
ČESKÝ ABSTRAKT 

 Cílem mé diplomové práce je poskytnout komplexní rozbor kriminality mládeže, 

především z pohledu jejích příčin, specifických znaků, vývoje a také struktury. Jsem 

přesvědčen o tom, že údaje o současném stavu kriminality napomáhají k efektivnímu řešení 

nejdůležitějších otázek tohoto nebezpečného společenského jevu. 

 Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které jsou dále rozděleny do 

podkapitol. Po úvodu následuje první kapitola, která definuje základní pojmy používané 

v diplomové práci. 

 Druhá kapitola se zabývá historií přístupu trestního práva k delikventní mládeži na 

území České republiky od roku 1918 do současnosti. 

 Třetí kapitola je rozdělena do tří částí. První část se zaměřuje na rozdíly mezi tzv. 

registrovanou a latentní kriminalitou. Druha část analyzuje specifické charakteristiky 

kriminality mládeže. Třetí část se zabývá hlavními příčinami, proč se nezletilá osoba dopustí 

trestného činu. 

 Čtvrtá kapitola se také skládá ze tří částí. První část popisuje vývoj obecné celkové 

kriminality bez ohledu na věk pachatelů. Druhá část se zabývá vývojem kriminality dětí a 

mladistvých v letech 1989 až 2013 včetně míry její objasněnosti. Třetí část pak podrobně 

provádí analýzu struktury kriminality mládeže podle druhů spáchaných trestných činů a podle 

jednotlivých krajů na území České republiky. Třetí část také vymezuje základní rozdíly mezi 

kriminalitou dětí a mladistvých.  

 Pátá kapitola je rozdělena do dvou částí a zaměřuje se na kontrolu kriminality 

mládeže. První část se věnuje aktuálním přístupům k prevenci kriminality z pohledu trestního 

práva, především pak zákona č. 218/2003 Sb. Druhá část pak popisuje dělení prevence 

kriminality a základní systém prevence na jednotlivých úrovních.  

 Souhrn výsledků je obsažen v závěrečné kapitole této diplomové práce. V této části 

jsou shrnuty nejčastější příčiny a charakteristiky a také aktuální statistické údaje o stavu a 

struktuře kriminality mládeže. Podle aktuálních údajů lze uzavřít, že registrovaná kriminalita 

dětí a mladistvých každým rokem klesá. Na druhé straně je nutné dodat, že mládež se stále 

více dopouští násilné trestné činnosti. 


