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Abstrakt 

Cílem bakalářská práce je zhodnotit použití sportu jako prostředku prevence kriminality 

a dalších sociálně patologických jevů mládeže. Při zjišťování byla použita analýza 

odborných textů, zaměřujících se na psychologické a sociologické otázky sportu. Tím 

byly zjištěny pozitivní přínosy sportu při formování osobnosti a socializace mládeže, a 

tím i pozitivní přínos při redukci kriminality a dalších sociálně patologických jevů 

mládeže. Při práci byly odhaleny i možné problémy při aplikaci sportu jako prostředku 

prevence, na základě toho byly vytvořeny podmínky, které je třeba při prevenci sportem 

dodržovat. 

 

Abstract 

This Bachelor thesis consider sport as a tool in prevence against criminality and other 

socio-pathological phenomenon of youth. During identifying of the problems, the 

expert-text analysis was used and it was focused on psychological and sociological 

effects of sport. Thus, positive contributions of sport during the  formation of 

personality along with socialization of youth were found. These contributions leads to 

reduction of the criminality and others problems of youth. The problems of the applying 

sport as a tool against criminality were carried out also and the conditions which should 

be followed were established. 
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Kriminalita a sociálně patologické jevy mládeže, jako například problematika drog, 

jsou přetrvávajícími problémy v dnešní společnosti. Mládež je potřeba před těmito 

riziky chránit, a to především ve formě prevence, aby se s rizikovými skupinami 

nedostaly do styku nebo nejlépe aby rizikové skupiny mládeže vůbec nevznikaly.  

Ve své práci bych se chtěla věnovat prevenci ve formě sportovních akcí pro mládež 

a celkové začleňování do komunity sportovců, jejichž hlavními motty je například 

zdravý životní styl a disciplína, jimž se mládež učí a vytváří tak základní pilíře pro 

úspěchy v budoucím životě. Konkrétně bych se chtěla zaměřit na určitý region či město 

(nejspíše Prahu) a zmapovat organizace věnující se této oblasti.  

Úvodem práce bych chtěla seznámit s obecným problémem kriminality a sociálně 

patologických jevů mládeže, a to ve formě různých statistik v porovnání mezi regiony v 

ČR, na mezinárodní úrovni, ale i vývoj této problematiky v letech. Tato část by 

obsahovala i nejčastější projevy kriminality a sociálně patologických jevů u mládeže. 

Na to bych navázala řešeními v podobě pozitivního vlivu sportování, a to především 

toho organizovaného, který by mohl mít z psychologického hlediska mnohem více 

výhod pro řešení problematiky. 

Dále bych se již zaměřila přímo na prevenční programy založené na sportu. 

Konkrétněji bych se zaměřila na přímé plány a akce pořádané různými sektory a 

organizacemi, a to především ve formě podpory organizovaných sportovních akcí, 

sdružování mládeže pod sportovní instituce, budování a udržování sportovišť apod.   

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 
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1. ÚVOD (vymezení problému) 

Chudoba, sociální exkluze, vysoká rozvodovost, to jsou jen jedny z mnoha 

problémů naší společnosti. Společenské problémy jsou provázané a vzájemně vytvářejí 

další. Dotýkají se každého člena společnosti, ale ne každý si s nimi umí poradit.  

Mládež procházející nejdůležitější fází života, vývojem, je mnohem náchylnější 

k okolním vlivům, o to víc je potřeba ji chránit. Výše uvedené problémy jsou zároveň 

jedny z důležitých faktorů ovlivňujících kriminalitu a další sociálně patologické jevy 

mládeže. Tyto delikventní projevy chování mládeže jsou přetrvávajícím problémem 

všech společností a jejich zamezení je jeden z předních zájmů. Delikventní chování není 

žádoucí a jeho počátek v mladém věku podporuje jeho rozvoj v dospělosti, kde může 

přinášet mnohem horší následky. Zajištění správného prostředí pro dospívající jedince 

by měl být jeden z hlavních cílů politik a programů zaměřených proti delikvenci 

mládeže. 

Všechny společenské problémy je nejen potřeba řešit, ale především jim předcházet. 

Není tomu jinak ani u řešení problému delikvence mládeže. Je potřeba navrhnout, 

aplikovat a rozvíjet efektivní preventivní programy abychom těmto nežádoucím jevům 

zabránili. 

Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat a zhodnotit sport jako součást 

preventivních programů kriminality a dalších sociálně patologických jevů mládeže. 

Sport se pohybuje na vrchních příčkách provozovaných organizovaných volnočasových 

aktivit a vedle jeho zjevného přínosu pro fyzickou stránku člověka má vliv i na tu 

duševní. Sportovní dráha člověka ovlivňuje formování jeho osobnosti a sportovní 

prostředí má vliv na jeho socializaci. Tyto fáze jsou důležitou součástí vývoje jedince a 

právě na ty se chci zaměřit.  

Komplexní prevenční programy se nemohou zakládat jen na správném vyplnění 

volného času mládeže, ale jako sportovec oceňuji, že sport má svou úlohu v pomoci 

řešení problémů společnosti. Můj zájem o sport mě nevedl jen k tématu této práce, ale 

díky tomu, že se ve sportovním prostředí pohybuji téměř od narození, sama jsem zde 

prožila formování osobnosti, socializaci sportem, vytváření hodnot a celkově je můj 

život ovlivněn sportem, budu mít blíže k rozpoznávání zjištěných jevů. Na druhou 

stranu se budu snažit nenechat ovlivnit svými osobními sympatiemi ke sportu a 

pokusím se i o kritický nadhled. 
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2. Cíle, výzkumné otázky, metody 

2.1. Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zhodnotit význam sportu jako součásti prevence kriminality 

a dalších sociálně patologických jevů mládeže.  

Další cíle: 

Popsat hlavní příčiny kriminality a dalších sociálně patologických jevů mládeže. 

Popsat druhy prevence kriminality a jejich uplatňování orgány ČR. 

Prozkoumat vliv sportu na vývoj jedince. 

Prozkoumat sociologické a psychologické aspekty sportu a jeho využití jako 

prostředku prevence. 

Vyhodnotit základní předpoklady pro využití sportu jako prostředku prevence. 

 

2.2. Výzkumné otázky: 

Na jaké příčiny vedoucí ke kriminalitě je třeba se v prevenci zaměřit? 

Jaký vliv má sport při formování osobnosti člověka? 

Jaký vliv má sport při socializaci člověka? 

Zamezuje vyplnění volného času sportem delikvencím?  

Jaké jsou předpoklady k efektivitě programu prevence založeného na sportu? 
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2.3. Metodologie 

Jelikož se má práce týká témat, pro jejichž objevení a výzkum je důležité odborné 

zpracování, rozhodla jsem se použít metodu analýzy sekundárních dat, vytvořených a 

zpracovaných těmito odborníky.  

Zdroje analýzy: 

- Výzkumy a oborná literatura týkající se vlivu sportu na mládež a jejich vývoj. 

- Programy zaměřené na prevenci kriminality a dalších sociálně patologických 

jevů. 

Další zdroje, které budou zajišťovat především teoretický rámec a uvedení do tématu 

pocházejí především z odborných pracovišť prevence kriminality. Dále využívám i 

veřejně politických dokumentů sloužících jako metodika prevence. 

 

3. Teoretická východiska  

 

3.1. Vymezení pojmů 

 

3.1.1. Mládež 

Definice pro pojem mládež nemá v současné době jednotný výklad. Zákonem není 

stanovená jednotná hranice a výklad se liší podle vědních disciplín, které se pojmem 

zabývají. Pro účel této práce bude mládež brána jako osoby mladší osmnácti let a bude 

zaměnitelná s pojmem děti/dítě. 

 

3.1.2. Dítě 

Podle Úmluvy o právech dítě schválené Valným shromážděním OSN 20. listopadu 

1989 „se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního 

řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve“ (Sdělení č. 104/1991 Sb.). 
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S tímto výkladem se shoduje i vymezení pojmu v našem trestním zákoníku kde se 

„dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak“ 

(Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.: § 126).  

Pro účely této práce se od tohoto vymezení nebudu vzdalovat a pojem bude 

zaměnitelný s pojmem mládež. 

 

3.1.3. Ohrožená (riziková) mládež 

Ohrožení je zde chápáno, jako zvýšené riziko predispozic k projevům delikventního 

chování. V širším slova smyslu můžeme za ohroženou mládež považovat veškerou 

mládež. Ohrožen negativními okolními jevy je totiž každý, některé skupiny k tomu však 

mají blíže a díky určitým rysům se můžeme na ty ohroženější zaměřit více a pomoci jim 

se lépe chránit. Konkrétněji se za ohroženou mládež považují ti, kteří se potýkají 

s prostředím a podmínkami života, které se nepřiměřeně vychylují společensky 

přijímaným hodnotám a normám. Zároveň tyto okolnosti znesnadňují správnou 

socializaci a mohou poškozovat i samotný vývoj dítěte. 

Příčiny ohrožení a se liší, rozdělují se především na vnitřní, vnější a smíšené, které 

jsou propojením předchozích dvou.  

Vnitřními příčinami jsou ty vrozené, znevýhodnění, kterým většinou nejde nijak 

předejít. Ty se dále dají rozdělit na znevýhodnění vrozenými poruchami (těsné, 

psychické, zdravotní) a znevýhodnění původem (etnický, sociální). U nás jsou 

nejvýznamnější ohroženou skupinou mládeže, znevýhodněnou svým etnickým a 

většinou i sociálním původem, romské děti. 

Vnější příčiny vznikají z negativního vlivu nedostatečně fungujícího prostředí 

působícího na jedince. Disfunkčním prostředím může být jak celá společnost (chudoba, 

dezintegrační faktory), tak i jednotlivé skupiny v kterých se jedinec pohybuje (rodina, 

škola, parta). 

(Nikl 2000: 5-11) 
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3.1.4. Sociálně patologické jevy 

„Sociálně patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které je 

charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo 

porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování a jednání, 

které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém 

důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a 

deformacím“ (Pokorný et al. 2003: 9). 

Jelikož je tato práce zaměřená na mládež, budu pojem používat pro zahrnutí 

nejčastějších sociálně patologických jevů u mládeže. Hlavní zaměření práce bude na 

kriminalitu, řešení tohoto problému však s sebou přináší úspěchy i v omezení dalších 

sociálně patologických jevů. 

 

3.1.5. Kriminalita mládeže 

Kriminalita je „negativní, společensko-historicky podmíněný jev; souhrn jednání, 

jehož důsledkem je trestná činnost (Hartl 1994: 93). Trestný čin stanovuje v současnosti 

platný trestní zákoník, který zároveň vymezuje konkrétní trestné činy a výši jejich 

trestů. 

Sociologická perspektiva se zaměřuje především na vliv těchto jevů na společnost. 

Od trestněprávního výkladu pojmu se odchyluje a vedle trestných činů zahrnuje i činy 

škodlivých pro společnost. Kriminalitou je zde souhrn těchto škodlivých jednání.  

Kriminalitu mládeže tedy chápeme jako trestnou činnost osob mladších osmnácti 

let. Na tuto skupinu se vztahují zákony a sankce upraveny podle věku pachatele. 

Zároveň se zde klade větší úsilí o speciální programy a právní úpravy pro nápravu 

jedince.  

V práci budu tohoto pojmu používat zejména z hlediska trestněprávního. 
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3.1.6. Delikvence 

Delikvencí rozumíme „všechny typy jednání mládeže, jež porušují sociální normy 

chráněné právními předpisy včetně přestupků, ve stejném smyslu se užívá výraz 

delikventní chování mládeže“ (Matoušek 2011: 311). 

V této práci budu tohoto pojmu používat především jako spojení chování zahrnující 

projevy kriminality a sociálně patologických jevů. 

 

3.1.7. Sport 

Podle Evropské charty sportu se „sportem rozumí všechny formy tělesné činnosti, 

které (…) si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ 

(Evropská charta sportu: 1992). Nechci tvrdit, že je tato definice jediná správná, 

výklady tohoto pojmu se liší a různé obory i autoři si ho vykládají po svém. Po menší 

úpravě se však výklad Charty hodí do konceptu této práce. Vynechaná část zahrnovala 

do definice organizovanou i neorganizovanou činnost, jelikož se zde budu sportem 

zabývat na úrovni programových opatření, budu se zajímat jen o organizovanou složku 

sportu.  

 

3.2. Příčiny kriminality mládeže – Kriminogenní faktory 

Pro řešení kriminality mládeže a její delikvence vůbec, je potřeba nejdřív znát 

příčiny těchto jednání. Tyto příčiny se samozřejmě nedají generalizovat, nemůžeme 

jednoznačně stanovit typ delikventa. Je jich totiž mnoho a mohou být různé tolikrát, 

jako jsou různé osobnosti člověka. To je s tím ovšem spojené, protože jedna z hlavních 

příčin je vývoj osobnosti jedince. K tomuto vývoji přispívá mnoho faktorů Pokud se 

něco vyvíjí špatně, má to dopady právě na osobnost vyvíjejícího se dítěte, které může 

být poznamenáno do budoucího života.  

Podle Riteye porušení pravidel a norem nezpůsobuje jejich špatné nastavení, může 

za to nepřizpůsobení se jim, jejich nepřijetí. K jejich porušení vede jedince jeho 

osobnost, která není pro pravidla dané společnosti uzpůsobena (Ritey, 1951: 439). 

Příčiny negativního vývoje osobnosti dítěte tedy můžeme ztotožnit i s příčinami jeho 

delikvence. 
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I když nelze charakterizovat univerzálního delikventa, někteří autoři se alespoň 

pokusili o jejich základní rozřazení. Z výzkumů a studií osobností vedoucích 

k delikvencím byly vytvořeny jejich typologie, které ukazují působení okolních vlivů na 

jejich formování. Nejpoužívanější typy osobnosti pocházejí ze studie Hewitta a 

Jenkinse: 

- nesocializovaně agresivní typ osobnosti (psychopatický) 

- socializovaný typ osobnosti (subkulturální, socializovaně agresivni) 

- utlumený typ osobnosti (neurotický, stažený, dysforický) 

Někteří autoři připojují také: 

- nezralost či nedostačivost (spojováno s poruchou pozornosti)  

(Matoušek 2011: 60) 

K utváření těchto osobností a zároveň k jejich delikventnímu projevu vede spousta 

příčin, faktorů. Ty základní můžeme rozdělit do základních dvou skupin na biologické a 

vnější (nebo také vnitřní/vnější nebo subjektivní/objektivní). V následujícím popisu 

základních příčin souvisejících s mou prací se pokusím stručně seznámit s podstatnými 

znaky jejich příčinnosti. 

 

3.2.1. Biologické faktory 

Biologické faktory nebo také vnitřní, jsou ty, kterým se většinou nedá předejít. Patří 

mezi ně genetika (dědičnost), konstituce a etnický původ.  

3.2.1.1. Dědičnost 

Při dědičnosti přechází část genetické výbavy rodičů na jejich potomky. Otázkou 

existence kriminálních nebo celkově delikventních genů se stále zabývá mnoho 

výzkumů napříč obory. V těchto výzkumech se zjistila korelace delikventního chování 

dětí s delikvencí jejich rodičů, ale nutně to nedokazuje, že za to může právě přenos 

špatných genů. Zde totiž působí další determinant příčin delikvence a to výchova v 

rodině. Dítě přejímá chování svých rodičů především učením a význam genů je tu proto 

těžko prokazatelný (Shoemaker 2013: 136,137). 
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Další výzkumy se zaměřují na studium dvojčat. Tam kde je největší shoda 

genetické výbavy, tedy u dvojčat jednovaječných, se projevuje i jejich shoda 

v kriminálním jednání. Dvojvaječná dvojčata mají stejnou odlišnost genetické výbavy 

jako normální sourozenci a jejich vzájemné shody v kriminálním jednání jsou nižší než 

u jednovaječných. Zároveň se znovu ukazuje determinant výchovy. Tam, kde 

vychovávají dvojvaječná dvojčata stejně, jak přístupem, tak i oblékáním, tam se shoda 

zvyšuje (Matoušek 2011: 23,24). 

V předchozích metodách výzkumů tedy stále „ohrožuje“ dědičnost genů otázka 

výchovy a předávání delikvence skrze ni. Další výzkumy se proto zaměřují na mládež 

odebranou od svých biologických rodičů a danou k adoptivní rodině. Například 

Mednickova dvacetiletá adopční studie na dánských rodinách. Tato studie ukázala, že 

dětí s trestaným biologickým rodičem je v trestním rejstříku zapsáno o 5,3% více než 

těch s trestaným adoptivním rodičem. Těch s trestaným biologickým i adoptivním 

rodičem je ještě o 4,5% více. Zde již lze genům přisuzovat vliv méně ovlivněný 

výchovou při přejímání delikventního chování, prokázat to však jednoznačně nelze. 

„Biologická dispozice, která se dědí má podle Mednicka obecnou povahu, jež souvisí se 

schopností dítěte se přizpůsobovat rodinným a společenským pravidlům“. Toto 

přizpůsobování se však dětem dá ulehčit a v jejich dalším vývoji hrají roli i další faktory 

(Matoušek 2011: 25). 

 

3.2.1.2. Vrozené predispozice 

Osobnost člověka tedy není vytvářena jen vývojem, z části se rodíme s určitými 

dispozicemi k ní. Někteří jedinci se rodí s poruchami, které sice samy o sobě nemůžeme 

brát jako příčiny delikventního jednání, ale nemalou měrou tomu mohou být 

nápomocny. Za zmínění zde stojí syndrom hyperaktivity (ADHD), klasifikované 

vrozené poruchy osobnosti, které mohou mít vztah ke kriminálnímu jednání a snížené 

rozumové schopnosti jedince. 
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ADHD 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli syndrom hyperaktivity se projevuje 

trvalým neklidem, kolísáním pozornosti, změnami nálad, impulzivitou a nápadnou 

neobratností. Projevuje se již v dětství a tyto děti bývají obecně „charakterizovány jako 

neposedné a stále mluvící“ (Matoušek 2011: 27). Právě tento syndrom bývá často 

diagnostikovaný u mladých delikventů, to potvrzuje například studie Moffitta a Silvy 

z roku 1988, která prokázala, že více než polovina třináctiletých dětí s ADHD se 

projevuje delikventním chováním (Moffitt, Silva 1998: 233-240). 

 

Poruchy osobnosti 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí jsou tyto poruchy vedeny pod kódy F60-69. Pro 

nás důležité, spojené s delikvencí, jsou zařazeny především do skupiny specifických 

poruch osobnosti. „Jsou to těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích 

chování takového jedince; nerezultující přímo z nemoci‚ poškození nebo jiného 

porušení mozku nebo z jiné psychiatrické poruchy; obyčejně postihují řadu oblastí 

osobnosti; téměř všechny jsou sdruženy se závažnou osobní tísní a sociálními 

poruchami; a obvykle se manifestují od dětství nebo dospívání a pokračují v 

dospělosti“. Sem patří disociální porucha osobnosti a emočně nestabilní porucha 

osobnosti. Další skupinou jsou nutkavé a impulzivní poruchy „Tato položka obsahuje 

určité poruchy chování‚ které nejsou zařaditelné do jiných položek. Jsou 

charakterizované opakovanými činy‚ které nemají žádnou jasnou racionální motivaci‚ 

nemohou být ovládány a obecně působí svým nositelům poškozování vlastních zájmů i 

zájmů jiných lidí. Osoba hovoří o tom‚ že její chování je spojeno s impulzy k činnosti. 

Příčina těchto poruch není pochopitelná a jsou zde seskupeny společně vzhledem k 

popisným podobnostem v širším slova smyslu‚ nikoliv však proto‚ že by bylo známo‚ 

že mají jiné důležité společné rysy“. Patří sem například patologické hráčství, 

patologické zakládání požárů, kleptomanie a další (WHO/ÚZIS ČR [2014]). 
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Snížená úroveň rozumových schopností 

 Dalším faktorem, který má vliv na delikvenci, je několika výzkumy potvrzen 

rozumový deficit. Tyto výzkumy v nápravných zařízeních například ukázaly i na 

výraznější spojitost míry intelektového deficitu s kriminalitou dívek než chlapců 

(Koudelková 1995: 68). Díky této vrozené dispozici se jedinec ocitá v obtížnější životní 

situaci. Díky obecně horšímu prospěchu ve škole se buduje jeho odmítavý postoj k této 

instituci, obtížně vychází s učiteli a spolužáky a to má dopad i na vnímání jeho osoby 

v rodině. To vše přispívá k obtížné cestě k socializaci, tvoření morálních hodnot a 

celkovému přizpůsobení ve společnosti (Matoušek 2011: 32).  

Zde je důležitá rodina, která musí brát v potaz možné vrozené dispozice a pokusit se 

rozvíjet jeho rozumové ale i socializační dovednosti. 

 

3.2.1.3. Etnický původ 

Etnické skupiny se zpravidla po celém světě vyznačují horší sociální situací, nižším 

vzděláním, nezaměstnaností a vyšší kriminalitou. Nejde o to, že by určitá etnika měly 

vrozené predispozice k delikventnímu jednání, ale o to, jak se sžijí s danou kulturou a 

jak je na druhou stranu přijme ona. Tato problematika je však mnohem složitější a 

stačila by na celou práci. 

 

Romové v ČR 

V České republice jsou nejpočetnější a i nejproblémovější etnickou skupinou 

Romové. Nesžití romské populace s tou českou spočívá vedle rozdílné kultury i 

v rozdílné hodnotové orientaci, z toho plyne i řada dalších přičiňujících problémů jako 

například sociální vyloučení, nezaměstnanost a z nich zase další a další.  

Nejdůležitější hodnoty Romů jsou život a rodina. „Zachování života, rozmnožování 

a pokračování života má pro Romy nejvyšší hodnotu“. Rodina má především funkci 

ochrannou a zajištění potravy a základních potřeb je naplňováno za každou cenu.  

(Kelnarová 2009: 79).  
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Právě naplňováním svých hodnot často padají do rozporu s těmi našimi. Ctění 

zákonů a morálních hodnot naší společnosti pro ně většinou nic neznamená, důležité je 

splnit jejich funkce v rodině. V očích rodinných příslušníků důležitější splnění funkcí 

než dodržování norem. Díky těmto odlišnostem také nejsou přijímání zbytkem 

společnosti. Jsou vnímáni nepříznivě a vylučováni na okraj společnosti, do kterého se 

pak rodí i jejich potomci a je těžké se odtamtud probojovat zpět. 

 

3.2.2. Vnější faktory 

Druhá skupina zahrnuje faktory vnější, ty, které působí na jedince z jeho okolí. Zde 

je zahrnuto působení rodiny, školy, vrstevníků, ale i stavu celé společnosti a mnoho 

dalších. 

„Dospívající pro aktuální i budoucí život potřebuje alespoň relativně stabilní vzory, 

cíle, či ideály a rozvinutý systém hodnot, které mu umožní se úspěšně zapojit do 

společnosti a uskutečnit při tom dětský sen o sebeprosazení a uplatnění v okolním 

světě“. Lidé podílející se na jeho výchově, by mu měli tyto potřeby naplnit (Brichcín 

1997: 148).  

 

3.2.2.1. Rodina 

Rodinou se rozumí „skupina jedinců spojených pokrevními svazky, manželstvím 

nebo adopcí, která vytváří ekonomickou jednotku a její dospělí členové zodpovídají za 

výchovu dětí“ (Giddens 1999: 552). Právě výchova je v delikvenci mládeže velmi 

důležitá, může jí předcházet, ale na druhou stranu k ní i vést. 

Jak již bylo zmíněno dříve, rodina je důležitá pro vývoj jedince a její selhání bývá 

nejčastější příčinou delikventního jednání mládeže. Toto selhání může přijít hned 

z několika směrů. Podle Matouška se na tom podílí kvalita rodinných vazeb, 

uplatňování disciplíny, kvalita rodičovského dohledu, ale i vzájemná rodinná interakce. 

„Kvalita vazby mezi dítětem a matkou, později i mezi dítětem a otcem a dítětem a 

dalšími členy rodiny, je klíčovým činitelem osobnostního vývoje“. Základní potřeba 

dětí je pocit bezpečí a první důležitou vazbou, která by se měla budovat je důvěra 

k dospělým. Pokud je tato důvěra narušena, přenáší se i do dalších fází života (problémy 
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s učiteli ve škole). Touto nedůvěrou často trpí týrané a zneužívané děti. Rodinné 

prostředí mladých delikventů bývá jimi samotnými popisováno jako chladné, bez péče a 

zájmu rodičů“ (Matoušek 2011: 42-43).  

„Účelem disciplíny je naučit a postupně přenést kontrolu z rodiče na dítě, to 

znamená naučit sebedisciplíně a sebeovládání“ (Leifer 2004: 494). Je to další součást 

výchovy, která by neměla být zanedbána, zároveň se ale nic nemá přehánět. Přehnaná 

tvrdost například ve formě agresivity či tělesných trestů, může vést k budování 

nevřelého vztahu k rodičům a zároveň dítě přebírá tento vzorec chování za legitimní. 

Nedostatečná disciplína zase může způsobit nedostatečné seznámení s morálními a 

společenskými normami, takže dítěti vlastně nepřijde, že při jejich porušení dělá něco 

špatně (Matoušek 2011: 44). 

Samotná výchova ke správnému chování však neznamená úspěch v boji proti 

delikventnímu jednání dětí. Je důležité, aby se rodiče zajímali, jak a s kým tráví jejich 

dítě volný čas. Při těchto příležitostech čelí mládež nástrahám okolí a vlivu vrstevníků. 

Snaha zapadnout může často vést i k porušení získaných norem. 

  Studie zabývající se mírou rodičovského dozoru ukazují, že čím méně rodiče 

dohlížejí na dítě, tím větší je pravděpodobnost, že se tyto děti dopustí trestného činu 

(Snyder, Patterson 1987: 224). Ke snížení dozoru často dochází i absencí jednoho 

z rodičů. To s sebou přináší i další následky pro vývoj dítěte. Pokud chybí rodič a to i 

pokud žije v jiné domácnosti, nemá šanci plnohodnotně na dítě dohlížet, zároveň 

nemůže jít dítěti příkladem. Většina dětských delikventů pochází z domácností, kde 

chybí otec. Chlapci zde postrádají vzor, s nímž by se mohli identifikovat, a děvčatům 

zase chybí mužská složka opory. Matka nemůže zastat všechny funkce sama a to se 

podepisuje na zvládání výchovy a dohledu (Matoušek 2011: 45).  

 V neposlední řadě se rodina podepisuje na možné delikvenci dítěte jednáním a 

chováním, které sama vyznává. Vzájemné vztahy mezi členy se promítá i do budoucího 

budování vztahů dítěte. Pokud se rodiče k sobě nebo k dítěti agresivně, přejímá tento 

vzorec chování jako normální. Zároveň se v tomto prostředí necítí příjemně a snaží se 

utéct mezi vrstevníky, kteří mají ne vždy dobrý vliv. Velmi rizikové je i delikventní 

chování rodičů. Pokud oni porušují normy, kdo bude vést dítě k jejich dodržování?  
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V těchto případech disfunkčních rodin je potřeba intervence zvenčí, je potřeba 

zapojit školu i stát aby se postarali o nápravu takové rodiny a v krajních případech vzít 

správnou výchovu mládeže do rukou odborníků. 

 

3.2.2.2. Škola 

Příchod dítěte do školy je další důležitá fáze ve vývoji jedince. Ocitá se 

v neznámém prostředí, obklopen konkurencí v podobě vrstevníků a novou formou 

autority v podobě učitele. Nejtěžší přechod mají děti, které nenavštěvovaly žádnou 

formu předškolního zařízení a nejsou zvyklé, že pozornost již není soustřeďována jen na 

ně, jak tomu bylo doposud v rodině. 

Škola by měla nejen plnit funkci vzdělávací, ale podílet se i na té výchovné. „Škola 

svou činností výchovně vzdělávací, ale i zájmovou poskytuje informace jak žákům, tak 

rodičům. Vzhledem ke svému postavení má možnost formovat myšlení, žebříček 

hodnot, vnitřní vztahy kolektivu a jedince“ (Brichcín 1997: 148). Zapadnutí do 

kolektivu je velice důležité, dítě se zde učí spolupracovat, komunikovat s vrstevníky, ale 

i naráží na problémy a konflikty a učí se je řešit. Základní výbavu pro jednání 

s ostatními si dítě přináší z rodiny, přenáší sem zvyky, kterým je naučen z domova. 

Pokud jsou tyto návyky špatné, například v podobě agresivity, má to vliv i na ostatní 

děti, které se mohou nechat negativně ovlivnit. Zde je důležitá intervence autority 

v podobě učitele, který musí odsoudit nepatřičné jednání a chování a učit přijatelné 

formě řešení konfliktů.  

Role učitele je zde velmi důležitá, musí se zajímat o osudy jednotlivých dětí a při 

pozorování možných problémů musí umět zasáhnout. Měl by se starat, aby se všechny 

děti zapojovaly do spolupráce při výuce, ale i do kolektivu spolužáků o přestávkách. 

Speciální zájem by měl mít o ohrožené děti, u kterých je o jejich nepříznivých 

predispozicích seznámen nebo by je měl odhalit. Tyto děti trpí různými typy 

znevýhodnění, které ostatní děti dokáží vycítit a často se jich straní. Tito odstrčení žáci 

si začínají budovat odpor ke školnímu zařízení, učiteli, který je nedokáže ochránit, a 

především ke spolužákům, kteří ho nepřijali (Zoubková, Černíková, Nikl 2001: 36-37).  

To může vést jak ke vzdorovitému chování v podobě sabotáže školního řádu i toho 

vštěpovaného morálního, tak i k sabotáži celé školy, k záškoláctví. Zde se dítě setkává 

s podobně „vyloučenými“ vrstevníky a vzájemně si předávají nepříznivé vzorce 
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chování.  Záškoláctvím dítě přichází o kontrolu výchovy a významnou část dne, kde by 

se mělo učit mentálním i životním dovednostem, tráví bez dozoru, nekontrolovaně 

v ohrožených skupinách dětí. 

 

3.2.2.3. Vrstevnické skupiny a volný čas 

S vrstevníky tráví dítě od nástupu do školy většinu svého času. Snaha zapadnout 

často vede ke snaze se vrstevníkům co nejvíce zalíbit a díky tomu klidně porušit i 

morální zásady. Děti můžou začít krást doma a přinášet ostatním dary nebo ukazují 

svou statečnost při delikventním jednání venku (krádeže v obchodech, alkohol, drogy) 

(Zoubková, Černíková, Nikl 2001: 37). Tyto skupiny mohou vznikat ve škole, 

v zájmových kroužcích, ale i na ulici. Většinou spojují děti, které mají něco společného, 

ale mohu zde být i jedinci, co prostě chtějí někam patřit. Pro ohroženou mládež je 

skupinová příslušnost ještě důležitější. 

Rizikové je především scházení se vrstevnických skupin mimo dohled dospělých. 

Tedy v jejich neorganizovaném volném čase. „Některé party jsou ke své kriminální 

činnosti přivedeny tím, že tráví čas v hernách a na diskotékách a záhy se jim na tento 

způsob života přestane dostávat prostředků. Začnou si je opatřovat drobnými 

krádežemi, jež pak přerůstají v organizované, plánované akce“. Vedle potřeby 

prostředků na svůj druh zábavy, se v motivech delikvence mládeže objevuje pocit nudy 

a porušování norem se zde stává zábavou (Matoušek 2011: 83-84). Důležité je zaplnit 

volný čas mládeže něčím, čím se zabaví, co je bude rozvíjet a socializovat tím 

správným způsobem a zároveň je důležité mít tuto činnost pod kontrolou. 

Příčin a jejich okruhů je daleko více, dále mohou mít vliv například média, která 

z nestandardních situací a deliktů dělají součást naší každodennosti. Zároveň jsou již 

nepostradatelnou součástí života dnešní mládeže, která jejich prostřednictvím může 

přejímat nevhodné vzorce chování například z násilných filmů či identifikací 

s nevhodnými slavnými osobnostmi.  

V neposlední řadě může mít příčinný vliv i společensko historický kontext. Celkový 

stav společnosti, například zda jí zasahuje blahobyt či chudoba, i z hlediska historického 

kontextu, kde vývoj západních zemí a mentality lidí se vyvíjí jinak než 

v postkomunistických státech zasažených socialismem. 
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3.3. Prevence kriminality mládeže 

Kriminologie definuje prevenci kriminality jako „soubor nejrůznějších aktivit 

mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci 

kriminogenních faktorů s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jeho zmenšení“ 

(Novotný, Zapletal 2004: 172).  

Existuje několik možností dělení těchto aktivit. Podle strategie prevence dělíme 

opatření na přímá a nepřímá, podle primárního účelu zaměření programu. Obsahové 

členění podle náplně na koho nebo co se zaměřují (sociální, situační), poté podle 

dimenze adresátů prevence (primární, sekundární, terciární) a dále podle konkrétnějších 

komponent prevence, jako druhy opatření (organizační, výchovná…), prostředky 

(právní - mimoprávní), úroveň struktury (místní, regionální, celostátní) a z časového 

hlediska (predeliktní – postdeliktní) (Zapletal, 2005: 10). Dále se budeme zabývat 

především s členěním dle obsahu a dimenze, z důvodu jejich nejrozšířenějšího 

používání ve strategiích a programech. 

 

3.3.1. Obsahové členění prevence 

3.3.1.1. Sociální prevence 

Podle směrnic OSN zaměřených na prevenci kriminality „sociální prevence zvyšuje 

pohodu obyvatel a povzbuzuje prosociální chování prostřednictvím opatření z oblasti 

sociální, ekonomické, zdravotní, trhu práce a vzdělávání, se zvláštním důrazem na děti a 

mládež, a zaměřuje se na rizikové a ochranné faktory spojené s trestnou činností a 

viktimizací“ (12. kongres OSN 2010: 41). Sociální prevence je ze zmíněných druhů 

nejdůležitější pro mou práci, zaměřuje se totiž na pachatele a jeho sociální příčiny 

páchání trestných činů. Tedy na výše zmíněné kriminogenní faktory, které ovlivňují 

vývoj a socializaci jedince.   

Sociální prevence vychází z předpokladu, že „existuje vztah mezi sociálními 

podmínkami pachatele a jeho kriminálním chováním“. Pokud jedinec pochází 

z optimálního sociálního prostředí, pravděpodobně se kriminálnímu jednání vyhne a 

v opačném případě je snazší pravděpodobnost nápravy formou resocializace, než u 

jedinců z narušeného prostředí. Kriminálním jednáním jednotlivce je zde viněno selhání 

jiných osob nebo nedostatky ve společnosti.  Proto je hlavním zájmem prevence zaměřit 
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se na preventivní strategie, aktivity a programy pro „změnu nepříznivých podmínek 

působících v rámci sociálního prostředí. Jejich cílem je humanizace života a prostředí, 

v němž probíhají procesy socializace a sociální integrace“. Cílem je zde dosáhnou 

zlepšení těchto okolních vlivů nejen u vývoje identifikované ohrožené mládeže, ale 

odstranit je z celé společnosti. (Zapletal 2005: 13-14).  

Vedle okolních vlivů působících na jedince, bere sociální prevence v potaz i 

kriminogenní faktory založené na biologických predispozicích jedince. Používají 

k tomu různé biologicko – fyziologické strategie. „Jde především o generální podporu 

zdraví, propagování zdravé výživy, praktické využívání poznatků z oblasti genetiky a 

neurologie atp. Cílem těchto strategií je odstranit, zmírnit nebo alespoň kontrolovat tyto 

biologické, (…), podmínky poruch a řešit je v sociálním kontextu“(Večerka 1996: 28).  

 

3.3.1.2. Situační prevence 

„Cílem aktivit situační prevence je omezování kriminogenních situací a zvýšení 

pravděpodobnosti odhalení pachatele. Oproti prevenci sociální jsou intervence 

v situační prevenci v zásadě jednodušší, levnější, rychlejší a jejich účinnost je snadněji 

ověřitelná“ (Večerka 1996: 80). Nevýhodou těchto opatření je však jejich lokální 

účinek, zaměření se na kontrolu a zabezpečení určitých lokalit. Konkrétněji se situační 

prevence prezentuje především instalováním kamer, osvětlení a další techniky pro 

zabezpečení určitých míst. Přednostně se tato zařízení instalují do rizikových lokalit. 

Těmi můžou být majetné části města s rizikem majetkových trestných činů, dále odlehlé 

neobydlené části s nižším rizikem odhalení pro pachatele nebo přímo lokality, kde je 

kumulace rizikových jedinců (sociálně vyloučené lokality). Tím se však kriminálnímu 

chování jedinců nezabrání, pomáhá to přednostně potencionálním obětem takových 

jedinců. „Tyto techniky jsou namířeny vůči konkrétním formám kriminality a jsou 

založeny na předpokladu, že pachatelé činí v dané situaci racionální rozhodnutí ohledně 

potenciálního rizika a prospěchu v souvislosti s porušením zákona. Mohou mít nicméně 

vedlejší účinky v podobě přesunu kriminality z jednoho místa na druhé, vyloučení 

(úmyslného či neúmyslného) okrajových skupin z užívání určitých prostor, a zásahů do 

lidského práva na soukromí“ (12. kongres OSN 2010: 41).  
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3.3.1.3. Prevence viktimnosti 

Viktimností se rozumí souhrn předpokladů jedince stát se obětí trestného činu. Tyto 

předpoklady často nebývají narušením jakýchkoliv uznávaných norem, touto obětí se 

může stát téměř každý a je velmi těžké tomu zamezit. Zde se preventivní programy 

zakládají především na předávání informací potencionálním obětem, tedy široké 

populaci. Ta by se měla dozvídat o tom, jak předcházet nebezpečným situacím a jak se 

v případě střetu s potencionálním pachatelem zachovat. Tato opatření se svým 

charakterem dají zařadit i do sociální prevence. Na druhé straně jsou tu i informační 

akce prevence viktimnosti, zařazované zase do prevence situační, a to například rady, 

jak zabezpečit svůj majetek aby nelákal potencionální pachatele krádeží (Zapletal 2005: 

9, 24). 

 

3.3.2. Dimenze prevence 

Tento druh dělení je založen na tom, na koho jsou preventivní opatření směřována, 

na adresáta. Podle toho se dělí do třech skupin. Prevenci primární (zaměřující se na 

širokou společnost), sekundární (se zaměřením na rizikové skupiny) a terciární (se 

zaměřením na pachatele a zamezení recidivy). 

3.3.2.1. Primární prevence 

Tento druh prevence se zaměřuje na širokou veřejnost, nevyhledává žádné 

konkrétní skupiny, jeho opatření jsou cílena pro všechny. „Spočívá převážně 

v optimalizaci životních podmínek, zvláště sociálních, ale i materiálních v péči o 

náležité fungování všech prosociálních aktivit, které vedou k vhodné socializaci jedinců 

a pozitivnímu rozvoji společnosti jako mnohovrstevnatého celku“. U nás je tento druh 

prevence pojímán též jako nepřímý nástroj prevence kriminality, tedy, že není jeho 

hlavním cílem zamezit kriminalitě, ale celkově zlepšit společensko sociální situaci 

občanů, prevence sociálně patologických jevů je vedlejším produktem (Večerka 1996: 

7). 

Sociální primární prevence zaměřuje především na výchovné a vzdělávací 

programy pro mládež, ale i rodiče. Situační zase na celkovou bezpečnost v ulicích ve 

formě technického vybavení, policejních hlídek, ale i informování občanů. Informování 

občanů je zároveň důležité v primární prevenci viktimnosti. Zde by se občané měli 

seznámit například s tím, jak zabezpečit svůj majetek (Zapletal 2005: 25-26) 
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3.3.2.2. Sekundární prevence 

Sekundární prevence se zaměřuje na potencionální pachatele trestné činnosti. Jedná 

se především o ohroženou mládež. Tento druh prevence je přímý a cílený přímo na 

určitou skupinu lidí, jejím prvním bodem je tedy alokace těchto ohrožených jedinců. 

„Preventivní opatření z oblasti sekundární prevence se týkají ve velké míře mládeže 

a nezřídka zasahují do sféry volného času. Úloha školy při zjišťování problémových 

situací u mladých lidí s následnými zásahy do těchto problémů je zde klíčová“ (Zapletal 

2005: 26). Právě ve škole se totiž dítě dostává do kontaktu s druhem školených 

odborníků – pedagogů, kteří mají největší šanci odhalit rizikové chování jedince. 

Mohou kontaktovat rodiče a rizikové chování dítěte s nimi řešit nebo v případě 

vážnějších, hlubších problémů kontaktovat specializované sociální pracovníky. 

Sociální sekundární prevence se tedy zaměřuje na poradenství a aktivity vedoucí 

k pomoci mládeži vykazující svým chováním predispozice k možnému páchání trestné 

činnosti. Snaží se zlepšit jejich vztah k rodině, ke škole, společnosti, ale i k sobě 

samému. Nabízí mu programy sociální péče založené na odborné pomoci, socializaci a 

motivaci k lepšímu já.  

Situační sekundární prevence se od té primární řeší především v tom, že se 

speciálně zaměřuje na rizikovější lokality (např. sociálně vyloučené lokality). Stejně tak 

sekundární prevence viktimnosti, ta zase zaměřuje své informační působení na lidi 

z těchto lokalit (Zapletal 2005: 26). 

Sekundární prevence však má i svou kritiku. H. Schneider tuto část prevence 

odmítá. Uznává pouze dva druhy nepřímou – primární a přímou – prevenci recidivy. 

Zaměření na rizikové skupiny je podle něj nepatřičná, protože tito jedinci dosud nic 

nespáchali a jejich označení za rizikové a zvláštní přístup k nim by mohl vést 

k opačnému efektu, tedy přijmutí statusu a naplnění hrozeb (Večerka 1996: 8). Tato 

kritika má v sobě zajisté předmětné obavy. Z těchto důvodů je potřeba profesionálnost a 

připravenost preventivních opatření. Ohrožená mládež samozřejmě nemusí být 

automaticky předurčena ke kriminální činnosti, ale ta pravděpodobnost tu je větší než u 

ostatních dětí, proto je potřeba je sledovat a pomáhat jim dostat se mezi ty ostatní.  

Dalším úskalím programů založených na sekundární prevenci je tendence sdružovat 

ohrožené děti v jednom programu, například organizované skupiny trávení volného 

času. Zaprvé se zde střetávají různé druhy a míry rizikové mládeže, které se mohou 
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vzájemně negativně ovlivňovat a za druhé je zde riziko předchozího problému označení, 

které je mezi ostatními rizikovými ještě patrnější. Tomu se dá předcházet utvářením 

organizovaných volnočasových skupin mládeže, které mezi sebou mají jak rizikové, tak 

nerizikové jedince.  

 

3.3.2.3. Terciární prevence 

„Terciární prevence je koncipována jako přímá preventivní strategie zacílená na 

předcházení kriminální recidivě“ (Večerka 1996: 7). Opatření zde tedy směřují 

k jedincům, kteří již v minulosti trestný čin spáchali. Cílem terciární prevence je 

resocializovat tyto pachatele, pomoci jim utvořit správné prostředí pro budoucí život a 

především udržet je dál od opětovného páchání deliktů. 

Vedle programů vedených přímo v nápravných zařízeních, přechodných 

socializačních centrech a dohledu probačních úředníků, je součástí této prevence i náš 

trestně právní řád. Ten funguje jako technika odstrašení, kdy již byl pachatel potrestán a 

tento trest by v něm měl vyvolat pocit strachu z případně dalšího trestu (Matoušek 

2011: 263). Důležité je podle mě tedy nejen používat nápravná zařízení k resocializaci, 

rekvalifikaci a dodávání sebedůvěry pachatelům trestné činnosti, ale zároveň zařídit aby 

byl trest za spáchanou trestnou činnost opravdu trestem, ke kterému se nebude chtít 

nikdo vracet.  

Pro delikventy z řad mládeže jsou uzpůsobené speciální programy prevence, a to 

především z důvodu nedokončeného vývoje jedince a větší možnosti na něj působit. 

Sociální prevence je zde vedená na podobný způsob jako u sekundární prevence, 

pouze je zacílená na pachatele trestné činnosti. Situační prevence zde již konkrétně 

monitoruje a zabezpečuje lokality s vysokým výskytem trestné činnost. Prevence 

viktimnosti se zaměřuje na cílenou skupinu obětí trestných činů a pomáhá jim 

předcházet dalším. 
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3.3.3. Aktéři prevence kriminality v ČR 

Pro ucelený, fungující a efektivní systém prevence kriminality je důležité vytvoření 

její pevné infrastruktury. Důležité je mít vytvořený jeden orgán složený z odborníků, 

který bude vše koordinovat a kterému se budou všechny ostatní složky zodpovídat, tím 

je v České republice Republikový výbor pro prevenci kriminality. 

V České republice, je hlavním orgánem ovlivňujícím tvorbu preventivní politiky 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Na její půdě se projednávají roční zprávy o 

plnění Strategie prevence kriminality za dané období, přijímá zákony podílející se na 

tvorbě preventivní politiky a v neposlední řadě vymezuje finanční podporu politiky 

prevence ze státního rozpočtu. Vláda ČR vyhodnocuje Strategii, kontroluje její plnění, 

včetně čerpání dotací, schvaluje navržené priority prevence pro dané období a členům 

vlády vyhrazuje finanční prostředky pro jednotlivé resorty prevence. „Specifickými 

oblastmi prevence kriminality se zabývají další poradní orgány vlády, jako je Rada 

vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády ČR pro záležitosti romské 

komunity. Jejich systémové zapojení do prevence kriminality je vyjádřeno mj. i účastí 

zástupců těchto orgánů v Republikovém výboru pro prevenci kriminality“ (Havrdová 

et.al. 2007: 67-68). 

Hlavním orgánem, který tuto preventivní politiku tvoří, je u nás právě Republikový 

výbor pro prevenci kriminality zřízený v roce 1993. Ten se skládá ze zástupců 

zainteresovaných ministerstev a Meziresortní protidrogové komise (Matoušek 2011: 

284). „Podle svého statutu odpovídá za vytváření koncepcí preventivní politiky na 

meziresortní úrovni a za metodické vedení regionálních (vyšších územně správních) 

celků a místních orgánů při realizaci koncepcí a Strategie prevence kriminality“.  

Zároveň se podílí na vytváření programů prevence, koordinuje jejich využití a 

vyhodnocuje jejich účinnost. Důležitou funkcí je také spravování rozpočtu přiděleného 

na preventivní politiku (Havrdová et al. 2007: 68). 

Nemalou funkci zde mají i jednotlivá ministerstva. Součástí Ministerstva vnitra ČR 

je zvláštní odbor prevence kriminality, jehož úkolem je poskytovat podporu i prostředky 

jednotlivým resortům a ostatním státním i nestátním organizacím zabývající se prevencí 

kriminality. Jeho důležitou součástí je i samotná Policie ČR, která se angažuje na všech 

možných úrovních prevence, při její tvorbě, ale i plnění ve formě aktivit, jako je 

pořádková služba, pořádání informačních akcí, ale i styk s veřejností a ohroženými 



30 

 

skupinami. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má za úkol soustřeďovat se 

především na primární prevenci na školách. Sekundární prevencí zaměřenou na 

ohroženou mládež a jejich rodiny má na starosti především Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR. Ministerstvo spravedlnosti má vliv na terciární prevenci, resp. na 

zacházení s odsouzenými, ale zároveň pod něj spadá Institut kriminologie a sociální 

prevence, zabývající se kriminologickým výzkumem (Matoušek 2011: 284). 

Ministerstvo spravedlnosti ČR zapojuje do prevence další složky, jako justiční orgány, 

Vězeňskou službu ČR a Probační a mediační službu ČR (Havrdová et al. 2007: 69). 

Další zainteresovaná ministerstva jsou i Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo 

obrany ČR. 

„Úkolem vyšších územně správních celků je především koordinovat prevenci 

kriminality a sociálně patologických jevů v regionech“. Na krajských a obecních 

úrovních by měli být zřízeni manažeři a komise zabývající se preventivními opatřeními 

a jejich tvorbou podle specifických potřeb dané oblasti (Havrdová et al. 2007: 68-69). 

Výše zmíněné státem organizované celky jsou součástí jen jednoho z pilířů, důležité 

je však i zapojení zbytku společnosti. „Druhým tímto pilířem je občanská společnost, tj. 

nejrůznější občanská sdružení a iniciativy, církve a jejich charitativní organizace, 

komunity občanů v jednotlivých lokalitách. Problémem těchto organizací, je především 

právě jejich nespojenost se státními programy a nevyhrazení finanční podpory pro jejich 

fungování. Je nutné s nimi počítat a zapojit je. Zde nastupuje i podnikatelská sféra, která 

ostatním pomáhá sponzoringem, ale i samotným pořádání akcí. V neposlední řadě je 

nutné zmínit i média, jejichž moc v působení na občany je neopomenutelná a má 

především informační funkci (Havrdová et al. 2007: 70). 
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4. Sport jako prostředek prevence  

Hlavním posláním sportu není prevence kriminality či dalších sociálně 

patologických jevů, může však být významným spolučinitelem. Při správném plánování 

a využití, mohou být sportovní aktivity i jednou ze strategií prevence. V následujících 

řádcích se chystám prozkoumat působení sportu na vývoj osobnosti jedince, na jeho 

socializaci, a tak i možnost předejít díky sportování možným příčinám jeho delikvence. 

V další části bych chtěla ukázat, na jakých principech funguje zapojení sportu do 

vybraných druhů (primární a sekundární) prevence v ČR a demonstrovat na konkrétních 

projektech prevence.  

 

4.1. Vliv sportu na vývoj dítěte 

Tělesné pohybové činnosti mají pro člověka nenahraditelný význam. Jejich 

„prostřednictvím vykonává svou existenci, užívá si život, potvrzuje platnost svého bytí 

a vyjevuje svou intencionalitu“. Od nepaměti lidé využívají pohybu při relaxaci, zábavě, 

ale i jako průpravnou činnost do života (hony, rytířské turnaje, atd.). To vše můžeme 

chápat jako pohyb navíc, ten který není bezprostředně nutný pro přežití, také plýtvání 

energií. Tyto aktivity však mají pro člověka určitý význam, zabývá se jím psychologie 

her, která je základem pro psychologii sportu (Slepička, Hošek, 2009: 12-13). Výklady 

významu her pro člověka se zabývalo a stále zabývá mnoho různých autorů a také 

z toho vzešlo mnoho různých teorií. Mezi ty nejklasičtější patří: Teorie přebytečné 

energie, teorie rekreační, relaxační a teorie nácviku, průpravy. 

 Náznaky teorie přebytečné energie pocházejí již z Aristotelovy teorie katarze, kde 

hra může fungovat jako prostředek očisty od přetlaku emocí. Za zakladatele teorie se 

však považuje německý básník, filosof, historik z 18. století Friedrich Schiller. Ten 

přišel s tvrzením, že „hra pomáhá eliminovat přebytečnou energii, která zbyde po 

splnění základních potřeb pro přežití“. Všechny živé bytosti tuto přebytečnou energii 

střádají a je potřeba se jí zbavit aby nedocházelo k přetlaku, výbuchu. Tuto teorii dále 

rozpracoval i Herbert Spencer, který doplnil specifika pro mláďata. Tvrdí, že mláďata 

využívají svou energii pro přežití méně než dospělí, protože právě dospělí se o jejich 

bezpečí a potravu starají. Proto mají mláďata přebytečné energie více a tudíž je potřeba 

se jí více zbavovat. Proto jsou také hry charakteristické více pro mláďata (Parker-Rees, 

Willan 2006: 12-13). 
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Teorie her chápající hru jako prostředek relaxace zaujímají opačný názor než autoři 

teorií přebytečné energie. Představitelé relaxační teorie (Lazarus, Patrick) totiž tvrdí, že 

hrou se naopak energie doplňuje. Je to opak práce, kterou se unavujeme, vyčerpáváme 

energii a hrou jí získáváme zpět (Parker-Rees, Willan 2006: 13). To můžeme nalézt i 

v teoriích aktivního odpočinku sportovní aktivitou, kde se ale jedná spíše o duševní 

únavu, například z pracovního prostředí, která má být doplněna aktivitou těla (Slepička, 

Hošek 2006: 228-229). 

Na přelomu 19. a 20. století vyvinul německý filosof a psycholog Karl Groos teorii, 

která vyzdvihuje význam her, jako průpravný prvek pro nacvičení životních situací. 

Zaměřil se především na dětské období her, kde děti napodobují situace z života 

dospělých a pojímají je jako hru. Zde si děti nacvičují své budoucí role. To bylo i dále 

podpořeno, především konstruktivistickými teoriemi, například Piaget považoval hru, 

jako prostředek pro rozvíjení dětského intelektu (Parker-Rees, Willan 2006: 13).  

I přes odlišnosti teorií her, se převážně všechny shodují, že význam her přináší 

člověku něco prospěšného. Speciální význam mají především pro dospívající jedince, 

děti, které je při svém vývoji zvláště potřebují, ať už k vyčerpání energie nebo učení se 

sociálním dovednostem. Sport je aktivní pohybovou hrou, která má vedle psychických 

přínosů i ty fyzické. Příčiny kriminality však pocházejí především z psychických 

stránek člověka, proto se zaměřuji především na ní. 

Zkoumáním vzájemného působení sportu a psychiky člověka se zabývá psychologie 

sportu. Existuje několik specifických odvětví, na které se tato disciplína zaměřuje, podle 

toho se také vymezuje předmět jejího zkoumání. „Nejfrekventovanější pojetí 

psychologie sportu je to nejširší, kdy je sport chápán jako všechna srovnávací průpravná 

a zábavná motorika zkoumaná na základě prostředků psychologické vědy především 

z hlediska otázek, jak sport ovlivňuje psychické procesy a osobnost člověka na jedné 

straně a jak je na druhé straně průběh sportovních činností ovlivňován psychikou 

člověka“ (Slepička, Hošek 2006: 19). Předmětem mého zájmu je působení sportu na 

člověka, proto se také na tuto část zaměřím. 
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4.1.1. Osobnost 

Osobnost je z části formována vývojem. Její ovlivnění sportem je závislé na tom, 

jaký vztah si dítě ke sportu vybuduje, na čemž je závislé zda se do něj zapojí a v kterém 

vývojovém období. To ve velké míře závisí na okolí dítěte, v kterém vyrůstá, především 

rodině. Přejímá její postoje a hodnotovou orientaci. Pokud je v tomto prostředí vztah ke 

sportu kladný, je pravděpodobné, že si kladnou vazbu vytvoří i dítě. Nástupem dítěte do 

školy se setkává se svými vrstevníky a je ovlivněn i jimi, to se projevuje později, 

nejvíce v období puberty, kdy se postoje a hodnoty vrstevníků stávají důležitějšími, než 

ty rodinné. Zvláštní vliv může mít i školní tělesná výchova, kde se většina 

nesportujících dětí setkává s pohybovými disciplínami poprvé a hodnocení spolužáků, 

ale i učitele má vliv na sebehodnocení dítěte ale i jeho vztah k pohybovým aktivitám 

(Slepička, Hošek 2006: 32,41-42). Zde může dítě získat pozitivní, ale i negativní vztah 

ke sportování, což může značně limitovat jeho využití k prevenci delikvencí jedince. 

Sport však není jednotná činnost, má mnoho odvětví a zaměření a v každém se dá nalézt 

jiná záliba.  

Jak již bylo zmíněno, osobnost jedince je z části vrozená, ale lze na ní i pracovat a 

během vývoje jí usměrňovat. „Bývá zvykem dalekosáhle spekulovat o tom, co je 

v osobnosti člověka podmíněno dědičně a co je dáno výchovou. Celkové procentuální 

vyjádření však zavádí svou obecností. Zkušenosti z práce se sportovně talentovanou 

mládeží ukazují na význam některých genetických předpokladů, ale současně odkrývají 

ohromnou trénovatelnost člověka a schopnost vhodně kompenzovat nedostatek 

některých vrozených vloh“. Problematická je zde právě otázka talentovanosti. S dětmi 

disponujícím přirozený talentem ke sportovní disciplíně, je potřeba pracovat speciálně, 

protože jejich snadná cesta k úspěchům není doprovázena potřebnou pílí. Chybí zde 

fáze, kdy si musí svůj úspěch vysloužit svým úsilím, vážit si ho a tím disponovat i 

určitou morálkou. Důležitý je tedy přístup trenéra, který musí i talentované, zdánlivě 

lehce trénovatelné, vštěpovat potřebu pokory a píle (Slepička, Hošek 2006: 94-95). 

Velice významným vývojovým stádiem jedince je právě puberta, zde se nejčastěji 

začíná naplno projevovat delikventní chování. „Je to období pronikavých změn ve 

vývoji osobnosti a značných problémů v rodině a i školní výchově“ (Slepička, Hošek 

2006: 42). Významným vývojem zde prochází i emoční stránka jedince, projevující se 

emoční labilitou, „vyznačující se velmi silnými často se střídajícími výbuchy emocí, 

které mnohdy přecházejí do deprese a apatie“. Toto období náleží i fyzickým změnám, 
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jedinec si sebe začíná více všímat a jakékoliv vzhledové odchylky se podepisují na jeho 

sebehodnocení, což může vést až k pocitům méněcennosti (Slaměník 2011: 74). Tato 

emoční nevyrovnanost pramení především z hormonálních změn, ale mohou jí přispívat 

i změny v oblasti psychiky a v mezilidských vztazích. „Právě u dospívajících, kteří se 

pravidelně věnují nějakému výkonnostnímu sportu, je charakteristické, že prožívání 

změn přichází později a s viditelně nižší dynamikou“. Vysvětlením by mohla být 

skutečnost, že díky bohatým prožitkům ze sportovní činnosti, i samotnému zaměstnání 

času se nevytváří tolik prostoru pro sebepozorování (Slepička, Hošek 2006: 42-43). 

Emocionalita je součástí člověka, ale její silnější projevy jsou ve společnosti často 

nežádoucí, při výchově je jedinec vedený spíše k jejich potlačování. Toto neprojevování 

se může vést k tzv. emoční implozi. Emoční imploze vyvolává v jedinci touhy po 

jakékoliv akci, aby unikl své situaci, kdy bývá podrážděný, trpí bolestmi hlavy, 

nespavostí a nekonečnou sebekritikou (Goleman, 2011: 87). Lidé své emoce potřebují 

někde ventilovat, když jim to nedovoluje reálný život, uchylují se někteří do toho 

virtuálního ať už zážitkovou četbou, filmy nebo počítačovými hrami. Tento druh 

uspokojování potřeb emočního projevu je však sedavý a trávení volného času v těchto 

virtuálních světech může vést k nedostatku pohybu a nemocem s tím spojených. V 

horším případě může jedinec chtít vyvolat svou emocionalitu pomocí drog, což často 

vede k závislostem. „Nad to mají emoce ve sportu výhodu aktivního spojení se 

svalovou činností a to dává daleko lepší možnost emočního odreagování a zbavení se 

tak emočního napětí“. Sport má tedy mimo jiné i přínos pro kvalitu života v podobě 

emočně prožitkové příležitosti (Slepička, Hošek 2006: 42-43).  

Součástí sociálně patologických projevů je i agresivita. „Agresivní chování 

z hlediska sociální patologie můžeme definovat, jako porušení sociálních norem, jako 

chování omezující práva a narušující integritu sociálního okolí“ (Fischer 2009: 46). 

Toto chování se často objevuje u jedinců s poruchami osobnosti, což může být jeden 

z aspektů jejich zařazení do rizikové skupiny s predispozicemi k delikventnímu 

chování. „Agresivita je označení pro tendenci k útočnému a násilnému jednání vůči 

druhé osobě či okolí. Agrese pak vyjadřuje i reálný projev takového jednání“ 

(Vágnerová 2004: 757). V psychologii sportu se na agresivitu pohlíží ze dvou pohledů. 

Prvním je agresivita vyvolávaná přímo při sportovní činnost, za účelem úspěchu. Každý 

sport je limitován nějakými „fauly“ které mají sankcemi omezovat nepřiměřené násilí, 

které by násilníka dostalo do výhody. Někteří sportovci jsou přímo učeni a tlačeni od 
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svých trenérů toto násilí vytvářet, učí je i jak ho maskovat aby nedošlo k odhalení a 

následným sankcím. Tento přístup možná funguje v honbě za vítězstvím, nepřináší však 

nic dobrého. Vedle vedení k agresi to vede i k učení porušovat pravidla, což je pro 

mládež bezesporu nevýchovné. Toto učení se agresivnímu jednání při sportu však 

nemusí mít na svědomí jen trenér, v období vývoje jsou pro dítě důležité vzory, idoly. 

Tím může být rodič nebo častěji slavný sportovec, s nímž se dítě identifikuje a přejímá i 

jeho vzorce chování. Důležité je proto nejen vést děti správnou cestou dodržování 

nastavených pravidel, ale i apelovat na okolní vlivy, jako jsou média a vrcholové 

sportovní soutěže, aby odsuzovali jednání těchto potencionálních vzorů. Druhým 

pohledem psychologie sportu na agresivitu je její omezování právě provozováním 

sportovní aktivity. Zda agresivitu vyvolanou z jedincova prostředí lze redukovat 

sportem. Zde se sportovní psychologové shodují na katarzních účincích sportu. 

Prezentují pozitivní účinky sportu, jako podíl na snižování tělesného i psychického 

napětí a na redukování potřeby agrese (Slepička, Hošek 2006: 165-179). Typickým 

paradoxem a příkladem jsou zde například bojová umění. Ta jsou založena z velké části 

na agresi vůči druhé osobě, ta je však uměle vytvořená a je také omezená limity a 

pravidly. I „přes existenci modelu agresivních akcí v těchto sportech trénink těchto 

sportů u mládeže spíše snižuje agresivní chování“(Slepička, Hošek 2006: 167).  

„Aktivní účasti ve sportu jsou mj. připisovány tyto benefity: zlepšené vnímání 

kompetencí (Horn and Weiss, 1991), sebeúcty (Barnett et al., 1992), emoční obratnosti 

(Hanin, 1997), morálního vývoje (Bredemeier and Shields, 1987) aj. (respektování 

pravidel, soupeřů apod.). (…) Sport a pohybové aktivity jsou obzvláště u dětí a mládeže 

jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence negativních sociálních jevů, jako jsou 

kriminalita, alkoholismus či užívání drog apod. (Amis 2000)“ (vše z Flemr, Vajlent 

2010: 76).    

Můžeme tedy tvrdit, že sportovní aktivita má pozitivní vliv na chování a vývoj 

osobnosti dítěte za předpokladu, že je tato sportovní aktivita správně organizována, má 

svá pravidla. K tomu je potřeba vhodného vedení, které má znalosti o psychologii 

vývoje mládeže a umí pracovat se všemi druhy osobností. Zároveň musí toto vedení 

dbát na morální stránku a dodržování pravidel, musí plnit i funkci výchovnou.  
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4.1.2. Socializace sportem 

Socializace je „komplexní proces, v jehož průběhu se člověk jako biologický tvor 

stává prostřednictvím sociální interakce a komunikace s druhým sociální bytostí 

schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti“ (Velký sociologický slovník 

1996: 1012). Socializace je důležitá a nezastupitelná ve všech ohledech, nejen pro 

jedince, ale i pro fungování celé společnosti, která jejím prostřednictvím předává 

normy, hodnoty i kulturní vzorce pro budoucí generace. Právě jedinec, který si tuto 

základní výbavu do společnosti neosvojí, může být problémový. „Heinemann (1988) 

popsal čtyři dimenze socializace, které jsou důležité jak obecně, tak v oblasti sportu.“ 

První z nich je již zmíněná normativní konformita se společností. Druhou dimenzí je 

sebeidentita, „což je schopnost harmonicky zkombinovat očekávání a požadavky 

sociální role s osobností jedince (…). Třetí dimenzí je kompetence, čili schopnost 

autonomního jednání, reflektivní aplikace sociálních norem o zvládání konfliktů (…). 

Čtvrtým aspektem je solidarita, což je schopnost spojit a integrovat sebeidentitu a 

kompetenci se svými společenskými závazky“ (Flemr, Vajlent 2010: 76).    

Na socializaci ve spojení se sportem se dá pohlížet ze dvou hledisek. Jedním se 

socializace jedince ve sportovním prostředí, jak do něj zapadnout a přejmout jeho 

kulturu. Druhým, pro tuto práci důležitějším, je socializace jedince pomocí sportu, jak 

může příslušnost ke skupině sportovců ovlivnit jeho začleňování do celé společnosti. 

„Vztah mezi sportem a společenskými hodnotami je významný, neboť společenské 

hodnoty ovlivňují výběr provozovaných sportů, způsob jejich organizace a motivaci 

k účasti ve sportovních aktivitách. To vše ukazuje na skutečnost, že sport je 

významným společenským jevem, v němž lze určité společenské jevy sledovat daleko 

jasněji než v jiných oblastech společenského dění“ (Slepička, Hošek 2006: 106). „Sport 

tak vytváří sociální prostředí, které modifikuje proces socializace a zároveň se uplatňují 

i sociální vlivy v prostředí sportu“ (Slepička, Hošek 2006: 107). Sport je především 

volnočasovou aktivitou, která i přes klesající tendence v posledních letech, patří mezi ty 

nejpreferovanější dnešní mládeží. „Děti a mládež mají rádi sport z mnoha různých 

důvodů, které lze rozdělit do tří základních kategorií podle Whiteheada (1988): a) být 

schopen dělat něco dobře; b) být zapojený nebo respektovaný ostatními; c) 

demonstrovat přesilu. Výzkumy tedy obecně ukazují, že se děti účastní sportu kvůli 

zábavě, zlepšení schopností, příslušnosti ke skupině, úspěchu a získání uznání, zabavení 

se a vzrušení“ (Flemr, Vajlent, 2010: 82). 
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Jaký je význam sportu při socializaci, zda dobrý či špatný, se zatím nepodařilo 

žádnými studiemi jednoznačně prokázat. Sám o sobě sport jako takový nemá ten či 

onen význam, může však způsobovat efekty vedoucí k pozitivním či negativním 

situacím. Většina studií (např. Sage, 1996; Patrikson 1994) se proto zaměřuje na otázku, 

jaké podmínky by měly být vytvořeny, aby sport působil pozitivně. Docházejí k závěru, 

že soutěžní hry, tedy i sport, mají důležitou roli v socializačním procesu. „Konstatují, že 

sportovní hry, soutěžení, se svými nároky na fyzickou zdatnost a psychickou odolnost 

umožňují zejména dětem a mládeži vyzkoušet si například různé sociální role, 

respektovat daná pravidla, specifická pro jednotlivé sporty, navazovat sociální vztahy, 

učit se sociálním dovednostem v širším sociálním kontextu“. Jsou tu však i ta negativa, 

jak již bylo zmíněno u formování osobnosti, je mládež náchylná k přejímání chování od 

svých vzorů, což může být právě negativní chování (Slepička, Hošek 2006: 113-115).  

Jednou z otázek vlivu socializace sportem na vývoj jedince je, zda se vzorce 

chování a přejímání hodnot uvnitř této skupiny dá přenést a použít do reálného, 

budoucího života. I přesto, že je sport hrou, může to být právě hraní na život a již 

zmíněná teorie nácviku dovedností, zároveň je to však i součást společenského dění. 

„Sport je příkladem společenské instituce, ve které jsou zahrnuty činnosti jednotlivců ve 

styku s ostatními. Proto zákonitosti mezilidského chování, které zde platí, jsou stejné 

jako v ostatních činnostech“ (Flemr, Vajlent 2010: 84).  

Socializace je obzvlášť důležitá pro ohroženou mládež, často pocházející ze 

znevýhodněného prostředí. „Sportovní týmy mohou zahrnovat členy různých minorit 

(rasových, národnostních, náboženských) a společenských tříd (např. v případě, že ten 

daný sport není příliš finančně náročný). Sport proto může napomoci odstranit 

diskriminační bariéry“ (Flemr, Vajlent 2010: 84). Důležitá je zde v tomto případě právě 

finanční náročnost.   Většina jednotlivých sportů má svou osobní subkulturu, kterou 

jeho příznivci vyznávají, patří k tomu nejen chování, ale i například hudba a styl 

oblékání. Například v basketbalovém prostředí, je oblíbená hip-hopová subkultura, 

žádané je především drahé značkové oblečení, které nejlépe pochází z dílen jejich 

sportovních vzorů. To si však děti ze slabších sociálních vrstev nemohou dovolit a 

mohou se jednak stát terčem posměchu, ale i sami cítí potřebu mít, to co ostatní, což 

může vést až k obviňování a vytváření negativního vztah k rodičům, kteří za jeho situaci 

můžou. Ideální je proto vybrat pro tuto integraci i vhodný sport nebo existují i sportovní 

družstva, kde děti dostávají uniformní oblečení a výbavu, také z těchto důvodů. 
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4.2. Programy prevence sportem 

Programy prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů mládeže 

musíme rozlišovat, podle toho, na jakou skupinu jsou zaměřeny a podle toho i 

koncipovány. To, jak již bylo zmíněno výše, dělí prevenci na primární, sekundární a 

terciární. 

 I v terciární prevenci má sport své místo, já se jí zde ale zabývat nebudu. V jistém 

slova smyslu už to totiž není prevence jako taková, protože delikventnímu jednání 

nepředcházela, má následovat až po něm. Zároveň u této delikventní mládeže nalézáme 

již vážnější a konkrétní mechanismy, které můj teoretický rámec nepojme, bylo by 

potřeba této problematice nejprve více porozumět. 

 

4.2.1. Primární prevence sportem 

Programy primární prevence jsou velice obecné, a jelikož jsou zaměřené na celou 

společnost, je velice těžké jakýmkoliv způsobem měřit jejich účinnost. Za spojení 

primární prevence se sportem se dá považovat téměř jakékoliv sportování, které 

zapojuje mládež a podílí se na jejich socializaci. To vychází i z legislativy ČR, 

konkrétně ze Zákona o podpoře sportu, který mimo jiné zdůrazňuje i roli v prevenci 

slovy: „Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti 

prevence drogové závislosti, alkoholismu a dalších negativních sociálně patologických 

jevů“ (MŠMT, ©2013–2014 /1). „Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve 

znění zákona č. 219/2005 Sb., vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost 

územních samosprávných celků při podpoře sportu“ (Zákon č. 115/2001 Sb.). 

Z ministerstev zde přední úlohu plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen MŠMT), které má jak přední úlohy v prevenci kriminality mládeže, tak v podpoře 

sportu.  

Konkrétní projekty však mohou pocházet téměř odkudkoliv, často i z občanských 

iniciativ či neziskových organizací. Schvalování a hlavně podpora těchto projektů je 

opět na orgánech MŠMT nebo jeho složek zastoupených ve vyšších územně správních 

celcích (kraje popř. města), které vytvářejí dílčí koncepce vycházející ze Strategie 

prevence kriminality pro dané období, do nichž musí navrhované projekty zapadat, aby 

mohly získat podporu ve formě dotací. Nejčastěji udělovanými dotacemi v oblasti 
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prevence spojené se sportem je podpoření výstavby sportovišť a nákupu sportovního 

vybavení (MŠMT, ©2013–2014 /2).  

 

4.2.1.1. o.s. Sport bez předsudků  

Příkladem projektu primární prevence je například občanské sdružení Sport bez 

předsudků se sídlem v Praze, ale působící v několika městech po celé České republice. 

Jeho hlavním zaštiťovatlem  je právě MŠMT a dále i Ministerstvo vnitra a jednotlivé 

kraje a obce. Tento projekt je složen ze sportovní, společenské a výchovné části a 

funguje na principu pořádání několika prezentačních akcí rozdělených během roku, 

jejichž vrcholem je sportovně založená akce pro účastníky předchozích akcí. Hlavním 

cílem projektu je „ukázat dětem, že pravidelná organizovaná činnost je plnohodnotnou 

formou trávení volného času“.  

Během akcí je zdůrazňována především společenská náplň daného sportu a je jim 

zdůrazňováno, „že pravidelná a organizovaná činnost je důležitá pro sociální vývoj 

každého jedince a výrazně napomáhá prevenci proti kriminalitě a patologickým jevům“. 

Vedle toho je projekt veden lektory vzdělaných v oblasti pedagogiky a sportu, kteří 

zabezpečují naučnou i výchovnou funkci projektu. 

Projekt se prezentuje několika přínosy:  

- Začleňuje děti do organizované sportovní činnosti a podporuje tak přínosné trávení 

jejich volného času.  

- Spojuje zábavnou sportovní aktivitu se vzděláváním.  

- Posiluje mentální vlastnosti dětí, ukazuje jim, jak si vážit sebe i okolí. 

- Ovlivňuje vývoj dětí a napomáhá vyhnout se patologickým změnám v jejich 

chování. 

-  Učí děti se sžít se skupinou, týmově spolupracovat a tak napomáhá usnadňovat 

socializací dětí v běžném životě. 

Měřitelnými úspěchy projektu jsou čísla zapojených dětí do akcí. Za 6 let svého 

působení se projektu zúčastnilo kolem 28 000 dětí.  

(Zdroj: <http://www.sportbezpredsudku.cz/> ) 
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Nakolik jsou cíle a kréda tohoto projektu naplňované, nelze jednoznačně zjistit. Co 

mu však nemůžeme upřít je rozšiřování povědomí o přínosech sportu a tím i motivace 

nejen dětí, ale i jejich rodičů pro zapojení do organizované sportovní činnosti, která 

může všechny zmiňované benefity přinášet.  

 

4.2.2. Sekundární prevence sportem 

Programy sekundární prevence se zaměřují na určité skupiny ohrožené mládeže. 

Jejich náplní je tyto skupiny vyhledávat a zapojovat je do preventivních aktivit. S touto 

skupinou mládeže je potřeba pracovat obzvláště pečlivě a odborné vedení je zde 

základním předpokladem. V České republice probíhají tyto programy především ve 

spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež (dále jen NZDM). Ty spadají 

pod působnost Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a jejich 

poskytování sociálních služeb, které je také definuje podle Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb.: „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 

ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena 

rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - 

patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou 

společností“ (Zákon č. 108/2006 Sb.: § 62). Poskytovatelem těchto služeb jsou vedle 

MPSV především kraje a obce, ale i nestátní neziskové organizace a fyzické osoby. 

„Hlavním úkolem MPSV je příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných 

právních předpisů a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb“. Zároveň 

podporuje i angažované nestátní neziskové organizace, především ve formě dotací 

(MPSV, [b.r.]).  

Hlavním prostředkem NZDM pro nalákání a tak i možnou práci s ohroženou 

mládeží je nabídka volnočasových aktivit, které jsou jinak i díky své finanční 

nákladnosti často pro tyto děti nedostupné. Tato zařízení se snaží zlepšit kvalitu života 

ohrožených dětí, mají funkci výchovnou i vzdělávací a pomáhají dětem se orientovat ve 

svém sociálním prostředí, a začleňovat je i do toho okolního (MPSV, [b.r.]). Podle 

Zákona o sociálních službách mají NZDM poskytovat tyto činnosti: „a) výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, 
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oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“.  

 

Sport je tedy v NZDM především jako součást nabídky volnočasových aktivit a 

jedním z lákadel. Některá zařízení mu však věnují větší zájem a skrze něj i realizují 

výchovně vzdělávací činnost. Ve spolupráci se školami zakládají sportovní družstva a 

zapojují děti do komunity sportovců prostřednictvím různých závodů či zápasů. Zde se 

však setkávají i s problémy, a to právě od některých členů sportovního prostředí. Ti 

leckdy pohlížejí na ohrožené děti skrz prsty a nechtějí se s nimi dostat do styku. Neplatí 

to však obecně a nemělo by to být zásadní překážkou. Důležité je zde již zmiňované 

odborné vedení, které by vedle umění zacházet s rizikovou mládeží mělo ovládat i 

minimálně základy psychologie sportu a umět s těmito dětmi jednat a pracovat i během 

sportu. 

    

4.2.2.1. “Bojovat srdcem“ 

Příkladem projektu založeným na sekundární prevenci sportem je brněnský projekt 

“Bojovat srdcem“ realizovaný Občanským sdružením Coracao de Capoeira a sdružený 

s MŠ a ZŠ Želešice s internátem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato 

škola je vyhrazena především pro děti se zdravotním postižením a to zejména s lehkým 

a středně těžkým mentálním postižením. Zároveň jí navštěvuje a je zde umístěna řada 

dětí ze skupiny ohrožené mládeže. Jsou tu děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

společensky vyloučených lokalit, ale i s výchovnými problémy, které zde byly umístěny 

z doporučení sociálních kurátorů. 

Sportovní náplň projektu “Bojovat srdcem“ spočívá především v učení brazilského 

bojového umění capoeiry. Děti, které jsou do něj zapojovány, jsou především romského 

původu pocházející z brněnských sociálně vyloučených lokalit a z MŠ a ZŠ Želešice. 

Capoeira je bojové umění, které má v sobě prvky tance, hudby, zpěvu a akrobacie, což 

se zdá jako vhodný sport právě pro romské děti, disponující typickým temperamentem a 

smyslem pro muzikálnost. “Dětem přináší radost, zábavu, možnost seberealizace a 

odreagování“. 

V rámci projektu jeho pracovníci cíleně vyhledávají ohroženou mládež a cíleně 

s nimi i pracují. Základem této práce jsou tréninky capoeiry, soustředění, semináře, ale i 



42 

 

výuka capoeiry samotnými dětmi na kulturních, společenských a sportovních akcích. 

Capoeira je pro cílovou skupinu dětí velkým lákadlem a díky ní je snazší děti do 

projektu nalákat. Hlavním posláním projektu je vychovávat mladé jedince „kteří v 

sobě  naleznou touhu se  zdokonalovat, kteří milují sport a pohyb,  kteří budou 

mít  silnou  vůli a  budou si vědomi svých  kvalit, na nichž  budou dále pracovat“.  

Cíle projektu: 

- Vyhledávat, oslovovat a zapojovat ohroženou mládež. 

- Vytvořit alternativu k delikventnímu a rizikovému chování a patologickým 

zálibám. Dát  dětem smysl a  náplň. 

- Zlepšení kvality  života dětí a oslabování rizikových faktorů, které přispívají k 

výskytu delikventního jednání. 

- Snaha  o  integraci  znevýhodněných a sociálně  vyloučených dětí mezi „zdravou 

populaci“. 

- Ve výsledku dlouhodobě  snížit  výskyt delikventního, rizikového   a 

patologického chování klientů. 

 

Díky zaměření na konkrétní děti a možnost je po celou dobu jejich docházení do 

projektu sledovat, je zde možnost zhodnocení výsledků projektu. Vedle četných 

úspěchů a ocenění ze soutěžního prostředí, má projekt úspěchy i v plnění svých cílů. 

„U dětí, které se zapojily do projektu, a to především pravidelných tréninků 

capoeiry, došlo ke zlepšení v chování a ubylo u nich výchovných problémů. U těchto 

konkrétních dětí se ve srovnání s ostatními snížilo rizikové a delikventní chování. Toto 

zlepšení lze jednoznačně prokázat především u dětí, které se do projektu zapojily nově 

(toto potvrzují nejen jejich výsledky a úspěchy ve volnočasových aktivitách, ale i 

informace ze školy).  Spolupráci a činnost sdružení velmi dobře hodnotí škola, rodiče 

dětí a spolupracující subjekty.“  

 (Zdroj: <http://www.coracaocapoeira.com/zelesice/?cat=24> ) 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit sport, jako součást prevence kriminality a dalších 

sociálně patologických jevů mládeže. Tomu se věnuji v druhé polovině své práce a 

vycházím zde převážně ze zjištění a výzkumů prezentovaných odbornou literaturou. 

Tomu předchází teoretická východiska z oblasti prevence kriminality, kde jsem 

rozvedla hlavní příčiny kriminality, na které je potřeba se zaměřit. Pro uvedení do 

problematiky prevence jsem rozvedla její členění a náplň, a dále i odpovědné orgány, 

které se v prevenci angažují. 

K naplnění cíle práce, byly použity poznatky především z oboru psychologie sportu, 

které nabízejí výsledky ze studií vlivu sportu na člověka, jeho vývoj a obecných přínosů 

sportu, ale i jeho úskalí. Potvrzením jeho pozitivního vlivu a vymezením a návrhu 

řešení možných negativ, bylo i obhájeno jeho místo v prevenčních opatřeních pro 

mládež. V závěru práce jsem uvedla konkrétní příklady fungujících projektů prevence 

sportem, na kterých bylo demonstrováno potvrzení předchozích zjištění. 

Některým kriminogenním faktorům předcházet nelze, lze je ale do určité míry 

následně ovlivnit, mezi ně patří především vrozené predispozice, podobně je tomu i u 

problémů vycházejících z rodiny, na které lze obvykle přijít, až v období vstupu dítěte 

do školy, kde má možnost jeho chování zpozorovat učitel. Právě škola, má možnost 

reagovat a aktivně či prostřednictvím příslušných institucí jednat při náznacích 

delikventního chování dítěte. Zároveň je důležité se zaměřit na to, aby se v této státní 

instituci kriminogenní faktory dále nerozvíjely, a to především odborně školeným 

personálem, který bude umět rozpoznat náznaky možných problémů a následně je i 

řešit. Neméně důležité je do preventivních programů zahrnout podporu vhodných 

organizovaných volnočasových aktivit, které by zamezily nevhodně trávenému volnému 

času mládeže, při němž může docházet k delikvencím. Kontrolovaným vyplněním 

volného času mládeže se zmenšuje prostor pro jejich potencionální delikventní chování. 

Právě díky zjištěným pozitivním účinkům při formování osobnosti a socializaci, je sport 

vhodnou volnočasovou aktivitou. 

Vliv sportu na formování osobnosti jedince je úzce spojen se socializačními účinky, 

bez kterých by sport pravděpodobně tyto benefity ztrácel. Na formování osobnostních 

vloh se zde podílí učení jedince respektovat normy a pravila a zároveň si vážit sám 

sebe. Dále se zde učí zvládat životní situace, umět řešit konflikty a spolupracovat. 
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V neposlední řadě je sport přínosný při zvládání emocí, snižování agresivních projevů a 

morálním vývoji. Socializace sportem probíhá začleňováním jedince do komunity 

sportovců, kde se učí jejím pravidlům, jak komunikovat s jejími členy a celkově se s ní 

sžít. Tato komunita je součástí společnosti a promítá její znaky a hodnoty, integrace do 

ní se tedy stává integrací do společnosti. 

Všechna tato pozitiva se však při nesprávné organizaci mohou stát i negativy. Aby 

mohl být sport zařazen do programů prevence, a to především té sekundární, měl by být 

pod kontrolou státních institucí, které budou moci dohlížet na správný průběh a 

podmínky. Jednou z hlavních podmínek zařazení sportu do prevenčních programů, je 

jeho odborné vedení. Ti, co zde budou pracovat s mládeží, musí vědět jak pracovat 

s určitými typy dětských osobností, orientovat se v psychologii skupin a jeho hlavním 

cílem musí být výchova dětí, upřednostněná před jejich soutěžními úspěchy. U 

sekundární prevence je působení odborníků ještě důležitější. Podle cílové skupiny je 

vhodné vybrat i ideální druh sportu, který bude jednak korespondovat s jejich 

přirozeností a povahou a zároveň pro ně bude atraktivní natolik, aby se do něho 

zapojily.  

Konkrétní příklady dokazují, že pokud je sportu v prevenci využito správně, může 

přinášet kladné výsledky ve snížení delikventních projevů mládeže. To má přínos nejen 

pro ně a okolí, ale i pro celou společnost. Tvůrci prevenčních programů a politik a 

obecně stát by tedy neměli tento prostředek zanedbávat a dále jej podporovat a patřičně 

rozvíjet. 
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