravském a kraji Vysočina bylo potrestáno 100 % přistiţených ţáků. 

V regionu krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického byli při uţívání těchto 

drog přistiţeni dva ţáci, pouze jeden však byl potrestán.  

Při užívání tvrdých drog  byl přistiţen pouze 1 ţák a tento ţák byl také potrestán. 
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6.3.2. VANDALISMUS, STAHOVÁNÍ, HACKERSTVÍ A DEALERSTVÍ 

 

Tabulka č. 32 

 
Potrestal tě za to někdo? 

Region vandalismus stahování hacking prodej drog 

Praha 
potrestaných 8 2 0 0 

řádková % 11,6% ,4% ,0% ,0% 

Středočeský 
potrestaných 8 5 2 3 

řádková % 8,3% ,9% 2,6% 15,0% 

Jihočeský, 
Západočeský 

potrestaných 3 1 0 0 

řádková % 7,5% ,5% ,0% ,0% 

Karlovarský, 
Ústecký 

potrestaných 7 0 0 0 

řádková % 23,3% ,0% ,0% ,0% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

potrestaných 5 2 0 0 

řádková % 18,5% 1,3% ,0% ,0% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

potrestaných 1 2 1 1 

řádková % 3,3% ,8% 5,0% 6,3% 

Olomoucký, 
Zlínský 

potrestaných 2 1 0 0 

řádková % 6,3% ,5% ,0% ,0% 

Ostravský 
potrestaných 6 3 2 1 

řádková % 16,7% 1,4% 10,5% 11,1% 

 

 

 Stejně jako v minulé kapitole i zde jsem se zabývala otázkami vandalismu, 

stahování filmů a hudby, hackerství a dealerství.  

 Za vandalismus byla potrestána skoro čtvrtina (23,3 %) přistiţených respondentů 

v regionu krajů Karlovarského a Ústeckého. Jednalo se zde o 7  respondentů.  Nejniţší 

podíl potrestaných ţáků byl v krajích Vysočina a Jihomoravský, kde byl potrestaný pouze 

1 respondent.  

 Jak jsem komentovala výše, více neţ polovina ţáků nepovaţuje stahování filmů a 

hudby za nelegální. Zároveň se jednalo o čin, kterého se dopouští velká část respondentů. 

Z tabulky č. 10 ale můţeme vidět, ţe respondenti za tento delikt nejsou trestáni. Důvodem 

můţe opět být vysoká benevolence vůči tomuto deliktu. Nejvyšší poměr trestaných byl ve 

středočeském kraji, kde bylo potrestáno 5 respondentů (9 %).  

 Hackerství, jak bylo znatelné v předchozí kapitole, nepatří mezi časté delikty 

mladistvých. Není tedy divu, ţe ani potrestaných není mnoho. Celkem bylo za tento čin 

potrestáno 5 ţáků z celého vzorku. 
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 Stejně tak i dealerství není častým deliktem. I zde se jedná pouze o 5 respondentů, 

kteří byli za tento čin potrestáni. 3 z těchto 5 jsou ţáci ze Středočeského kraje. 

 

 

6.3.3. MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Tabulka č. 33 

 
Potrestal tě za to někdo? 

Region 
Krádež v 
obchodě 

vloupání 
Krádež kola, 
mopedu či 

skútru 

Krádež 
motorky či 
automobilu 

Ukradení 
něčeho z 

auta 

Krádež 
peněženky či 

kabelky 

Praha 
potrestaných 30 1 0 0 1 5 

řádková % 16,4% 11,1% ,0% ,0% 6,7% 31,3% 

Středočeský 
potrestaných 19 2 2 0 2 3 

řádková % 11,5% 20,0% 25,0% ,0% 12,5% 30,0% 

Jihočeský, 
Západočeský 

potrestaných 14 1 0 0 0 1 

řádková % 26,9% 20,0% ,0% ,0% ,0% 11,1% 

Karlovarský, 
Ústecký 

potrestaných 7 0 0 0 0 0 

řádková % 14,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

potrestaných 11 0 1 0 1 2 

řádková % 18,3% ,0% 25,0% ,0% 20,0% 50,0% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

potrestaných 6 0 0 0 2 1 

řádková % 8,6% ,0% ,0% ,0% 28,6% 16,7% 

Olomoucký, 
Zlínský 

potrestaných 15 0 0 0 1 2 

řádková % 19,5% ,0% ,0% ,0% 25,0% 28,6% 

Ostravský 
potrestaných 7 1 0 1 2 2 

řádková % 12,1% 50,0% ,0% 50,0% 50,0% 28,6% 

 

 

Krádež v obchodě patří mezi časté delikty mladistvých. Ve výše uvedené tabulce 

můţeme vidět, ţe nejvyšší podíl potrestaných ţáků se nachází v Jihočeském a 

Západočeském kraji. Více neţ čtvrtina (26,9 %) přistiţených respondentů byla potrestána.  

Oproti tomu pouze 8,6 % respondentů bylo potrestáno v regionu krajů Jihomoravského a 

Vysočiny.  

Vloupání do budovy s cílem něco ukrást nepatřilo mezi časté delikty 

respondentů. Pouze 4 respondenti byli potrestáni. 

Krádež kola, mopedu, skútru, motorky či auta patří také velmi málo páchaným 

činům. Z toho také vyplývá, ţe celkem za tyto delikty byli potrestaní pouze 4 respondenti.  
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Krádež věcí z auta je jiţ častějším deliktem a bývá trestána. V Ostravském kraji 

byli potrestáni 2 respondenti ze 4, v regionech krajů Jihomoravského a Vysočiny a 

Zlínského a Olomouckého byl potrestán přibliţně kaţdý čtvrtý respondent, který se deliktu 

dopustil. Oproti tomu v Praze (6,7 %) a ve Středočeském kraji (12,5 %) je oproti ostatním 

regionům znatelná vysoká míra benevolence. 

Krádež peněženky, tašky, kabelky či něčeho podobného je deliktem ne zcela 

běţným, ale častějším z majetkových činů. Celkem bylo potrestáno 16 respondentů, z toho 

5 v Praze (31,3 %). V regionu krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického byly 

potrestáni 2 ze 4 respondentů.  
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6.3.4. NÁSILNÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Tabulka č. 34 

 
Potrestal tě za to někdo? 

Region nošení zbraně vyhrožování 
skupinová 

bitka  
zbití, zranění 

Praha 
potrestaných 3 0 21 5 

řádková % 3,4% ,0% 16,7% 50,0% 

Středočeský 
potrestaných 0 3 17 2 

řádková % ,0% 23,1% 11,2% 20,0% 

Jihočeský, 
Západočeský 

potrestaných 2 1 5 0 

řádková % 6,9% 16,7% 9,8% ,0% 

Karlovarský, 
Ústecký 

potrestaných 0 0 5 0 

řádková % ,0% ,0% 12,2% ,0% 

Liberecký, 
Královéhradecký, 
Pardubický 

potrestaných 2 1 8 2 

řádková % 6,5% 50,0% 16,3% 66,7% 

Vysočina, 
Jihomoravský 

potrestaných 1 0 13 0 

řádková % 3,0% ,0% 22,0% ,0% 

Olomoucký, 
Zlínský 

potrestaných 0 0 5 1 

řádková % ,0% ,0% 8,2% 33,3% 

Ostravský 
potrestaných 2 1 5 0 

řádková % 6,3% 50,0% 9,1% ,0% 

 

 

 Ve výsledků výzkumu se neobjevilo mnoho respondentů, kteří by páchali násilné 

trestné činy.  

 Za nošení zbraně bylo celkem potrestáno 10 respondentů, 3 z toho v Praze (3,4 %). 

Z velmi nízkých počtů potrestaných (nejvíce 6,9 % v Jihočeském a Západočeském kraji) 

můţeme odvodit, ţe se jedná nejspíš opět o jistou benevolenci autorit a významných 

druhých.  

Za  vyhrožování zbraní bylo celkem potrestáno 6 respondentů, z toho 3 ve 

Středočeském kraji (23,1 %).  

Skupinové bitky, jak jsme mohli vidět v minulé kapitole, se zúčastnilo velké 

mnoţství respondentů.  Potrestáno bylo za tento delikt celkem 79 respondentů. Nejvyšší 

poměr potrestaných (22 %) bylo  regionu krajů Vysočiny a Jihomoravského. 

V minulé kapitole, kde jsem zkoumala delikty spáchané za období 4 týdnů nebo 12 

měsíců, jsem zjistila, ţe zbití nebo zranění někoho tak, že musí vyhledat lékaře, není 

častým deliktem. Jak můţeme vidět zde, je také činem trestaným. V regionu krajů 
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Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického bylo potrestáno 66,7 % ţáků (2). Pouze 

pětina ţáků naopak byla potrestána ve Středočeském kraji.  

 

6.3.5. SHRNUTÍ 

 

Výše uvedená analýza poukazuje na vysokou benevolenci vůči některým deliktům. 

Jmenovitě se jedná o pití alkoholu, stahováni filmů a hudby a nošení zbraně. 

  Naopak velmi vysoká trestanost se ukazuje především u uţívání drog (tedy tzv. 

lehkých i tvrdých) a násilných trestných činů.  
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ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí. První část byla teoretická, druhá 

empirická. V první části jsem se věnovala především vymezení základních pojmů a jejich 

definic a základnímu popisu teorií sociálních deviací.  

 V první, tedy teoretické, části jsem čerpala z odborné literatury a specializovaných 

webových stránek. Jmenovitě tedy ze stránek Českého statistického úřadu a stránek 

Ministerstva vnitra České republiky.  

 V empirické části, kterou byla sekundární analýza, jsem vycházela z dat  

mezinárodního výzkumu ISRD-2. Analýzu jsem zpracovala za pouţití statistického 

programu spss.  

 

 Na počátku jsem očekávala, ţe Praha bude centrem delikvence a to především 

vandalismu. Výsledek je však opačný. „Prahu pak rozhodně nelze označit za centrum 

delikvence, což však odpovídá i oficiální policejním statistikám, jež udávají trestnou 

činnost mladistvých v Praze jako spíše  podprůměrnou.“ [Podaná Z., J. Buriánek, str. 21]  

I z  mnou zpracovaných dat vycházel stejný výsledek. Praha bývala v průměru či 

podprůměru co do počtu deliktů. Vynikala snad jen v počtu majetkových činů. Naopak 

vandalství bylo proti očekávání velmi nízké.  

 V části analýzy, kde jsem se zabývala otázkou, zda byli respondenti potrestaní, bylo 

znatelné fungování sociální kontroly. U deliktů, které jsou společností spíše přijímané 

(stahování filmů a hudby, pití nápojů s nízkým podílem alkoholu) byla velká prevalence 

těchto deliktů a zároveň velmi nízké procento potrestaných. Naopak delikty společností 

odsuzované (uţívání tvrdých drog, násilné delikty) byly ve většině případů trestány. 

Zároveň však takových deliktů nebylo mnoho. 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo porovnat mezi sebou regiony a zodpovědět otázku, 

zda je Praha hlavním centrem delikvence v České republice. Moje práce by mohla pomoci 

při dalším postupu výzkumu a prohlubování znalostí o delikvenci mládeţe, která, jak jsem 

uţ předeslala, se týká nás všech.  
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