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Abstrakt: 

 

Následující práce zkoumá násilnou delikvenci mládeže v České republice na základě dat z 

druhé a třetí vlny výzkumu International Self-Report Delinquency Study (ISRD), který 

v České republice probíhal v roce 2006/7 (ISRD-2) a v roce 2013 (ISRD-3).  

 

V teoretické části se zaměřuje především na rizikové faktory, které s násilnou delikvencí 

mládeže mohou souviset, a dále věnuje pozornost teoretickým východiskům zmíněného 

výzkumu ISRD, který je založen především na teoriích sociální kontroly, konkrétně teorii 

sociálních vazeb (Hirschi, 1969/2002) a obecné teorii kriminality (Gottfredson & Hirschi, 

1990).  

 

V analytické části následuje statistická analýza, která se zaměřuje především na porovnání 

násilné delikvence mládeže mezi dvěma vlnami, dále násilné viktimizaci a genderovým 

rozdílům. Zvláštní pozornost je dále věnována rodinným vazbám a rodičovské kontrole 

v souvislosti s násilnou delikvencí a porovnání vzorku z Prahy, Plzně a zbytku České 

republiky.  

 

Analýzy naznačují, že mezi vlnami se celoživotní násilná delikvence snížila a určité 

snížení lze pozorovat i u rozdílu mezi chlapci a děvčaty. Souvislosti rodinných vazeb a 

rodičovského dohledu s násilnou delikvencí se prokázaly, ale vztahy byly spíše slabé. 

Srovnání mezi Prahou, Plzní a zbytkem republiky ukázalo, že v násilné delikvenci ani 

v rodinných vazbách mezi těmito oblastmi není statisticky významný rozdíl. U rodičovské 

kontroly se prokázal rozdíl pouze mezi Prahou a zbytkem republiky a mezi Plzní a 

zbytkem republiky, přičemž v Praze a Plzni měli rodiče nad dětmi větší dohled než ve 

zbytku vzorku. 
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Abstract: 

 

The following thesis examines the violent juvenile delinquency of the Czech youth and has 

supportive evidence from two sweeps of the International Self-Report Delinquency Study 

(ISRD). The first sweep in the Czech Republic was conducted in 2006/7 (ISRD-2) and the 

second sweep was conducted in 2013 (ISRD-3).  

 

The theoretical section focuses on risk factors, which are linked with violent delinquency, 

and theoretical foundations of aforesaid research ISRD. The theoretical foundations of 

aforesaid research are primarily social control theories, namely the social bond theory 

(Hirschi, 1969/2002) and the general theory of crime (Gottfredson & Hirschi, 1990). The 

remaining part of the thesis centres around a statistical analysis, which compares two data 

sets primarily focusing on violent delinquency, victimization and gender differences. 

Furthermore, the link between family bonds and parental supervision with violent 

delinquency is analysed, followed by a comparison of sample cases from Prague, Pilsen 

and the remainder of the Czech Republic. The final conclusions display that the prevalence 

of violent delinquency and gender difference in violent delinquency has decreased 

significantly.  

 

The link between family bonds and violent delinquency was proven to be statistically 

significant and the same can be stated for parental supervision, although the relations were 

not proven to be very strong. In addition, no statistically significant difference in either 

violent delinquency or family bond was found for the comparison of the three samples 

from Prague, Pilsen and the rest of the Czech Republic. When taking a closer look at 

parental supervision, there was no difference found when comparing Pilsen and Prague, 

however, both of these cities were statistically different from the rest of the Czech 

Republic. As a result, parental supervision can be deemed higher in Prague and Pilsen 

compared against the remainder of the Czech Republic. 

 

Key words: 

juvenile delinquency, youth, violence, delinquency research
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Úvod 

 

Porozumění delikvence mládeže a vlivu prostředí a individuálních charakteristik je jeden 

z klíčových aspektů pro zkoumání celkové kriminality a zavedení patřičných opatření. 

Násilná delikvence mládeže je často charakteristická pro své přetrvání do dospělého věku, 

a je proto velmi důležité zkoumat okolnosti jejího vzniku (Gullotta, 1999). Tato práce 

právě tímto typem delikvence zabývá a pro tyto účely využívá data z mezinárodního self-

reportového výzkumu mládeže ISRD, který probíhal v České republice pod vedením 

katedry sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dvou vlnách 

(poprvé v roce 2006 a podruhé v roce 2013). Cílem této práce je tedy především nastínit, 

jak vypadá situace násilné delikvence české mládeže a porovnat vybrané změny mezi 

jednotlivými vlnami výzkumu ISRD.  

 

Uvedený výzkum ISRD kromě samotné delikvence zkoumá i mnohé další aspekty 

ze života respondenta, jako je např. viktimizace, rodina, vrstevníci, škola nebo sousedství, 

díky čemuž je možné zkoumat různé souvislosti s delikvencí. Není však možné se věnovat 

úplně všem těmto souvislostem. Proto je tato práce zaměřená především na ty, které se 

často zmiňují právě ve spojení s násilnou delikvencí a navazují na teoretická východiska 

výzkumu ISRD. Větší sběr dat v Praze a Plzni umožní srovnání těchto dvou měst se 

zbytkem reprezentativního vzorku České republiky a popisu násilné delikvence ve všech 

třech oblastech. 

 

Práce je strukturovaná do tří základních částí. První část se věnuje terminologii a 

důležitým faktorům ovlivňující vznik násilné delikvence podle toho, jak to vyplývá 

z dřívějších výzkumů a teorií. Jedná se hlavně o rodinu, vrstevníky, viktimizaci a genderové 

rozdíly v násilí. Dále se zaměřuje na kriminologické teorie delikvence, ze kterých tento 

mezinárodní výzkum převážně vychází a které se k násilnému chování mládeže vztahují.  

 

Druhá část poskytuje popis násilné delikvence mládeže dle oficiálních statistik a následně 

představuje mezinárodní výzkum ISRD, jeho metodologická východiska a jeho provedení 

v České republice. Následuje představení otázek týkajících se násilí ve dvou vlnách 

výzkumu ISRD, které byly v České republice uskutečněny.  
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Třetí, analytická část, nastiňuje prevalence otázek týkajících se násilí z obou datových 

souborů (ISRD-2 a ISRD-3) a porovnání obou vln výzkumu v násilné delikvenci. V další 

kapitole se věnuje souvislosti násilné delikvence a rodiny, a to konkrétně rodinných vazeb 

a rodičovského dohledu, přičemž se opírá především o teoretická východiska výzkumu 

ISRD. V poslední kapitole této části nabízí porovnání vzorku z Prahy, Plzně a zbytku 

České republiky, srovnání prevalencí násilné delikvence ve jednotlivých oblastech a 

porovnání rodinných vazeb a rodičovské kontroly. 
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1 Teoretická část 

1.1 Terminologie 

 

Na začátku své práce bych ráda nejprve vymezila pojmy, se kterými v průběhu textu budu 

pracovat. Zabývám se násilnou delikvencí mládeže a již první slovo je z mnoha ohledů 

problematické. Definice slova násilí se liší v různých oborech a institucích.  V legislativě 

jeho definici nenalezneme a v trestním zákoníku není vyjmenovaná ucelená skupina 

násilných deliktů (podrobněji viz například Novotný & Zapletal, 2004). Policejní statistiky 

sice uvádějí násilnou kriminalitu jako jednu část evidovaných trestných činů, ale v zákoně 

nepředstavují samostatný oddíl násilí a jeho stíhání.  

 

Předmětem násilí se šíře zabývají zejména kriminologie, sociologie a psychologie, přičemž 

v každé oblasti můžeme najít různící se definice dle jejich zájmu. Liší se například ve 

formě násilí nebo v definici objektu, proti kterému je násilí namířeno, tedy jde-li o dalšího 

člověka, o věc, nebo o násilí namířené proti sobě. Novotný a Zapletal (2004, s. 283) 

uvádějí ve své publikaci nejčastější definici násilí v kriminologii, která je koncipovaná 

jako: 

 

„[...] útok na fyzickou nebo psychickou integritu člověka ve smyslu úmyslného 

užití fyzického násilí, resp. pohrůžky násilím, vůči jiné osobě.“   

 

Naproti tomu Světová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 2002 vydala publikaci 

o násilí, definuje násilí následovně:  

 

„Úmyslné použití nebo pohrůžku fyzické síly a moci proti sobě, další osobě nebo 

proti skupině či komunitě, které má za následek zranění, smrt, psychickou újmu, 

poškození vývoje nebo deprivaci, popřípadě existuje-li vysoká pravděpodobnost 

vzniku těchto následků.“ (Krug, 2002, s. 30).  

 

Tato druhá definice tedy navíc zahrnuje i aspekt moci ve smyslu dominance jednoho 

člověka nad druhým a násilí zaměřené proti sobě, což je charakteristické zejména pro 

sociologickou a psychologickou tradici pojetí násilí. V této publikaci také najdeme 
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všeobecně přijímanou typologii násilí, která ho rozděluje na násilí zaměřené proti sobě, 

interpersonální násilí a kolektivní násilí. Pro účely této práce budu pracovat s pojmem 

násilí, jak ho definovali Novotný & Zapletal (2004) a zaměřím se pouze na interpersonální 

násilí, které zahrnuje násilí mezi jedinci a na který je projekt ISRD také nejvíce zaměřen.  

 

Následně užívám pojem delikvence, které je často užíváno právě v souvislosti s mládeží. 

Je to chování, které svou podstatou představuje širší definici kriminality, neboť zahrnuje 

nejen činy postihnutelné trestním zákoníkem, ale i činy obecně protispolečenské. Kromě 

legislativního rámce pak musíme do studia pojmout i další oblasti života, jako je rodina, 

školství nebo zdravotnictví. S mládeží je často spojeno z toho důvodu, že jejich trestná 

činnost nebývá trestaná jako u dospělého jedince, a to i přesto, že existují i jiné možnosti 

potrestání. Jak uvádějí Novotný & Zapletal (2004), hranice trestní odpovědnosti je u nás 

sice až po dovršení 15. roku, ale již mezi 11. a 12. věkem se mluví o určité změně 

v mentálním vývoji a zralosti dítěte, na který je brán ohled v případě, že se u dítěte objeví 

delikventní chování. Právě v tomto kritickém věku, kdy se objevují začátky delikvence, je 

proto důležité zkoumat tendence v chování dětí.  

 

Dalším důležitým aspektem delikventního chování je pak viktimizace, kterou Novotný & 

Zapletal (2004, s. 143) definují jako „proces, v němž se potenciální oběť stává skutečnou“ 

a která je sice z části evidovaná v oficiálních statistikách, ale v anonymních dotaznících se 

dá zjistit i ta neregistrovaná. Zároveň představuje viktimizace i silný prediktor vzniku 

delikventního chování, studie uvádí, že u dítěte, které trpělo například domácím násilím 

doma nebo šikanou ve škole, se zvyšuje pravděpodobnost vlastní delikventní činnosti 

(Pfeiffer, 1998; Herrera & McCloskey, 2001; Sullivan et al., 2006; Lansford et al., 2007).  

 

Nakonec bych se ještě ráda zastavila u pojmu mládež, který je definován v zákonu č. 

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

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). V tomto 

zákoně se pojmem mládež rozumí děti mladší patnácti let (nedovršily patnáctý rok věku 

v den spáchání činu jinak trestného) a mladiství, kteří v době spáchání provinění dovršili 

patnáctý rok věku a nepřekročili osmnáctý rok svého věku. Pro označení respondentů ve 

výzkumu ISRD tedy budu používat hlavně pojmu mládež. 
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1.2 Důležité faktory související s násilnou delikvencí mládeže 

 

V této kapitole se budu věnovat faktorům důležitým při zkoumání delikvence mládeže, na 

které je třeba při výzkumech brát ohled. Teoretici se dlouho snažili zformovat teoretické 

základy pro zkoumání mládeže, od klasických teorií přes teorie sociální kontroly po 

neoklasické (podrobněji viz například Gullotta, 1999, s. 12-47), přičemž autoři se sice 

zabývají různými okolnostmi vzniku, ale shodují se na tom, že zkoumání delikvence 

mládeže si vyžaduje specifický přístup. U násilné delikvence je navíc obzvlášť třeba dbát 

ohled na to, že agresivita má u dětí často přetrvávající a gradující charakter (Gullotta, 

1999). 

 

Dítě a mladistvý navíc mají před zákonem jinou pozici pro svou fyzickou a psychickou 

nevyzrálost (Večerka, 2009), a je tedy potřeba věnovat se více možným příčinám vzniku 

delikventního chování, abychom mohli vzniku takového chování zabránit jinými 

prostředky. Již v útlém věku může započít kriminální kariéra, která bude pokračovat po 

celý život. Gullotta (1999) doplňuje, že z longitudinálních studií vyplývá, že násilné 

chování v době dospívání zvyšuje pravděpodobnost páchání závažnějších a opakovaných 

trestných činů v dospělosti. Násilné činy dospívajících dokonce slouží jako daleko silnější 

prediktor další kriminální činnosti v dospělosti než jiné delikventní činy (Gullotta, 1999).  

 

Lipsey & Derzon (1998) ve své publikaci zkonstruovali typologii prediktorů závažné a 

násilné delikvence ve věku 15-25 let a přitom rozlišili pachatele na adolescentní a 

celoživotní. První skupinu tvoří jedinci, u kterých se počátky delikventního chování objeví 

ve věku 12-14 let a jejich kriminální kariéra je většinou omezená pouze na věk puberty. 

Druhá skupina je vystavena rizikovým faktorům již ve věku 6-11 let a delikventní činnost 

začínají také páchat dříve. U této skupiny je pak větší pravděpodobnost, že bude své 

delikventní chování stupňovat. Pro tyto dvě skupiny vytvořili na základě meta-analýzy 

výzkumů z USA, Británie a Skandinávie seznam rizikových faktorů, které seřadili na 

základě jejich významu. Zatímco pro celoživotní pachatele označili za ty nejvýznamnější 

faktory míru kriminality a návykové látky, pro adolescentní pachatele to byly sociální 

vazby a asociální vrstevníci.  
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Faktory v uvedeném výzkumu byly různého charakteru, přičemž některé byly individuální 

(pohlaví, etnikum, IQ, agrese, přístup ve škole, ...) a některé dány prostředím, ve kterém 

dítě vyrůstalo (míra kriminality, rodinné zázemí, vrstevníci, ...). Individuální faktory jsou 

dány především biologicky a osobnostně, zatímco druhou skupinu tvoří faktory sociální, 

kulturní či politické. Některé faktory z obou skupin se pak navzájem ovlivňují. Například, 

dívky a chlapci budou mít pravděpodobně odlišnou výchovu, což může mít souvislost s 

delikvencí (Matoušek & Kroftová 1998; Urbanová et al., 2004; Stoltz, 2005). Dalším 

příkladem může být špatná ekonomická situace rodiny, která může způsobovat úzkosti 

vyúsťující v agresi (Marshall, 1992; Beyers et al., 2001; Heimer, 1997).  

 

Biologicky dané faktory (pohlaví, etnikum) ovlivnit nelze, ale můžeme pracovat s 

environmentálními faktory, jako je například rodina, komunita a kultura, které se mohou 

podílet na vytváření situace, ve které by se násilí mohlo objevit (Krug, 2002). Některé 

takové faktory mohou působit po celou dobu života jedince, jiné se liší ve své síle 

v různých fázích života. Gullotta (1999) uvádí, že je možné, že některé faktory ovlivňují 

vznik násilnického chování v nízkém věku, zatímco jiné toto chování udržují v pozdějším 

období. Jako proměnné pro jeho vznik uvádí individuální charakteristiky jedince, nízkou 

stabilitu rodiny a nedostatečnou vřelost v rodině. Jako proměnné spojené s pokračováním a 

stupňováním takového chování pak zmiňuje delikventní kamarády a špatné výsledky ve 

škole či vyhození ze školy.  

 

Co se týče delikventních kamarádů, ti pro mládež tvoří velice důležitý aspekt jejich 

života. S touto skupinou tráví čas ve škole a často i mimoškolních aktivitách a stává se tak 

pro jedince důležitou referenční skupinou, která postupně zastíní všechny ostatní skupiny, 

včetně rodičů a rodiny (Matoušek & Kroftová, 1998). Tato referenční skupina pak často 

vyžaduje určité chování pro přijetí jedince mezi sebe a vytváří se velký tlak na potřebu 

zapadnout. Autoři však vlivnou sílu této skupiny podmiňují rodinným zázemím a 

podpůrným systémem rodičů (Matoušek & Kroftová, 1998; Gullotta, 1999). Lépe řečeno, 

na děti se stabilní rodinnou základnou nebude mít vrstevnická skupina takový vliv, neboť 

dítě nepociťuje tak velkou touhu či tlak být někým přijat. Jako faktor delikventního 

násilného chování tedy může v některých případech fungovat, ovšem pouze díváme-li se 

zároveň i na vliv rodinného zázemí a stability.  
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Rodina tedy bezpochybně figuruje jako první a velmi důležitý aspekt ve formování a 

socializaci jedince a zázemí, které dítěti poskytuje, může mít souvislost se vznikem 

násilného chování u dítěte. Spíše než jako rizikový faktor vzniku delikvence se však 

rodinné zázemí projevilo jako určitý ochranný faktor zabraňující protispolečenskému 

chování (Lösel & Bliesener, 1994). Jinak řečeno, můžeme pouze konstatovat, že 

nepříznivé rodinné zázemí sice může, ale nemusí být příčinou vzniku násilné delikvence, 

ale dobré rodinné zázemí působí jako ochranný faktor zabraňující protispolečenskému 

chování (Lösel & Bliesener, 1994). Určité souvislosti s jednotlivými projevy špatného 

rodinného zázemí lze však pozorovat. Jak jsem se již zmiňovala, násilná kriminalita je 

spojena s nízkou podporou a vřelostí ze strany rodiny, včetně rodinných a manželských 

konfliktů a jako silný faktor se zatím ukázalo i svědectví jakéhokoliv typu a závažnosti 

násilí v rodině (Gullotta, 1999). Rodina jako první poskytuje jedinci vzorce chování, které 

si potom sám v dospělosti osvojuje a to i v případě, že jsou tyto vzorce protichůdné s tím, 

co společnost považuje za kulturní standard, obzvlášť pokud jsou tyto společenské normy 

slabé. Dítě, které je doma svědkem násilného chování, bude mít v dospělosti spíše 

kladnější vztah k násilí a spíše vezme tento vzorec chování jako běžný způsob, jak docílit 

svých cílů (Owen & Strauss, 1973).  

 

Násilná viktimizace, tedy když je dítě obětí nějakého násilného činu, je s násilnou 

delikvencí často spojována. Viktimizace u dětí může poškodit psychologický vývoj, 

vyvolat úzkosti, depresi či méněcennost, což může vyústit v agresivní a delikventní 

chování (Sullivan et al., 2006; Lansford et al., 2007). V extrémním případě zneužívání 

dítěte v rodině je navíc velké riziko vzniku problémů mentálního vývoje dítěte, špatnými 

výsledky ve škole a delikventním či násilným chováním (Herrera & McCloskey, 2001). 

Souvislost mezi delikvencí a viktimizací však může být různého charakteru. Cohen a 

Felson (1979) se snažili tuto souvislost vysvětlit ve své teorii rutinních aktivit, která se 

zaměřuje na příležitosti ke spáchání zločinu. Spojitost je dána životním stylem jedince, 

který má tendenci obklopovat se jedinci s podobnými charakteristikami a podobným 

životním stylem. Pokud daný jedinec má sklony k páchání delikventních činů, je 

pravděpodobné, že se bude pohybovat kolem dalších delikventních kamarádů. Pachatel 

delikventních činů potom spíše bude i obětí delikventního činu, neboť se spíše než 

nedelikventní jedinec dostane do kontaktu s delikventy a delikventního prostředí. Tím se 

vytvoří více příležitostí pro viktimizaci a delikventní jedinec bude také zároveň spíše obětí 
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násilného či jiného činu, neboť je menší pravděpodobnost, že taková skutečnost bude 

nahlášena policii či jiným autoritám. Nahlášením by totiž oběť riskovala i odhalení a 

potrestání vlastní delikventní činnosti (Shaffer & Ruback, 2002).  

 

Zvláštní pozornost mezi těmito faktory patří pohlaví, a to obzvláště v problematice násilné 

delikvence. Rozdíly mezi chlapci a dívkami byly dlouho opomíjeny. Teorie byly nejdříve 

zaměřeny pouze na dospělého muže, jelikož podíl žen na kriminalitě byl velmi nízký 

(Alarid, Burton & Cullen, 2000). V poslední době se však rozdíly v delikvenci mezi 

ženami a muži snižují. Debatu o tomto trendu začaly téměř před 40 lety Adler (1975) a 

Simon (1975) a od té doby se touto skutečností zabývali mnozí výzkumníci (O’Brien, 

1999; Heimer, 2000).  

 

Teorie, které se snaží tuto disproporci vysvětlit, jsou často spojené s feminismem a 

základní linie takových teorií je ta, že se zvyšující se emancipací také roste kriminalita žen 

(Heimer, 2000). Tato koncepce je však převážně spojena s ekonomicky motivovanými 

činy a váže se na to, co je pro ženy dostupné. Ženy jsou spíše spojované s mravnostními 

trestnými činy, neboť prostituce je jediný trestný čin, ve kterém ženská kriminalita 

převyšuje tu mužskou. Dále jsou spojované s drobnými krádeži nebo drogově 

motivovanými trestnými činy (Heimer, 2000).  

 

Co se týče násilné kriminality, často převažuje názor, že k chlapcům násilí patří, zatímco 

dívky by měly být něžné a slabé (Stoltz, 2005). Chlapci jsou jinak vychováváni a často 

jsou vedeni k tomu, aby ukazovali svou fyzickou sílu a aby si získávali respekt (Stoltz, 

2005). Jsou také častěji než dívky již od mala zapojováni do množství sportů, ke kterým 

agresivita a násilí patří (Gullotta, 1999). Přestože se genderové rozdíly v kriminalitě 

snižují, jak jsem uváděla výše, tyto sociální role jsou stále zakořeněné hluboko ve 

společnosti a ve výchově dětí. Není tedy překvapivé, že by chlapci měli spíše než dívky 

projevovat násilné chování. I proto může být problém s násilnickými dívkami často 

opomíjený a studie zaměřené jen na muže. Zaznamenáváme-li ale rostoucí delikventní 

tendence u žen, je na místě přemýšlet o tom, není-li to důsledek změn v trendu výchovy. S 

rostoucí emancipací žen se dají předpokládat i změněné vzorce ve výchově dívek. 

Problematiku genderové socializace v souvislosti s kriminalitou zmiňují ve své publikaci 

Urbanová, Večeřa a Hungr (2004). Autoři uvádějí, že před počátkem snah o 



 

10 

 

zrovnoprávnění žen byly vzorce výchovy dívek obecně velmi podobné. Dívky byly 

vychovávané k tomu, aby byly poslušné, něžné a projevovaly své emoce. Odchylky od 

takového chování byly vnímány jako prohřešky. Oproti tomu chlapci si mohli dovolit širší 

spektrum deviantního chování, neboť to bylo přisuzováno charakteristikám jejich 

"mužného" chování, které je v souladu s jejich genderovou rolí. Dnešní žena, která má 

pocit, že si vybojovala své místo ve společnosti, ale že zároveň musí stále bojovat, dost 

možná zohlední své přesvědčení ve výchově svých dcer. Urbanová, Večeřa a Hungr (2004) 

tvrdí, že ženy páchají méně trestných činů už jen proto, že jsou tak vychovány. Podporu 

pro tyto teze najdeme i u Matouška a Kroftové (1998), kteří spojují vyšší sociální kontrolu 

u dívek ze strany dospělých (rodičů, učitelů aj.) s odlišnostmi v protispolečenském 

chování. Dívky si vytvoří silnější vazby na rodinu než na vrstevníky a spíše se budou 

chovat dle zavedených norem. 

 

Rozdíl mezi chlapci a dívkami však netkví jen v tom, že dívky páchají méně násilných činů 

než druhé pohlaví (Gullotta, 1999; Alarid, Burton & Cullen, 2000; O’Brien, 1999; Heimer, 

2000). Rozdíly vidíme i ve vnímání násilí a dalším často diskutovaným tématem 

zabývajícím se genderovými rozdíly v delikvenci je i viktimizace. Oběma těmito otázkami 

se zabývali i Artz a Riecken (1997) v self-reportovém výzkumu vedeného na středních 

školách ve věku 12-14 let. Výzkum byl zaměřený především na vnímání násilí a rozdíly 

mezi chlapci a dívkami, ale zkoumal i viktimizaci a samostatnou delikventní činnost. Na 

základě svých měření dospěli k závěru, že chlapci jsou daleko častěji než dívky oběťmi 

násilných činů, jak dokládají i jiní autoři (např. Pheiffer, 1998; Stewart et al., 2002).  

 

 

Studentů se v dotazníku ptali na jejich zkušenosti s viktimizací u čtyř typů násilných činů: 

 

1. oběť gangu či skupiny dětí, 

2. napadení na cestě do školy nebo zpátky domů, 

3. sexuální zneužívání, 

4. fyzické týrání doma.  

 

Prokázal se důležitý rozdíl mezi viktimizací dívek a chlapců. Celkově totiž sice chlapci 

byli daleko častěji oběťmi, ale při zkoumání jednotlivých prevalencí činů se zjistilo větší 
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zastoupení pouze v prvních dvou případech (oběť gangu či skupiny dětí, napadení na cestě 

do či ze školy). Dívky naproti tomu uvedly oproti chlapcům více případů sexuálního 

obtěžování a fyzického týrání doma. U sexuálního obtěžování to bylo dokonce téměř 

dvakrát více případů než u chlapců. Autoři následně měřili viktimizaci pouze ve skupině 

chlapců a dívek, kteří měli nějakou zkušenost s tím, že někomu fyzicky ublížili. Rozdíl se 

ukázal být ještě významnější (Artz & Riecken, 1997). 

 

Pokud bychom se tedy zaměřili na násilné chování v rodině, otázkou zůstává, na jaké 

pohlaví bude mít tato viktimizace větší vliv. Chlapci toto chování mohou brát jako vzor 

dospělého muže a spíše si ho osvojí. Děvčata ale naproti tomu mohou mít tendenci použít 

větší násilí, protože vnímají svou fyzickou slabost a nutnost umět se bránit. Je tedy možné, 

že přítomnost násilí u jedince v rodině bude mít horší vliv na dívky než na chlapce. Stewart 

et al. (2002) ve svých zjištění také zaznamenali častější viktimizaci u chlapců než u dívek a 

zároveň vyšší prevalenci následné samostatné násilné delikvence u chlapců a dívek, se 

kterými bylo doma špatně zacházeno. Celkově jejich výzkum také dochází k závěru, že 

viktimizace hraje důležitou roli ve vzniku násilné delikvence a za nejsilnější prediktory 

označili fyzické týrání a zanedbávání, zatímco sexuální zneužívání a psychické týrání se 

jako prediktory příliš nepotvrdily.  
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1.3 Teorie násilné delikvence mládeže 

 

V předchozí části jsem se věnovala rizikovým faktorům, které mohou či nemusí ovlivňovat 

delikvenci u mládeže. Je důležité tyto předpoklady ukotvit v teorii a v této části se proto 

zaměřím na teoretická východiska pro projekt ISRD, které se vztahují k tématu této práce.  

 

Celkově je projekt zakotven hlavně ve dvou teoriích – teorii sociální kontroly (Hirschi, 

1969/2002) a obecné teorii kriminality (Gottfredson & Hirschi, 1990). První z nich se 

zaměřuje hlavně na koncept sociálních vazeb, které formují delikventní chování a 

pokračování v něm. Druhá teorie se zabývá aspektem sebekontroly, kterou její autoři 

považují za klíčovou při rozhodování o učinění nějakého delikventního činu a dá se 

aplikovat již od dětství, což je pro tento typ výzkumu velká výhoda. Jak už bylo zmíněno, 

děti a mládež mohou mít jiné důvody k páchání trestné činnosti než dospělí muži a do 

procesu vstupují odlišné faktory, jako je například způsob výchovy, prospěch ve škole 

nebo delikventní prostředí (Gullotta, 1999). Na druhou stranu pak tyto faktory mohou 

sloužit jako prediktory pravděpodobnosti vzniku delikventního chování v populaci. 

 

1.3.1 Teorie sociálních vazeb 

 

Hirschiho teorie sociálních vazeb (Hirschi, 1969/2002) představuje jako hlavní předpoklad 

delikvence slabé nebo zcela žádné sociální vazby v životě člověka. Sociální vazby pak 

v jeho pojetí představují sociální kontrolu, která by lidem měla bránit v delikventní 

činnosti. Na rozdíl od jiných teoretiků své doby tak nezkoumá důvody, které vedou 

k páchání trestné činnosti, ale naopak se zaměřuje na vysvětlení, proč lidé trestné činy 

nepáchají, neboli co je od takové činnosti odrazuje.  

 

Své současníky Roberta K. Mertona a Edwin H. Sutherlanda kritizoval a jejich teorie 

delikvence dokonce považoval za redundantní, neboť není třeba vysvětlovat motivaci lidí 

k páchání trestné činnosti (Hirschi, 1969/2002). Předpokládá, že pokud lidé mají vnitřní 

touhy po rychlém a jednoduchém uspokojení svých potřeb, což je neodmyslitelně spjato s 

delikvencí, nepotřebovali by se učit chtít páchat trestné činy, jak tvrdí Sutherland, ani by 

nemuseli být k takové činnosti dohnaní neúnosnou životní situací, jak tvrdí Merton. Tito 
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teoretici tedy předpokládají, že člověk se skrze socializaci naučí normy a hodnoty platné ve 

společnosti a až vlivy vnějších sil zapříčiní, že se z člověka stane pachatel trestné činnosti.  

 

Hirschi (1969/2002) naproti tomu tuto premisu o morálním základu člověka odmítá a tvrdí, 

že konformita je ovlivněná čtyřmi základními pilíři sociálních vazeb, které jsou: 

 

1. attachment (pouto), 

2. commitment (závazek), 

3. involvement (zapojení se), 

4. belief (víra).  

 

Je třeba však pracovat s těmito pojmy z ryze sociologického pohledu a vypustit ten 

psychologický, který zahrnuje velice interní aspekt lidské osobnosti a není klíčový pro tuto 

teorii. Proto pojem attachment (pouto) neodkazuje na vnitřní pocit člověka připoutání 

k někomu blízkému, které často nezmizí ani při ztrátě kontaktu, ale na „pokračující 

intimitu kontaktu“, která byla vytvořena v rodině a ve škole. Rodiče a učitelé představují 

pro adolescenty dohled a kontrolu a právě úroveň pokračující intimity komunikace mezi 

dítětem představuje koncept pouta.  

 

Pojmem commitment (závazek) Hirschi opět nemyslel vnitřní odhodlání vzdát se vlastních 

zájmů, ale definuje ho jako velikost investice takového chování v jakoukoliv společenskou 

aktivitu. Zde můžeme mluvit o tzv. racionální složce Hirshiho konceptu konformity, neboť 

při rozhodování, zda spáchat delikventní čin, porovnáváme potencionální zisk a ztrátu 

právě těch investic, které jsme vynaložili v rámci konvenčního chování. V našem případě 

by tedy děti s lepším prospěchem měly mít menší tendence k delikventnímu chování, 

jelikož již hodně investovaly do toho, aby byly dobrými žáky.  

 

Involvement (zapojení se) odkazuje na podobný princip jako předchozí faktor sociální 

kontroly, ale v tomto případě je měřeno v čase a množstvím energie vynaloženém na určité 

aktivity. Jak ale Hirschi (1969/2002) uvádí, nepodařilo se zcela prokázat, že by obecně čas 

strávený v určitém souboru aktivit nějakým způsobem snižoval pravděpodobnost spáchání 

delikventního činu.  

 



 

14 

 

Posledním faktorem sociální kontroly k vysvětlení konformity je belief (víra). Opět nejde o 

vnitřní silné přesvědčení, ale o míru uznávání daných hodnot a norem ve společnosti. Je-li 

tato míra nízká, pak jde o rozhodnutí člověka, zdali se i tak rozhodne pro přijmutí obecně 

schvalovaného hodnotového systému nebo si vybere jinou cestu. Je-li však tato míra 

vysoká, jedinec bude dychtivě hodnoty schvalovat a bránit. Tato víra je tedy silně svázaná 

s konvenčními představami společnosti a je třeba mít pro ni oporu společenského systému, 

který by měl mít takový hodnotový systém, aby lidé věřili v jeho morální validitu (Hirschi, 

1969/2002). 

 

 

1.3.2 Obecná teorie kriminality 

 

Další teorií prostupující výzkumem ISRD je obecná teorie kriminality Michaela R. 

Gottfredsona a Travise Hirschiho (1990), která revidovala klasickou kriminologickou 

tradici se snahou zkonstruovat širší a komplexnější pojetí zločinu.  

 

Kritizují předešlé teoretiky pro jejich tendenci limitovat se pouze na zločin a jeho legální 

stránky a pro opomenutí dalších vstupujících faktorů a širší škály deviantního chování. Dle 

jejich koncepce není klíčové zjišťovat, co zločin způsobuje, neboť výsledky takového 

pátrání se pak různí podle disciplíny a jejich pole působnosti. Autoři se více soustředí na 

podstatu zločinu a odmítají koncepce klasické i pozitivistické tradice, které se snaží 

vysvětlit zločin skrze dědičnost, agresi, ekonomické tlaky, sociální frustraci nebo ho vidí 

jako naučené chování (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

 

Podle jejich teorie podstata zločinu vzniká se špatnou schopností každého člověka 

kontrolovat své vlastní touhy. Dle jejich koncepce se potom zločincem stane ten člověk, u 

kterého jsou momentální touhy v nesouladu s dlouhodobými zájmy, ale vinou nízké 

sebekontroly se i tak rozhodne pro následování tužeb momentálního a krátkodobého 

charakteru. Naproti tomu lidé s vysokou sebekontrolou se budou rozhodovat na základě 

možných následků svých činů a možného potrestání vycházejících z trestního zákoníku 

nebo ze společenských norem (Gottfredson & Hirschi, 1990).  
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Tato teorie tedy neříká, že lidé s nízkou sebekontrolou musí nutně být delikventní a páchat 

trestné činy. Pouze pokud se člověk dostane do takových podmínek a okolností, které k 

delikventnímu chování mohou vést, nízká sebekontrola může přispět k tomu, že se pro 

takové chování tento člověk rozhodne. Jde tedy spíše o rizikový faktor zvyšující 

pravděpodobnost než prediktor kriminálního chování (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

 

Autoři sami mluví pouze o sklonu ke zločinnosti, není tedy jasně dáno, že k ní musí dojít. 

Vysoká sebekontrola naproti tomu funguje jako určitý ochranný faktor, který snižuje 

pravděpodobnost vzniku delikvence i v těžkých situacích (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

Pojetí sebekontroly přitom odkazuje hlavně k aktu odolání pokušení, což vychází z dané 

definice zločinu, kterou autoři koncipují jako jednoduché uspokojení momentálních přání, 

které s sebou přináší nejen samotné uspokojení ze získání vytouženého cíle, ale i například 

vzrušení a dobrodružství. Autoři také nabízejí charakteristiku kriminálníka, kterého 

popisují jako člověka sebestředného, lhostejného a necitlivého k utrpení a potřebám lidí 

okolo. Nejsou schopni plánování a myšlení do budoucna, což indikuje nestabilitu 

v manželství, přátelství a pracovní kariéře (Gottfredson & Hirschi, 1990).  

 

Koncept sebekontroly úzce souvisí i s násilím, neboť člověk se sklonem okamžitě 

uspokojovat své potřeby bez ohledu na ostatní a bez ohledu na následky bude také mít 

problém zvládat iritující situace a bude mít tendenci takové události řešit momentálně a 

impulsivně. Spíš potom užije fyzické síly než verbálních prostředků (Gottfredson & 

Hirschi, 1990). Teorie sebekontroly je obzvláště vhodná pro studii delikvence mládeže, 

neboť výše uvedené tendence se dají zachytit i před legální věkovou hranicí trestní 

zodpovědnosti a často přetrvávají po celý život a mohou vést ke kriminální kariéře. Jak 

uvádí Lilly et al. (2007), problémy v chování zachycené v dětství se často manifestují 

v pubertě jako delikventní chování a následně jako kriminální chování v dospělém věku.  

 

V dotazníku ISRD najdeme revidovanou škálu sebekontroly dle Grasmicka (Grasmick et 

al., 1993), která na baterii devíti výroků zkoumá schopnost jednotlivce adekvátně reagovat 

na různé podněty a ovládat své chování. Grasmick (1993) představil obecný teoretický 

model, na základě kterého se potom dle faktorové analýzy autoři snažili tento model 

v jednotlivých zemích projektu ISRD potvrdit.  Pro ISRD-2 za Českou republiku autoři 

došli k mírně upravené verzi původního modelu, který i v jejich případě potvrdil existenci 
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jednoho obecnějšího faktoru, ale u čtyř hlavních dimenzí mírně upravili některé názvy – 

vyhledávání rizika, egocentrismus, impulsivita emočního obsahu a „prezentismus“.  Škála 

se tedy prokázala jako platná, a to nejen pro Českou republiku, ale i pro zbytek zemí 

participujících na tomto projektu (Podaná & Buriánek, 2007).  
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2 Metodologická část 

 

V této části nejdříve krátce popíšu současnou situaci násilné delikvence mládeže podle 

oficiálních policejních statistik a následně představím výzkum International Self-Report 

Delinquency Study (ISRD) a provedení jeho dvou posledních šetření v České republice 

(ISRD-2 a ISRD-3). Na závěr kapitoly popíšu otázky týkající se násilné delikvence a 

viktimizace v obou vlnách výzkumu ISRD. 

 

2.1 Oficiální statistiky 

 

Oficiální statistiky představují důležitý pramen pro popis vývoje kriminality. Statistiky 

vydávané Policií ČR1 zaznamenávají nahlášené trestné činy a jsou k dispozici za každý 

měsíc a každý rok. Díky nim proto můžeme zkoumat změny v kriminálním chování 

v České republice, ale musíme počítat s tím, že část kriminality zůstane těmto statistikám 

skryta. I přes to nám však dává dobrou představu o kriminálním chování.  

 

Asi od roku 2004 celková kriminalita klesala až do roku 2013, kdy mírně stoupla. Na 

začátku roku 2013 však byla udělena amnestie více než šesti tisícům vězňů, což se logicky 

odrazilo na těchto statistikách, neboť velká část propuštěných vězňů navázala na svou 

kriminální činnost a brzy se dostala zpět do vězení. Klesající trend až do roku 2013 

zaznamenala i násilná kriminální činnost.  

 

Co se týče kriminality mládeže, ta v roce 2013 jako jediná naopak poklesla. Marešová 

(2014) ve své zprávě o trendech kriminality nabízí vysvětlení, že dětská kriminalita se čím 

dál tím více přesouvá na sociální sítě a větší část kriminality se tak stává latentní.  

Nejčastější trestnou činností mládeže je dle policejních statistik stále majetková trestná 

činnost, za kterou následuje násilná trestná činnost. V roce 2013 bylo zaznamenáno 909 

násilných trestných činů spáchaných mládeží, čímž se rozumí děti a mladiství do dovršení 

18. roku a což představuje 4,9 % z celkové násilné kriminality v roce 2013. Konkrétně se 

jednalo hlavně o činy úmyslného ublížení na zdraví (7 % z celkového počtu pachatelů) a 

loupeže (16 % z celkového počtu pachatelů). Mladiství ve věku od 15 do 17 let přitom 

                                                
1 Policie České republiky. (2013). Statistické přehledy kriminality. Retrieved from: 
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spáchali oproti nezletilým většinu činů. V roce 2013 bylo za násilnou delikvenci celkově 

stíháno a vyšetřováno 13 133 osob a z toho 6 % byly děti do 17 let, přitom podíl mládeže 

na celkovém počtu pachatelů byl téměř o polovinu menší (3,6 %). 

  

2.2 Výzkum International Self-Report Delinquency Study 

 

Oficiální statistiky jsou sice velmi dobrým zdrojem dat o delikvenci, ale neumožňují 

komplexněji nahlédnout do okolností jejího vzniku a pokrýt ji v celém obsahu. Self-

reportové studie proto mohou být dobrým nástrojem pro doplnění oficiálních statistik a 

umožní nám zaznamenat i část latentní kriminality (delikvence), jak dokazují mnozí autoři 

(Thornberry & Krohn, 2000; Junger-Tas & Marshall, 1990). 

 

2.2.1 Základní východiska výzkumu ISRD 

 

Počátky projektu International Self-Report Delinquency Study (ISRD) sahají až do začátku 

90. let minulého století. V první vlně toho mezinárodního výzkumu, který se realizoval 

v letech 2005-2007, se účastnilo celkem 13 zemí a velkým přínosem tohoto výzkumu byla 

možnost srovnání self-reportových výzkumů na mezinárodní úrovni. V druhé vlně (ISRD-

2) se zapojilo již 33 zemí a projekt se dostal na vyšší organizační i metodologickou úroveň 

(Jungr-Tas, 2010). Sběr dat třetí vlny probíhal v letech 2012-2014. 

 

Výzkum ISRD je zaměřen převážně na věkovou skupinu 12-15 let, tedy 7.-9. třídy 

základních škol a odpovídající ročníky gymnázií, a klade si za cíl zjištění míry 

delikventního (krádež, ublížení na zdraví, apod.) či problémového (užívání alkoholu a 

drog, záškoláctví) chování mládeže a viktimizace. Teoreticky je ukotven hlavně v teoriích 

sociální kontroly, konkrétně obecné teorii kriminality (Gottfredson & Hirschi, 1990) a  

teorii sociálních vazeb (Hirschi, 1969/2002). Šetření ISRD je převážně zaměřeno na města 

a ve všech zemích musela být minimálně dvě střední či velká města, dle uvážení 

výzkumníků. Pro zajištění porovnatelnosti pak každá země měla zajistit nadvýběr dvou 

měst. Výběr škol a tříd měl být zajištěn náhodně (Jungr-Tas, 2010).  
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Kromě zjištění delikventního a rizikového chování se dotazník druhé a třetí vlny tohoto 

výzkumu věnoval i následujícím aspektům života respondentů: 

 

• rodina, 

• volný čas,  

• škola, 

• blízké okolí, sousedství, 

• delikventní kamarádi, 

• sebekontrola, 

• viktimizace. 

 

Mezi jednotlivými vlnami proběhly menší změny, ale tyto hlavní okruhy je stále možné 

porovnávat v obou dotaznících pro zjištění základních trendů. Není možné například 

porovnat postoj k násilí, který najdeme pouze v dotazníku ISRD-2. V následující vlně 

naopak přibyly otázky na kyberšikanu, problematiku gangů či týrání zvířat. 

 

2.2.2 Výzkum ISRD 2 a 3 v České republice 

 

Česká republika se zapojila až do druhé (ISRD-2) a třetí (ISRD-3) vlny tohoto projektu a 

realizovala jej Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v roce 2006/7 a v roce 2013 (Podaná 

& Buriánek, 2007). Výzkum byl prováděn metodou self-reportu a dotazníky vyplňovaly 

děti ze sedmých až devátých tříd za dozoru tazatele (v některých případech i učitelky, to 

však nebylo preferováno). Oba výzkumy obsahují i větší sběr ze dvou velkých měst – 

Prahy a Plzně, které v datech vytvářejí nadreprezentaci, což sice umožňuje srovnávání, ale 

může způsobit vychýlení souboru. Aby se tomu vychýlení při analýzách zabránilo, byla 

stanovena váha, která tuto disproporci eliminuje.  
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2.2.3 Otázky týkající se násilí v dotaznících ISRD-2 a ISRD-3  

 

V této části se zaměřím na porovnání otázek násilí v jednotlivých vlnách ISRD, které se 

celkově příliš neliší, ale určité rozdíly zde najdeme. Násilí se v obou dotaznících vyskytuje 

v různých částech, ať už jde o samostatnou násilnou činnost respondenta a jeho blízkých, 

násilnou viktimizaci, nebo otázky na násilí v okolí školy a bydliště.  Nejdříve se tedy budu 

věnovat násilnému chování a viktimizaci a následně představím zbylé otázky týkající se 

násilného prostředí. Nakonec se ještě chci věnovat postoji k násilí, který byl obsažen pouze 

v dotazníku ISRD-2, tudíž se nedá porovnat mezi dotazníky. 

 

Násilná delikvence a viktimizace 

 

Pro účely své práce rozděluji otázky týkající se násilné činnosti do tří podkategorií, které 

považuji za klíčové, a v každé kategorii popíšu, jaké byly dětem kladeny otázky a 

popřípadě je-li mezi dvěma vlnami nějaký rozdíl. Následně představím výběr dalších 

otázek týkajících se násilí a stručně je popíšu. Tato část se bude věnovat otázkám, které se 

násilí týkají explicitně.  

 

Základní otázky jsem rozdělila do těchto kategorií2: 

 

1. násilná delikvence, 

2. násilná viktimizace, 

3. násilné chování rodičů a kamarádů. 

 

První kategorií (násilná delikvence) budu označovat samostatnou násilnou činnost 

respondentů. Oba dotazníky v tomto případě kladou stejné otázky, které zkoumají tzv. 

běžnou násilnou delikvenci (skupinová bitka, nošení zbraně) a závažnou delikvenci 

(úmyslné ublížení na zdraví, vyhrožování za účelem okradení, neboli loupež). V dotazníku 

ISRD-3 pak ještě k tomu přibyla otázka na násilí na zvířeti. V mé práci se však této otázce 

věnovat nebudu ani při analýzách dat ze třetí vlny.  

 

                                                
2 Přesné znění otázek v příloze 1. (ISRD-2) a v příloze 2. (ISRD-3). 
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Druhý oddíl otázek se věnuje problematice násilné viktimizace a zahrnuje podobné otázky, 

jako jsou v první kategorii, ale tentokrát jsou otázky zaměřené na to, zda byli respondenti 

někdy obětmi takových činů. Oba dotazníky se stejným způsobem ptají na to, zda bylo 

respondentovi někdy vyhrožováno násilím za účelem okradení (loupež) a zda ho někdy 

někdo úmyslně napadl nebo udeřil (úmyslné ublížení na zdraví). Rozdíl však přichází 

v další otázce šikany, která je v první vlně definovaná jako ponižování, zesměšňování, 

udeření či kopnutí ze strany spolužáků, zatímco v ISRD-3 tuto otázku již nenajdeme a na 

jejím místě objevíme otázku na tzv. kyberšikanu jako nový typ viktimizace, respektive 

typ šikany přesunutý do virtuální reality, který využívá moderních technologií. Tento typ 

šikany ještě není zcela prozkoumán, ale diskutuje se o tom, že jeho dopady mohou být 

velice podobného, nebo dokonce závažnějšího charakteru než klasická šikana (Cambell, 

2005). Kyberšikana je v dotazníku formulovaná jako zesměšňování či zlé dobírání 

prostřednictvím emailu, sociálních sítí, webu či přes SMS. V otázce šikany tedy není 

možné porovnávat mezi dvěma soubory dat a násilí jako fyzický aspekt klasické šikany 

není v dotazníku ISRD-3 zkoumán. Další novou problematiku, která třetí vlna studie 

pokrývá, je tzv. hate crime, neboli zločin z nenávisti, který je v dotazníku definován jako 

vyhrožování násilím nebo fyzické napadení kvůli náboženství, jazyku, barvě kůže, 

sociálnímu či etnickému původu nebo podobným důvodům. Další dvě nové otázky se týkají 

násilné viktimizace ze strany rodičů, které se objevily až ve třetí vlně šetření ISRD. 

Otázky jsou rozděleny dle závažnosti násilí ze strany rodičů (včetně těch nevlastních). 

V první otázce je zahrnuto uhození, facka či strčení a s touto otázkou budu dále nakládat 

pod názvem fyzické tresty. V druhé se jedná o udeření předmětem či pěstí a zbití a pro své 

účely tuto otázku nazvu fyzické týrání. Ani v tomto případě tedy není možné srovnávat 

tyto dva výzkumy, ale jak jsem již uváděla v teoretické části, násilná viktimizace rodiči je 

v problematice násilné delikvence velmi důležitá (Herrera & McCloskey, 2001), a proto jej 

budu popisovat alespoň pro data z šetření ISRD-3.  

 

Třetí kategorie související s násilnou delikvencí je násilné chování rodičů a kamarádů, 

které může mít souvislost s vlastní násilnou delikvencí dítěte, jak jsem již popsala 

v teoretické části, neboť rodiče a kamarádi představují pro věkovou kategorii výzkumu 

ISRD velmi důležitou referenční skupinu (Matoušek & Kroftová, 1998; Gullotta, 1999). 

Co se týče kamarádů, oba dotazníky ISRD zahrnují pouze dvě otázky, které se ptají na to, 

zda respondent má kamarády, kteří někdy někomu vyhrožovali zbraní nebo zbitím, aby jim 
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vydal nějakou věc (loupež) a kamarády, kteří někoho někdy zbili či těžce zranili holí, nožem 

nebo něčím podobným (úmyslné ublížení na zdraví). V obou dotaznících pak následuje 

otázka na to, kolik takových kamarádů mají. Násilí u rodičů se vyskytuje v otázkách na 

těžké události, které respondenta mohly potkat, pod označením „Opakující se vážné hádky 

nebo fyzické střety mezi rodiči“ v ISRD-2 a „Fyzické střety mezi rodiči“ v ISRD-3. 

 

Další otázky týkající se násilí  

 

Kromě uvedených tří kategorií, které zkoumají prevalenci a viktimizaci násilného chování 

respondenta a násilné chování jeho nejbližších, se násilí dotýká i dalších otázek, které jsou 

zaměřené na násilné prostředí a vnímání násilí. 

Otázky zabývající se násilným prostředí najdeme v otázkách o škole a o sousedství 

(tabulka 1. a 2.)3. Děti v těchto otázkách souhlasily s těmito výroky na čtyřbodové škále 

(rozhodně souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím). 

 

Tabulka 1. Otázky na násilí ve škole, sousedství, mezi rodiči v ISRD-2 

47.7 Často zde dochází k napadení a k bitkám (sousedství) 

45.6 Dochází zde často k napadání a k bitkám (škola) 
dotazník ISRD-2 

 

Tabulka 2. Otázky na násilí ve škole, sousedství, mezi rodiči v ISRD-3 

6.7) Často zde dochází k napadení a k bitkám (sousedství) 

3.1) Často zde dochází k napadení a k bitkám. (škola) 
dotazník ISRD-3 

 

Kromě uvedených příkladů se problematika násilí vyskytuje i v dalších otázkách, například 

otázka na násilné činy prováděné ve volném čase s kamarády. 

 

Co se týče percepce násilí, v dotazníku ISRD-2 najdeme otázky na postoj k násilí, které 

ho zkoumají na baterii pěti výroků (viz tabulka 3.). Škála pak představuje určitou 

přijatelnost násilí. Výroky přitom zkoumají různé aspekty postoje k násilí, ale dohromady 

tvoří konzistentní škálu (viz Podaná & Buriánek, 2007).   

                                                
3 Otázky jsou číslovány dle jejich zařazení do dotazníku. 
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Tabulka 3. Výroky o násilí (ISRD-2) 

38.1 Trocha násilí k zábavě patří 

38.2 Je třeba užívat síly, aby byl člověk uznáván a respektován 

38.3 Když mě někdo napadne, vrátím mu to 

38.4 Bez násilí by bylo všechno mnohem nudnější 

38.5 Je úplně normální, že kluci si chtějí něco dokázat ve fyzickém střetávání  

s druhými 
dotazník ISRD-2 

 

Na tyto otázky respondenti mohli odpovídat na čtyřbodové škále – úplně nesouhlasím (1), 

spíše nesouhlasím (2), spíše souhlasím (3), rozhodně nesouhlasím (4). U této otázky se 

ještě zastavím a představím průměry jednotlivých výroků (graf 1.) uvedených v tabulce 1. 

 

Graf 1. Průměry jednotlivých výroků postoje k násilí 

 
ISRD-2, N=22834, vážená data, vlastní zpracování 

 

Při pohledu na průměry jednotlivých výroků vidíme rozdíl mezi postoji k prvnímu, 

druhému, třetímu výroku a výroky číslo tři a pět. Průměry celého datového souboru mezi 

těmito skupinami otázek se liší o více než jednotku. Čím více se průměr blíží číslu jedna, 

tím méně respondenti v průměru souhlasili s daným výrokem. Výroky o tom, že „násilí k 

zábavě patří“, že „je třeba užívat síly pro získání respektu“ a že „by bez násilí bylo 

                                                
4 podíl chybějících údajů pod 1 % 
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všechno nudnější“ se v průměru blíží dvěma, zatímco výrok „oplácím násilí“ a výrok o 

tom, že „je normální, že si kluci něco násilím dokazují“, už se spíše blíží třem.  

 

Celkový průměr indexových hodnot5 všech respondentů se rovná hodnotě 2,14, přičemž u 

dívek je celkový průměr 1,97 a u chlapců 2,32. Rozdíl v těchto průměrech (0,34) se nezdá 

být velký, ale T-test tento rozdíl hodnotí jako statisticky významný (p<0,001) a Cohenovo 

D o velikosti 0,56 dokazuje nezanedbatelný efekt této odlišnosti.6 Chlapci mají tedy 

významně pozitivnější postoj k násilí než dívky.  

 

V ISRD-3 již už tuto škálu nenajdeme, výsledky z ISRD-2 však víceméně potvrzují obecné 

kulturní předpoklady, které bychom u postoje k násilí nejspíše očekávali. Pozitivněji se 

respondenti vyjadřovali hlavně o výrocích o oplácení násilí a o prokazování mužnosti, kde 

se u respondentů mohly odrazit určité běžné názory ve společnosti, jako je například smysl 

pro spravedlnost nebo genderové stereotypy. Naopak méně pozitivně o spojení násilí se 

zábavou či nudou a respektem, které už mohou více odrážet osobní perspektivu 

respondenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Index byl vypočítaný jako průměr jednotlivých bodů škály (1-4). 
6 Viz výsledky v příloze 3. 
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3 Analytická část 

 

V teoretické části jsem představila několik rizikových faktorů a teorií souvisejících 

s násilnou delikvencí. V této části nejdříve představím zkoumaná data z obou vln výzkumu 

ISRD, nastíním prevalence u otázek týkajících se násilí představených v předchozí části a 

následně se budu věnovat souvislostem násilné delikvence s rodinnými vazbami a 

dohledem a zkoumat, jestli se tyto souvislosti na základě teorií sociální kontroly ukáží. U 

obou částí se navíc zaměřím na rozdíly mezi chlapci a dívkami, u kterých by se dle 

představené teorie měly objevit rozdíly (Gullotta, 1999; Alarid, Burton & Cullen, 2000; 

O’Brien, 1999; Heimer, 2000). Na závěr ještě využiji většího sběru dat v Praze a Plzni a 

porovnám násilnou delikvenci mezi těmito dvěma městy a zbytkem České republiky. 

 

Zkoumaná data 

 

Soubor dat z obou vln obsahuje dotazníky ze 7. až 9. tříd základních škol a gymnázií 

v České republice. V druhé vlně (ISRD-2) bylo celkově sebráno 3255 dotazníků a po 

vážení jich zůstalo celkem 2283, ve třetí vlně (ISRD-3) bylo sebráno celkem 3561 

dotazníků a reprezentativní (vážený) vzorek činí 2216. V obou datových souborech se 

věkový průměr pohybuje kolem 14 let. 

 

Jelikož byl výzkum koncipovaný na základě rozřazení do tříd, v datech najdeme poměrně 

širokou věkovou skupinu (v ISRD-2 12-17 a v ISRD-3 11-17). Okrajové kategorie jsou 

však málo obsazeny (viz tabulka 4.). 
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Tabulka 4. Rozdělení váženého výběrového souboru dle pohlaví, věku a třídy  

(ISRD-2 a ISRD-3) 

Reprezentativní vzorek ČR (ISRD-2 a ISRD-3) 

 ISRD-2 ISRD-3 

 % % 

Celkem 2283 2216 

Pohlaví (N=2275) (N=2109) 

chlapci 1159 50,9 1043 49,5 

dívky 1116 49,1 1066 50,5 

Věk (N=2271) (N=2059) 

11 0 0 1 0,1 

12 85 13,6 68 3,3 

13 242 31,6 606 29,4 

14 229 36,1 695 33,8 

15 137 7 594 28,9 

16 31 0,9 91 4,4 

17 1 0,1 3 0,2 

průměr 13,6 14,0 

Třída (N=2283) (N=2216) 

7. třída 713 31,2 726 34,3 

8. třída 770 33,7 734 34,7 

9. třída 799 35,0 656 31,0 

ISRD-2, ISRD-3, vážená data, validní procenta 

 

Věk 16 dohromady s věkem 17 tvoří pouze malou část vzorku. V ISRD-2 to bylo 1 % a 

v ISRD-3 4,6 %. Patnáctiletí v roce 2006 tvořili 17,7 % z celkového počtu respondentů a 

v roce 2013 to bylo 28,9 %. V obou datových souborech nám tedy tvoří děti ve věku od 12 

do 14 let naprostou většinu. 
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3.1 Porovnání prevalencí základních otázek týkajících se násilí 

 

V této části se pokusím podat obrázek o násilné delikvenci mládeže, jak to vyplývá z dat 

šetření ISRD. V předchozí kapitole jsem rozdělila otázky do tří podkategorií a na základě 

tohoto rozdělení je budu jednotlivě popisovat. V rámci prvních dvou bloků (násilné 

delikvence a násilné viktimizace) ještě budu testovat genderové rozdíly a jejich významnost 

(pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu). 

 

1) Násilná delikvence 

 

První skupinu tvoří přímo otázky na násilnou činnost mládeže a tato skupina je následně 

rozdělena do dvou typů násilných činů. Za běžné násilné činy budu považovat účast na 

skupinové bitce a nošení zbraně a za závažné násilné činy budu považovat úmyslného 

ublížení na zdraví a loupež. Nejdřív nastíním jednotlivé prevalence z dat ISRD-2, ze 

kterých vyplývá, že skupinové bitky se za celý život účastnilo téměř 20 % respondentů a 

zbraň u sebe mělo asi 10 % respondentů (podrobněji viz tabulka 5.). Co se týče 

závažnějších násilných činů, úmyslného ublížení na zdraví se dopustilo 1,3 % z celkového 

počtu respondentů a loupeže 1,4 %. Prevalence závažných násilných činů je tedy u české 

mládeže velmi malá. To potvrzuje i třetí vlna výzkumu (ISRD-3), která dává podobné 

výsledky u nošení zbraně, ale prevalence účasti na skupinové bitce se snížila o cca 10 

procentních bodů. Zastoupení závažnějších násilných činů se také pohybuje kolem 1 %, 

přičemž vyšší je u úmyslného ublížení na zdraví (viz tabulka 5.). 

 

Celoživotní prevalence nastiňuje, jaké procento dětí mělo s násilím alespoň nějakou 

zkušenost, ale jako ukazatel násilné delikvence je problematický, jelikož se s ní mohli 

setkat kdykoliv za svého života a nemusí to odpovídat aktuální situaci. Některé děti mohou 

mít navíc problém si na takové události již vzpomenout. Lepší je proto pracovat 

s prevalencí za poslední rok (zkušenost s alespoň jedním násilným činem za poslední 

rok), u které je jisté, že se jedná o aktuální problém a že tyto skutečnosti budou mít 

všechny děti lépe v paměti. Jak vidíme z tabulky 5., celkové procento, tedy podíl dětí se 

zkušeností s alespoň jedním násilným činem za poslední rok, je oproti celoživotní 

prevalenci menší o necelých devět procentních bodů u ISRD-2 a v případě ISRD-3 je 

menší o cca tři procentní body. 
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Celková prevalence je u násilné delikvence v druhém šetření menší, a to zejména u běžné 

násilné delikvence v otázce skupinové bitky.  

 

Popsané rozdíly v ukazatelích násilné delikvence jsou statisticky významné (p<0,05)7 jak v 

případě celoživotní delikvence, tak v případě té za poslední rok a můžeme tedy 

konstatovat, že násilná delikvence mládeže se ve třetí vlně výzkumu ISRD snížila. 

 

Tabulka 5. Prevalence násilné delikvence za celý život a za poslední rok (porovnání 

ISRD-2 a ISRD-3) 

 Typ násilného 

činu 

ISRD-2 (%) ISRD-3 (%) 

  /za celý 

život 

/za posl. 

rok 

/za celý 

život 

/za posl. 

rok 

Běžné násilné 

činy 

Skupinová bitka 19,8 11,3  9,3 8 

Nošení zbraně 10,3 6,8  9,8 7,7 

Celkem 24,5 15,9  15,9 13,4 

Závažné 

násilné činy 

Vyhrožování 

(krádež) 

1,4 0,8 0,8 0,4 

Úmyslné ublížení 

na zdraví 

1,3 0,6  1,5 1 

Celkem 2,5 1,3 2,1 1,4 

Celkem  25,2 16,5 16,8 13,9  
vážená data, ISRD-2 (N=2283)8 a ISRD-3 (N=2116)9, vlastní výpočty, platná procenta 

 

 

Násilná delikvence a pohlaví 

 

Co se týče celoživotní násilné delikvence a pohlaví, statisticky signifikantní rozdíly mezi 

chlapci vidíme u obou vln výzkumu ISRD, přičemž v druhé vlně dotazníku (ISRD-2) 

chlapci odpověděli kladně na alespoň jednu otázku na násilnou delikvenci téměř 37 % ku 

                                                
7 vypočteno pomocí z-test kalkulátoru http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
8 podíl chybějících údajů pod 2 % 
9 podíl chybějících údajů pod 4 % 
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zhruba 14 % dívek. Ve třetí vlně byly tyto prevalence u chlapců téměř 23 %10 a u dívek cca 

11 %11. Již z těchto čísel je tedy vidět, že rozdíl mezi pohlavím ve třetí vlně výzkumu nižší. 

Raději však budeme pracovat s ukazatelem násilné delikvence za poslední rok (z výše 

uvedených důvodů), který lépe ilustruje současnou situaci. V ISRD-2 se k alespoň 

jednomu činu za poslední rok přiznalo zhruba 25 % chlapců a 9 % dívek, v ISRD-3 to bylo 

již pouze cca 18 % chlapců a 10 % dívek. U chlapců byl tento rozdíl statisticky 

signifikantní (p<0,01), u dívek již ne.12 Zatímco v druhé vlně byl rozdíl mezi chlapci a 

dívkami 16 procentních bodů, ve třetí vlně byl tento rozdíl již pouze 8 procentních bodů. 

Celoživotní násilná delikvence se tedy snížila jak u chlapců, tak u dívek. U ukazatele za 

poslední rok se signifikantně snížila u chlapců, ale u dívek zůstala víceméně stejná, což 

naznačuje, že se rozdíl skutečně snížil. 

 

Graf 2. Podíl násilné delikvence za poslední rok u chlapců a dívek (porovnání ISRD-2 

a ISRD-3) 

 
vážená data, ISRD-2 (chlapci: N=1159, dívky: N=1116), ISRD-3 (chlapci: N=1043, dívky: N=1066),13 platná 

procenta, tučně jsou vyznačené statisticky signifikantní rozdíly v porovnání s ISRD-2 

 

                                                
10 Rozdíl mezi vlnami u chlapců je statisticky signifikantní (p<0,01). Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru 
http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
11 Rozdíl mezi vlnami u dívek je statisticky signifikantní (p<0,05). Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru 
http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
12 Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
13 Podíl chybějících údajů u obou vln výzkumu pod 2 %. 
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 Podíváme-li se blíže na rozdíly v jednotlivých násilných činech za poslední rok, u 

závažných násilných deliktů je u chlapců i u dívek podíl je ve třetí vlně menší v každém 

případě, procenta jsou však již velmi malá pro porovnávání (pod 1 %)14. U běžných 

násilných činů jsou již prevalence vyšší a rozdíl mezi chlapci a dívkami je statisticky 

signifikantní (p<0,05) u obou z nich jak v ISRD-2, tak v ISRD-3. Tyto prevalence můžeme 

společně s celkovou násilnou delikvencí (za poslední rok) pozorovat v grafu 2. Z něj lze 

vyčíst, že podíl chlapců, kteří mají zkušenost s nošením zbraně, je ve třetí vlně menší o cca 

půl procentního bodu a tento rozdíl není statisticky signifikantní (p>0,05). Dívky měly ve 

třetí vlně se stejným násilným deliktem zkušenost o necelých 1,5 procentních bodů více 

než v druhé vlně a tento rozdíl mezi jednotlivými vlnami již statisticky signifikantní je 

(p<0,05)15. Co se týče skupinové bitky, u chlapců se prevalence snížila až o necelých sedm 

procentních bodů a tento rozdíl je také statisticky významný16, zatímco u dívek zůstala 

víceméně stejná (cca 6 %)17.  

 

 

Tyto skutečnosti tedy napovídají, že rozdíl mezi chlapci a děvčaty se v násilné delikvenci 

mohl zužovat. Zajímavá otázka by však byla, co způsobilo pokles podílu chlapců na 

skupinové bitce, kde procento kleslo o nejvíc procentních bodů. Možným vysvětlením by 

bylo, že se určitá část delikvence přesouvá do virtuální reality a děti už tolik času netráví 

venku s kamarády, kdy by k takovým bitkám mohlo docházet, ale spíše doma u internetu 

(Marešová, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 U chlapců z 0,9 % na 0,6 % u loupeže a z 0,8 % na 0,6 % procent u úmyslného ublížení na zdraví, u dívek 
to bylo v prvním případě pokles z 0,6 % na 0,3 % a v druhém případě z 0,4 % na 0,5 %. 
15 Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
16 Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
17 Rozdíl mezi vlnami statisticky nesignifikantní (p>0,05). Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru 
http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
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2) Násilná viktimizace 

 

Druhá skupina zastupuje otázky násilné viktimizace, která, jak už jsem uváděla dříve, 

může mít souvislost i s násilnou delikvencí. Loupež je v datech ISRD-2 zastoupeno 3 % a 

úmyslné ublížení na zdraví 2,4 %, přičemž se jedná o prevalence za posledních 12 

měsíců. Naproti tomu šikanu za poslední rok zažilo již 10 % respondentů a z toho asi 

polovina uvedla, že byla obětí šikany dva a vícekrát (viz tabulka 6.). 

 

V ISRD-3 je první otázka (loupež) zastoupena 3,2 % a druhá otázka (úmyslné ublížení na 

zdraví) 3,9 %. Šikana v klasickém pojetí není v ISRD-3 zahrnuta, naproti tomu se zde ale 

objevily otázky na tzv. kyberšikanu, která se sice z klasické definice nezahrnuje do 

násilného chování, ale mohla by se do ní přesouvat část delikvence, která se ve virtuální 

realitě bude mít spíše latentní charakter, než pokud by se jednalo o klasické formy, u 

kterých je přeci jen větší možnost kontroly (Marešová, 2014). Další novou problematiku, 

která třetí vlna studie pokrývá, je tzv. hate crime, neboli vyhrožování násilím nebo fyzické 

napadení z nenávisti, který je rasově, nábožensky, etnicky či podobným způsobem 

motivován. I u tohoto typu viktimizace pozorujeme prevalenci kolem 5 % (viz tabulka 6.). 

 

Všechny typy viktimizace byly jen minimálně hlášeny policii, výhružky násilím za účelem 

krádeže a úmyslné ublížení na zdraví se hlásily asi v 15 % případů, zločiny z nenávisti 

byly hlášeny téměř o polovinu méně.  

 

V ISRD-3 se navíc objevily ještě otázky na násilnou viktimizaci v rodině (viz tabulka 6.). 

V té méně závažné podobě (uhození, facka či strčení – fyzické tresty) uvedla téměř 

polovina dětí (47,3 %), že se s něčím takovým doma za život setkala. Téměř 40 % (37,6) 

následně uvedlo, že se něco takového stalo za poslední rok a ve většině případů to bylo 

více než jednou. Z toho plyne, že násilí v českých rodinách není nic neobvyklého a jelikož 

byla otázka formulována tak, že se může jednat i o uhození za trest, naznačuje to, že 

fyzické tresty jsou u nás stále běžnou praktikou. Závažnější podobu tohoto typu 

viktimizace (úder předmětem či pěstí, kopnutí, zbití – fyzické týrání) uvedlo necelých 10 

% respondentů, a 7 % z nich uvedlo, že se něco takového stalo v předešlých 12 měsících.  
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Tabulka 6. Prevalence násilné viktimizace za poslední rok (porovnání ISRD-2 a 

ISRD-3) a násilná viktimizace za celý život (ISRD-3) 

 Typ viktimizace ISRD-2 

(%) 

ISRD-3 

(%) 

ISRD-3,  

za celý život (%) 

Společné otázky Loupež 3,0 3,2 4,8 

Úmyslné ublížení na 

zdraví 

2,4 3,9** 5,1 

Celkem 5,1 6,5 8,9 

/ ISRD-2 

 

Šikana 9,5 - - 

/ ISRD-3 Kyberšikana - 13,4 16,3 

 Vyhrožování z 

nenávisti 

- 4,3 5,5 

 Fyzické tresty - 37,6 47,3 

 Fyzické týrání - 7 9,6 

vážená data, ISRD-2: N=228318, ISRD-3: N=211619, vlastní zpracování, platná procenta 
 

Zbytek otázek již není možné porovnávat mezi dotazníky, ale zajímavý je fenomén šikany 

a kyberšikany, které se sice svým charakterem odlišují, ale je patrné, že virtuální typ 

šikany je vcelku častý fenomén a je třeba se ve výzkumech zaměřovat i na něj, neboť, jak 

jsem již uváděla, může mít dopady na psychiku jedince stejně tak jako klasická šikana, 

nebo dokonce horší (Cambell, 2005).  

 

Nejdříve je nutné poznamenat, že u otázky na fyzické tresty neodpovědělo, popřípadě 

nejasně odpovědělo téměř 6 % všech respondentů (celkem 117 respondentů), což je 

vzhledem k charakteru otázky zajímavé, ale tento podíl by ještě neměl analýzy zkreslovat. 

Pro porovnání, u otázky na fyzické týrání byl podíl těchto chybných odpovědí asi 2 % a u 

zbylých se tento podíl pohyboval kolem 1 %.  I tak by to mohlo být případné znamení 

toho, že otázky na násilí jsou pro děti velmi citlivé téma a neradi na ně odpovídají. 

 

 

                                                
18 Podíl chybějících údajů pod 4 %. 
19 Podíly chybějících údajů – fyzické týrání 5,5 %, kyberšikana 3 %, ostatní pod 3 %. 
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Viktimizace a pohlaví 

 

Co se týče rozdílů viktimizace u dívek a u chlapců,  vytvořila jsem tabulku viktimizace pro 

data z ISRD-3 (tabulka 7.), ve kterých je zahrnuto i vyhrožování násilím z nenávisti a 

násilí ze strany rodičů.  

 

(ISRD-3) 

vážená data, ISRD-3,vlastní zpracování, platná procenta, chlapci: N=1043, dívky: N=1066, *** p<0,001 

 

Z tabulky 7. vidíme, že podíly jsou u chlapců vyšší u každého z typů viktimizace kromě 

fyzických trestů, který je u obou nejběžnější, ale podíl dívek je o jeden procentní bod vyšší. 

Statisticky signifikantní rozdíl (p<0,001) najdeme pouze u napadení, kdy chlapci byli 

častěji (cca 2x) obětmi než dívky. U tohoto typu viktimizace se tedy potvrdil předpoklad, 

že chlapci jsou častěji obětmi než dívky (Pheiffer, 1998; Stewart et al., 2002; Artz & 

Riecken, 1997), což by však dle teorie rutinních aktivit (Cohen & Felson, 1979) mohlo být 

způsobeno i vyšší delikvencí u chlapců než u dívek, která se v datech ukázala.  

V dalších typech viktimizace nebyl prokázán rozdíl (p<0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7. Prevalence viktimizace za poslední rok dle pohlaví  

 Loupež (%) Napadení (%) Výhružky  

z nenávisti (%) 

Fyzické tresty 

(%) 

Fyzické týrání 

(%) 

Chlapci 

 

3,9 5,0 4,7 37,3 7,6 

Dívky 

 

2,6 2,7*** 4,0 38,1 6,4 
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3) Násilné chování rodičů a kamarádů 

 

Třetí skupinu tvoří otázky na násilné chování blízkých. Co se týče kamarádů, asi 5 % 

respondentů v druhé vlně ISRD přiznalo, že mají kamarády, kteří někomu vyhrožovali 

násilím za účelem krádeže (loupež) a stejné procento uvedlo, že mají kamarády, kteří 

někomu úmyslně ublížili na zdraví. Většinou však uváděli, že mají ve svém okruhu pouze 

jednoho nebo dva takové kamarády. ISRD-3 dává podobné výsledky, u obou otázek 

respondenti uvedli asi o procentní bod méně delikventních kamarádů. 

 

U násilí mezi rodiči vidíme při porovnání těchto dvou dotazníků změnu. V ISRD-2 

najdeme otázku na „Opakující se vážné hádky nebo fyzické střety mezi rodiči“, na kterou 

respondenti odpovídali ano či ne. Problematika verbálních i násilných konfliktů je tedy 

zahrnutá v jedné otázce a respondenti odpověděli na tuto otázku kladně v 10 % 

z celkového počtu. V ISRD-3 už jsou otázky rozděleny na „Fyzické střety mezi rodiči“ a na 

„Opakující se vážné hádky mezi rodiči“ a je zde vidět rozdíl, jelikož z dat vyplývá, že 

vážné hádky mezi rodiči zažívá dokonce 26 % respondentů, zatímco svědky fyzických 

střetů mezi rodiči bylo asi 13 % z nich. Nabízí se tedy interpretace, že z důvodu jiné 

formulace otázek v ISRD-2 odpovídali kladně pouze ti, kteří doma zažívali skutečně 

fyzické střety jako závažnější variantu ze sledovaného problematického chování rodičů.  
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3.2 Násilná delikvence a rodina 

 

V návaznosti na teoretická východiska se budu v této kapitole věnovat násilné delikvenci 

ve spojení s rodinou, která pro jedince tvoří velmi důležitou  referenční skupinu (Matoušek 

& Kroftová, 1998; Gullotta, 1999) a jak jsem již popisovala v teoretické části, může 

znamenat souvislost se vznikem delikvence (Lösel & Bliesener, 1994; Gullotta, 1999; 

Owen & Strauss, 1973). Dále se můžeme opřít o Hirschiho (1969/2002) teorii sociálních 

vazeb, konkrétně koncept attachment (pouto), ale i o obecnou teorii kriminality 

Gottfredsona a Hirschiho (1990) a jejich koncept sebekontroly, který sami autoři spojují 

hlavně s rodinnou výchovou. Ve svém díle tvrdí, že sebekontrola se v jedinci ustaluje 

v útlém věku za předpokladu, že rodičům na svých dětech dostatečně záleží a vynaloží 

snahu na jejich dobrou výchovu. Na základě těchto dvou teorií budu tedy zkoumat nejdříve 

rodinné vztahy a následně dohled rodičů v souvislosti s násilnou delikvencí. Rozdíly mezi 

chlapci a dívkami budu opět zkoumat pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu a sílu vztahu 

pomocí koeficientu asociace Cramerova V. 

 

1) Násilná delikvence a rodinné vazby 

 

Koncept pouta, tedy intimního kontaktu s rodinou můžeme do jisté míry zkoumat v 

otázkách dotazníku ISRD. V rámci zkoumání těchto otázek pak bude velmi zajímavé 

porovnat i genderové rozdíly, neboť autoři často mluví o větším „poutu“ (dohledu) rodičů 

s děvčaty než s chlapci (Matoušek & Kroftová, 1998).  

 

Po nastínění těchto prevalencí můžeme nyní porovnat míru rodinných vazeb, podle toho, 

jak se dá zkoumat z dotazníků obou vln výzkumu ISRD. V obou vlnách dotazníku najdeme 

otázky na to, jak dobře daný respondent vychází s rodiči. Zatímco v dotazníku ISRD-2 jsou 

otázky definovány jako vztah s mužem a ženou se kterými žije dítě v domácnosti (viz 

příloha 4.), v ISRD-3 je již tento vztah formulován jako vztah s (nevlastní) matkou či 

otcem a tato definice je ještě rozšířena o aspekt podílení se na výchově (viz příloha 4.). 

V dotazníku ISRD-3 jsou navíc otázky na psychickou oporu (Psychickou podporu a péči 

od svých rodičů dostanu, kdykoli je třeba) a na zklamání rodičů (Cítil/a bych se velmi 

špatně, kdybych zklamal/a své rodiče). K těmto čtyřem výrokům se respondenti 

vyjadřovali na pětibodové škále se středovou neutrální hodnotou (rozhodně nesouhlasím až 
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rozhodně souhlasím) a u prvních dvou otázek na rodiče měli možnost zaškrtnout, že taková 

osoba v jejich životě vůbec není. Vzhledem k tomu, že jsou otázky v jednotlivých 

dotazníků v těchto popsaných aspektech odlišné a není tedy možné srovnávat obě vlny 

výzkumu, budu se věnovat pouze datům z výzkumu ISRD-3, kde je otázek více. Budeme 

se tedy věnovat následujícím otázkám 2.1) (dle označení v dotazníku ISRD-3): 

 

2.1) Jak dobře vycházíš se svými rodiči? 

• Se svým (nevlastním) otcem vycházím dobře (dále jako „otec“) 

• Se svou (nevlastní) matkou vycházím dobře (dále jako „matka“) 

• Psychickou podporu a péči od svých rodičů dostanu, kdykoli je třeba (dále 

jako „emocionální podpora“) 

• Cítil/a bych se velmi špatně, kdybych zklamal/a své rodiče (dále jako 

„zklamání“) 

 

Na tyto otázky mohli respondenti odpovídat na škála rozhodně souhlasím (1), spíše 

souhlasím (2), ani souhlasím, ani nesouhlasím (3), spíše nesouhlasím (4), rozhodně 

nesouhlasím (5) a u prvních dvou měli ještě možnost zaškrtnout není taková osoba (6).  
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Graf 3. Podíly z platných odpovědí na otázky rodinných vazeb  

(plné znění otázek výše) 

 
vážená data, ISRD-3 (chlapci: N=1043, dívky: N=1066), platná procenta 

 

Z grafu 3. je vidět, že u všech kategorií převládají souhlasné kategorie a jelikož se jedná o 

reprezentativní vzorek populace, můžeme říct, že česká mládež má vcelku velmi dobrý 

vztah s rodiči. Nepřítomnost matky (i nevlastní) uvedlo 204 respondentů (10,7 %), 

chybějící postavu otce (i nevlastního) uvedlo celkem 164 respondentů (8,6 %). 

Nepřítomnost obou rodičů uvedlo celkem 126 respondentů (6,6 %).  

 

U matky vidíme o něco kladnější vztah než u otce – poměr nesouhlasných odpovědí (spíše 

nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím) je u matky 3,3 % a u otce 7,4 %, tedy více než 

dvakrát tolik. Průměr hodnot20 je u matky 1,44 a u otce je průměr 1,67, přičemž čím víc se 

průměr blíží 1, tím pozitivnější mají vztah,. Wilcoxonův neparametrický21 test shody 

mediánů vychází jako statisticky signifikantní (p<0,001) a celkově tedy česká mládež o 

něco lépe vychází s matkou než s otcem (viz příloha 4.). Stejná analýza vychází 

signifikantně u dívek i u chlapců zvlášť, a tedy jak chlapci, tak děvčata mají signifikantně 

(p<0,001) pozitivnější vztah s matkou než s otcem.  

                                                
20 Průměr jednotlivých bodů škály (1-5) bez kategorie „není taková osoba“. 
21 Použití neparametrického testu z důvodu šikmosti rozdělení. 
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Co se týče souvislosti mezi násilnou delikvencí a rodinnými vazbami, vztahy vychází pro 

jednotlivé otázky sice signifikantní (p<0,05), ale velmi slabé (koeficient Cramerova 

V vychází 0,10 pro vztah s matkou, 0,09 pro vztah s otcem, 0,11 pro zklamání a 0,08 pro 

emocionální podporu).  

U chlapců22 vycházejí signifikantní (p<0,05) pouze otázky na emocionální podporu 

(Cramerovo V 0,10) a na zklamání rodičů (Cramerovo V 0,15). 

U dívek23 naopak vychází signifikantní vztah (p<0,05) pouze u dvou otázek na vztah 

s rodiči (Cramerovo V pro otázku na vztah s matkou vychází 0,14, na vztah s otcem 0,11). 

 

 

2) Násilná delikvence a dohled rodičů 

 

Druhým tématem, které budu v datech zkoumat, je dohled rodičů. Zde se odkazuji hlavně 

na obecnou teorii kriminality (Gottfredson & Hirschi, 1990), která předpokládá, že 

důležitým faktorem pro vznik sebekontroly, je dohled rodičů. Děti, nad kterými mají 

rodiče dohled, a tedy jsou učeni disciplíně, by si dle této teorie měly spíše vyvinout 

vysokou míru sebekontroly, a tím pádem by měly být méně delikventní. Na dohled rodičů 

využijeme opět dotazníku třetí vlny, ve kterém najdeme několik otázek na to, jak jsou 

rodiče informováni o životě dítěte, jak tyto informace kontrolují a zda sami respondenti 

rodičům tyto informace sdílejí (viz otázka č. 2.3) v příloze 5.). Celkově se jedná o 12 

otázek. V druhé vlně výzkumu ISRD-2 nalezneme pouze dvě otázky tohoto typu – zda 

rodiče vědí, s kým se respondent stýká a zda rodiče dítěti říkají, kdy má být zpátky, když 

jde večer ven (viz otázky č. 20. a 21. v příloze 5.). Vinou odlišných otázek nebo odlišné 

formulace otázek tedy není možné tyto dvě vlny porovnat a zaměřím se tedy pouze na 

otázky z dotazníku ISRD-3, konkrétně na první tři z nich, které zkoumají obecnou 

informovanost a dohled rodičů o dítěti za jejich nepřítomnosti. 

 

• Když jdu ven, moji rodiče vědí, kde jsem. (dále „kde“) 

• Když jdu ven, moji rodiče vědí, co dělám. (dále „co“) 

• Když jdu ven, moji rodiče vědí, se kterými kamarády jsem. (dále „s kým“) 

                                                
22 N=911, podíl chybějících údajů maximálně 5 % 
23 N=999, podíl chybějících údajů pod 3 % 
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Na tyto otázky respondenti mohli odpovídat výběrem jedné z pěti kategorií: téměř vždy 

(1), často (2), někdy (3), zřídka (4), téměř nikdy (5)24. 

 

Z grafu 4. je vidět, že rodiče nejčastěji (téměř vždy) jsou obeznámeni s tím, kde jejich 

potomek je a s jakými kamarády. Nejméně vědí, co jejich potomek dělá. To může značit, 

že rodiče se o aktivity svých potomků příliš nezajímají a spíš je zajímá hlavně to, kde se 

nachází a s kým (což může být propojeno – děti často mají své nejlepší kamarády, které 

rodiče znají a za kterými chodí ven či k nim domů). Jelikož na tyto otázky odpovídaly 

samy děti, nevylučuje to fakt, že rodiče se o aktivity dětí zajímají (ptají se na ně), ale děti 

jim o svých aktivitách lžou, popřípadě se o nich s nimi nechtějí bavit. Tuto problematiku 

řeší další set z 12 otázek (viz příloha 5.). 

 

Graf 4. Podíl odpovědí na otázky kontroly rodičů (přesné znění otázek výše) 

 
vážená data, ISRD-3 (chlapci: N=1043, dívky: N=1066), platná procenta 

 

Rozdíly mezi dívkami a chlapci můžeme sledovat v grafech 5.-7. Statisticky signifikantní 

rozdíl mezi pohlavím se objevuje pouze u otázek kde (p<0,001) a s kým (p<0,01), vztahy 

jsou však u těchto rozdílů velmi slabé (Cramerovo V pro kde 0,11 a pro s kým 0,09). To 

však při pohledu na prevalence v grafech není vůbec překvapivé. U první otázky (kde) jsou 

nejméně vyrovnané kategorie téměř vždy a často, ale v obou kategoriích dohromady se 

                                                
24 Viz příloha 5. 
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umístilo 70 % dívek a 66 % chlapců. U druhé otázky (co) jsou všechny kategorie velmi 

vyrovnané (rozdíl maximálně o 1 procentní bod) a u poslední otázky (s kým) je největší 

rozdíl v první kategorii u dívek na úkor ostatních kategorií. Z grafů se tedy zdá, že dívky 

by mohly mít (alespoň co se týče první a poslední otázky ) o něco větší kontrolu než 

chlapci, jak vyplývá z teorie (Matoušek & Kroftová, 1998). Tento vztah je však velmi 

slabý. 

 

Graf 5. Podíl platných odpovědí (kde) dle pohlaví 

 
vážená data, ISRD-3 (N=2116)25, platná procenta 

 

Graf 6. Podíl platných odpovědí (co) dle pohlaví 

 
vážená data, ISRD-3 (N=2116), platná procenta 

 

 
                                                
25 Podíl chybných údajů u všech třech otázek pod 1 %. 
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Graf 7. Podíl platných odpovědí (s kým) dle pohlaví 

 
vážená data, ISRD-3 (N=2116), platná procenta 

 

Pro demonstraci vztahu mezi násilnou delikvencí a těmito třemi proměnnými představím 

pro každou otázku graf (8.-10.) podílu delikventních a nedelikventních respondentů pro 

každou kategorii. Vztahy jsou signifikantní u každé otázky (p<0,001) a síla vztahu dle 

koeficientu Cramerova V se pohybuje v rozpětí od 0,17 do 0,21. 

 

Graf 8. Porovnání podílu platných odpovědí mezi delikventními a nedelikventními 

respondenty26 v závislosti na tom, jak často rodiče vědí, kde se daný respondent 

nachází 

 
vážená data, ISRD-3 (N=2116)27, platná procenta 

                                                
26 Alespoň jeden násilný čin za poslední rok. 
27 Podíl chybných údajů u všech třech otázek max. 2 %. 
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U této otázky vidíme, že u 71 % nedelikventních respondentů rodiče vědí, kde jsou často 

nebo téměř vždy, zatímco u delikventních je toto procento pouze 54. U dvou koncových 

kategorií je naopak větší procento delikventních (20 %) oproti nedelikventním (9 %). 

Určitá opora pro souvislost mezi kontrolou rodičů a násilnou delikvencí tedy v datech je, 

ovšem vztah není příliš silný (Cramerovo V 0,19). 

 

Graf 9. Porovnání podílu platných odpovědí mezi delikventními a nedelikventními 

respondenty v závislosti na tom, jak často rodiče vědí, co daný respondent dělá 

 
vážená data, ISRD-3 (N=2116), platná procenta 

 

V druhé otázce můžeme vypozorovat podobné tendence, jako u předchozího grafu 8. Jak 

už jsem poznamenala v úvodu této kapitoly, děti u této otázky uváděly v poměru 

k ostatním dvou otázkám daleko méně (cca 2x méně) často, že rodiče o jejich aktivitách 

vědí. Rozložení delikventních a nedelikventních je v tomto případě také o něco více 

rozprostřeno do různých kategorií (rozdělení více do středu na rozdíl od dvou dalších 

otázek). Opět však můžeme porovnat procento nedelikventních a delikventních 

v okrajových kategoriích. 28 % delikventních ku 44 % nedelikventních v prvních dvou 

kategoriích a 45 % delikventních ku 25 % nedelikventních v posledních dvou kategoriích 

opět podporuje tezi o souvislost mezi tím, jak jsou rodiče o aktivitách svého dítěte 

informováni a násilnou delikvencí. 
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Graf 10. Porovnání podílu platných odpovědí mezi delikventními a nedelikventními 

respondenty v závislosti na tom, jak často rodiče vědí, s kým daný respondent je 

 
vážená data, ISRD-3 (N=2116), platná procenta 

 

U třetí otázky (graf 10.) vidíme podobné rozdělení jako u první otázky. Ve středové 

kategorii se poměr delikventních a nedelikventních respondentů sešel na cca 20 %. 

Zbylých 80 % se v případě nedelikventních respondentů rozdělil 67 % do prvních dvou 

kategorií, tedy u 67 % nedelikventních respondentů rodiče často či téměř vždy vědí, 

s jakými kamarády právě je, a pouhých 13 % do zbylých dvou kategorií, kdy jsou rodiče 

jen zřídka či téměř nikdy informováni o těchto kamarádech. V případě delikventních dětí 

pouze 46 % rodičů mají o kamarádech často či téměř vždy přehled a 32 % naopak takto 

informovaní nejsou. U této otázky je vztah vzhledem k ostatním „nejsilnější“ s 

Cramerovým V na hodnotě 0,21. 

 

Co se týče rozdílů mezi chlapci a dívkami, všechny vztahy jsou statisticky signifikantní 

(p<0,001) a síla vztahu u chlapců je obdobná jako ta za celý reprezentativní vzorek 

(Cramerovo V 0,19-0,20). U dívek jsou vztahy slabší u otázek kde a co (Cramerovo V pro 

kde 0,18 a pro co 0,17) a silnější u poslední otázky s kým (Cramerovo V 0,24) a v případě 

této otázky se vztah realizoval hlavně v posledních dvou kategoriích škály (zřídka a téměř 

nikdy), kde se umístilo cca celkem 36 % delikventních dívek oproti cca 11 % 

nedelikventních dívek. To by mohlo naznačovat, že delikvenci u dívek více ovlivňují lidé, 

se kterými se stýká a kteří se mohou zapojovat do delikventních činností. Tyto kamarády 

by pak dívky spíše zatajovaly před rodiči.  
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Shrnutí násilné delikvence a rodiny 

 

Teoretická východiska teorie sociálních vazeb (Hirschi 1969/2002) a obecné teorie 

kriminality (Gottfredson & Hirschi, 1990) v datech určitou oporu našly, alespoň pro 

zkoumané otázky rodinných vazeb a rodičovského dohledu. Souvislost s násilnou 

delikvencí se dá v těchto otázkách vypozorovat, ale manifestovala se více v otázkách na 

rodičovský dohled. Česká mládež má vcelku velmi dobré vztahy s oběma rodiči, přičemž 

jak chlapci, tak dívky mají významněji pozitivnější vztah k matce než k otci (včetně 

nevlastních). Co se týče dohledu rodičů, můžeme konstatovat, že rodiče české mládeže 

jsou vcelku dobře informováni o tom, kde a s kým se jejich dítě nachází, o něco méně o 

tom, co dělá. 

 

3.3 Násilná delikvence a místo bydliště   

 

V této části se zaměřím na porovnání rozdílů v násilné delikvenci mezi Prahou, Plzní a 

zbytkem republiky28. Tato dvě města byla vybrána pro nadvýběr v souladu s metodologií 

ustanovenou komisí pro mezinárodní výzkum ISRD za účelem mezinárodního 

porovnávání (Jungr-Tas, 2010). Praha jako velké město a Plzeň jako středně velké město. 

Tento nadvýběr nám tedy umožní porovnání mezi sebou a tedy zajistí, abychom měli 

v každé oblasti srovnatelné zastoupení všech skupin (pohlaví, věku, třídy). 

 

Pro ujasnění rozdílů mezi těmito oblastmi nejdříve představím vybrané ukazatele za celou 

Českou republiku, Prahu a Plzeňského kraje, které nám dají hrubou představu o situaci 

v těchto oblastech (viz Tabulka 8.). V datech ISRD se sice jedná pouze o město Plzeň, ale 

jelikož jsou jednotlivé statistiky uváděny dle krajů, upřednostním statistiky Plzeňského 

kraje. V samotném městě je o něco větší index kriminality (počet spáchaných trestných 

činů na 10 000 obyvatel), ale stále je oproti Praze velmi nízká (34429 oproti 658). Uvádím 

pouze údaje z roku 2013, jelikož jejich vypovídající hodnota o porovnání by se nezměnila.  

 

 

                                                
28 reprezentativní vzorek bez vzorku Prahy a Plzně 
29 vypočítáno na základě údajů z ČSÚ, 2013 
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Tabulka 8. Vybrané ukazatele za celou Česko republiku, Prahu a Plzeňský kraj 

 ČR Hlavní město 

Praha 

Plzeňský kraj 

Počet obyvatel (a) 

 

10 510 719 1 244 763 572 882 

Kriminalita30 (b) 310 658 239 

Podíl mládeže na 

kriminalitě (b) 

1,5 % 0,5 % 1,7 % 

Násilná kriminalita31 (b) 18 17 16 

Podíl mládeže na nás. 

kriminalitě (b) 

4,9 % 3,4 % 4,2 % 

Podíl dětských a 

mladistvých pachatelů na 

násilné kriminalitě(b) 

6,6 % 4,6 % 5,7 % 

 

(a) ČSÚ, 2013  

(b) Policie ČR, 2013 

 

Index kriminality vypočtený na 10 000 obyvatel je největší v hlavním městě (přibližně 2x 

větší než index za celou ČR), u násilné kriminality však již vidíme rozdíl u všech oblastí 

maximálně o jednotku. Zajímavé jsou i podíly mládeže (1-17 let) na kriminalitě. U celkové 

kriminality jsou procenta velmi nízká (kolem 1 %), u násilné kriminality už se podíl 

pohybuje kolem čtyř procent.  

 

Situace v těchto dvou městech (respektive krajích) je tedy alespoň dle těchto ukazatelů 

z roku 2013 vcelku podobná, vyjma celkové kriminality, která je však pravděpodobně 

ovlivněna jinými oblastmi kriminální činnosti, například majetkové (v Praze je majetková 

kriminalita ovlivněna například i velkým počtem turistů, kteří jsou často terčem zlodějů). 

V násilné kriminalitě už tento rozdíl nevidíme. Předpokládám tedy, že rozdíl v násilné 

delikvenci nebude znatelný ani u vzorku z výzkumu ISRD. Než se však pustím do 

porovnávání jednotlivých oblastí, představím analyzovaná data z obou výzkumů. 

                                                
30 Index vypočítaný jako nahlášené trestné činy na 10 000 obyvatel. 
31 Index vypočítaný jako nahlášené násilné trestné činy na 10 000 obyvatel. 
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V předchozích popisných analýzách jsem pracovala s váženými daty, u kterých byla 

odstraněna právě nadreprezentace Prahy a Plzně. V následujících analýzách však budu 

pracovat s neváženými daty, jejichž charakteristiku nastíním v následujících tabulkách 

(tabulka 9. a 10.). 

 

 

Tabulka 9. Rozdělení neváženého výběrového souboru do tří oblastí dle pohlaví, věku 

a třídy (ISRD-2 a ISRD-3) 
 Praha Plzeň Zbytek ČR 
 ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3 

 % % % % % % 

Pohlaví (N=726) (N=852) (N=499) (N=831) (N=2020) (N=1863) 

chlapci 47 7,8 409 48 288 57,7 424 51 991 49,1 924 49,6 

dívky 379 52,2 443 52 211 42,3 407 49 1029 50,9 939 50,4 

Věk (N=725)  (N=497)  (N=2016)  

11 0 0 6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 85 11,7 60 7,2 61 12,3 42 5,2 278 13,8 51 2,8 

13 242 33,4 282 33,9 172 34,6 227 28,0 632 31,3 527 29,0 

14 229 31,6 225 27,0 153 30,8 277 34,2 739 36,7 628 34,5 

15 137 18,9 215 25,8 104 20,9 240 29,6 353 17,5 531 29,2 

16 31 4,3 43 5,2 6 1,2 23 2,8 11 0,5 79 4,3 

17 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,1 3 0,2 

průměr 13,71  13,65  13,60  

Třída (N=727) (N=857) (N=501) (N=835) (N=2027) (N=1869) 

7. třída 227 31,2 318 37,1 190 37,9 296 35,4 631 31,1 635 34,0 

8. třída 234 32,2 262 30,6 129 25,7 284 34,0 690 34,0 657 35,2 

9. třída 266 36,6 277 32,3 182 36,3 255 30,5 706 34,8 577 30,9 

 

 

Z tabulky vidíme, že rozdíly mezi jednotlivými oblastmi nejsou příliš znatelné. Zkreslení 

by mohlo způsobit nerovnoměrné rozdělení chlapců a dívek v Plzni (58 % chlapců ku 42 

% dívek), jelikož již víme, že mezi násilnou delikvencí a pohlavím existuje souvislost 

(Stoltz, 2005; Gullotta, 1999; Urbanová, Večeřa & Hungr, 2004). 
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Co se týče věku, rozložení jednotlivých věkových skupin je víceméně rovnoměrné ve 

všech třech oblastech, až na větší zastoupení čtrnáctiletých ve zbytku republiky a větší 

zastoupení šestnáctiletých v Praze. Právě skupina šestnáctiletých by mohla způsobovat 

zkreslení, jelikož je možné, že právě v této skupině budou převážně žáci, kteří museli 

opakovat ročník a kteří mohou být více delikventní než jejich spolužáci. Navíc, delikvence 

se s věkem zvyšuje (Sampson & Laub, 1992), e třeba tedy na tuto skutečnost brát ohled. 

 

Důležitější než věk je však v dotazníku ISRD rozdělení do tříd, na kterémž byl výzkum 

koncipován a který akcentuje vliv prostředí spíše než vliv věku. Zde vidíme rozdíl hlavně u 

Plzně, kde je cca o třetinu menší zastoupení žáků 8. tříd oproti 7. i 9. ročníků. Bylo by tedy 

možná záhodno přemýšlet o váze, která by tyto disproporce eliminovala, ale jelikož ve třetí 

vlně výzkumu ISRD je rozdělení do tříd vyrovnanější, zkusím pracovat s původními daty a 

očistím je pouze od věkové kategorie jedenáctiletých a sedmnáctiletých, jelikož jsou tyto 

kategorie velmi málo zastoupeny a kategorie jedenáctiletých se navíc neobjevuje v obou 

vlnách výzkumu. Vypustím i kategorii šestnáctiletých, která je nerovnoměrně zastoupena 

mezi městy a také je jen velmi málo zastoupena ve výzkumu ISRD-2 a navíc by mohla 

způsobovat zkreslení, jak jsem uváděla výše. Do analýzy budou tedy vstupovat pouze 

respondenti ve věku od 12 do 15 let. Co se týče ISRD-2, přijdeme tímto omezením o 53 

respondentů, rozdíly popsané v předchozí tabulce zůstanou. V případě ISRD-3 přijdeme o 

156 validních odpovědí, což už je poměrně velké číslo, ale přesto upřednostním pracovat 

pouze s věkovou kategorií 12-15 pro lepší porovnání obou souborů. 

 

Tabulka 10. Velikost výběrového souboru bez vážení (12-15 let) 

  ISRD-2 

(N=3185) 

 

 

ISRD-3 

(N=3305) 

Praha  693  782 

Plzeň  490  786 

Zbytek ČR32  2002  1737 
ISRD-2 a ISRD-3, nevážená data 

 

 

                                                
32 Reprezentativní vzorek bez Prahy a Plzně. 
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V rámci těchto tří oblastí nyní budu zkoumat rozdílnou situaci v násilné delikvenci. 

Z obecných uvedených ukazatelů, můžeme usoudit, že situace v obou vybraných městech 

bude podobná. Tomu napovídá index násilné kriminality z oficiálních statistik, který 

ukazuje, že mezi těmito oblastmi nebude znatelný rozdíl. Předpokládám tedy, že se tento 

předpoklad potvrdí v následujících analýzách, i když ukazatel oficiálních statik odráží 

situaci jen velmi hrubě. Jelikož však nedisponuji statistikami za zbytek republiky bez 

těchto dvou oblastí, nemůžu výsledek za tuto oblast porovnat se skutečnou situací. 

 

Z popsaných rozdílů je zatím zřejmé, že Praha a Plzeň jsou si v mnohém jako oblasti 

podobné a rozdíly od zbytku republiky od těchto dvou měst nějaké možná najdeme, ale 

nebudou příliš velké. Nejdříve představím prevalence v procentech z validních odpovědí za 

jednotlivé násilné činy pro obě vlny výzkumu. 

 

Graf 12. Prevalence jednotlivých typů násilné delikvence za poslední rok dle dané 

oblasti (%)  

 
ISRD-2 N=318533, ISRD-3 N=3305, platná procenta, nevážená data 

 

V Praze jsou prevalence vždy o něco vyšší, než ve dvou zbývajících kategoriích. Tyto 

rozdíly však nejsou statisticky signifikantní (p>0,05) kromě kategorie nošení zbraně. 

S tímto typem násilné delikvence má v Praze zkušenost o něco více respondentů, než ve 

zbylých kategoriích, a to převážně na úkor zbytku ČR.  

                                                
33 Procento chybějících údajů bylo u všech proměnných pod 2 %. 
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Celková násilná delikvence (alespoň jeden násilný čin za poslední rok) se v daném vzorku 

ISRD-2 objevuje v Praze u 18,6 % respondentů, v Plzni u 15,7 % a ve zbytku ČR u 16,3 

% respondentů. Opět je tedy v Praze nejvyšší, tento rozdíl však není prokazatelně 

signifikantní (p>0,05). V datech ISRD-3 je pak toto procento v Praze 13,7 %, v Plzni 16,7 

% a ve zbytku vzorku 14,1 %. Ani v případě druhé vlny nejsou tyto rozdíly statisticky 

signifikantní (p>0,05). 

 

Díváme-li se na výsledky celkového ukazatele násilné delikvence (alespoň jeden násilný 

čin za poslední rok) dle pohlaví, najdeme v jednotlivých krajích statisticky signifikantní 

rozdíly (p<0,05) v obou vlnách výzkumu. Celková násilná delikvence je v ISRD-3 u 

chlapců nižší ve všech třech oblastech, ale tento rozdíl je signifikantní pouze v Praze 

(p<0,05)34 a ve zbytku ČR (p<0,01)35, zatímco u dívek je signifikantně vyšší pouze v Plzni 

(p<0,01), ve zbytku republiky a v Praze tedy zůstala víceméně stejná (viz Graf 13.). 

Nejvíce se delikvence u dívek zvýšila v Plzni, kde je však zároveň v datech z ISRD-2 

disproporce v pohlaví (cca 42 % dívek ku 58 % chlapců).  

 

Graf 13. Porovnání rozdílů v násilné delikvenci za poslední rok mezi pohlavím 

v jednotlivých oblastech, ISRD-2 a ISRD-3 

 
ISRD-2 N=318536, ISRD-3 N=330537 nevážená data, tučně jsou označeny statisticky signifikantní rozdíly 
v porovnání s ISRD-2 (zeleně snížení, červeně zvýšení) 
                                                
34 Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
35 Vypočteno pomocí z-test kalkulátoru http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 
36 Procento chybějících údajů bylo u všech proměnných pod 2 %. 
37 Procento chybějících údajů bylo u všech proměnných pod 3 %. 
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U loupeže a úmyslného ublížení na zdraví jsou prevalence velice nízké, proto není vhodné 

je dále porovnávat samostatně. Co se však týče skupinové bitky a nošení zbraně, můžeme 

tyto prevalence ještě porovnat zvlášť a sledovat, jak se liší tyto rozdíly v jednotlivých 

vlnách výzkumu, jelikož víme, že prevalence skupinové bitky se celkově v ISRD-3 proti 

druhé vlně snížily. 

 

 

Tabulka 11. Prevalence jednotlivých činů běžné násilné delikvence v oblastech, 

porovnání ISRD-2 a ISRD-3 

 

PRAHA PLZEŇ ZBYTEK ČR 

 (N=693)38 (N=782)39 (N=490) (N=786) (N=2002) (N=1737) 

skupinová 

bitka ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3 

chlapci 20,3 8*** 14,3 9,2 16,3 10,5*** 

dívky 5,4 4,4 3,3 7 6,3 6,6 

nošení 

zbraně ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3 

chlapci 16 15,2 12,9 13,6 10,7 11,4 

dívky 3,2 4,6 0,5 4,7** 2,4 3,6 

** p<0,01 ***p<0,001 

 

Zeleně jsou označená procenta, která se ve třetí vlně výzkumu ISRD významně snížila. 

Červeně jsou označená ta procenta, která se naopak významně zvýšila. Co se týče 

skupinové bitky, procenta se snížila u chlapců ve všech třech oblastech, v Praze dokonce 

z 20,3 % na 8 %. U dívek však stejné snížení nevidíme. V Praze se sice procento o jeden 

bod snížilo, ale v Plzni a zbytku republiky jsou procenta vyšší než v druhé vlně výzkumu 

ISRD. Tento pokles byl již z dřívějších popisných grafů v kapitole 3.1 očekávatelný. Je 

však zřejmé, že se jednalo hlavně o pokles u chlapců, zatímco u dívek zůstala situace 

podobná, popřípadě se procento ještě zvýšilo.  

 
                                                
38 Procento chybějících údajů bylo u všech proměnných a oblastí v ISRD-2 pod 3 %. 
39 Procento chybějících údajů bylo u všech proměnných a oblastí v ISRD-3 pod 5 %. 
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U nošení zbraně se procenta v jednotlivých oblastech u chlapců změnila vždy pouze o 

méně než jeden procentní bod, přičemž v Praze se procento snížilo a v druhých dvou 

oblastech zvýšilo. U dívek vidíme opět nejvyšší vzrůst u Plzně, kde se procento zvýšilo o 

téměř čtyři procentní body, v druhých dvou oblastech se jedná o zvýšení o cca jeden 

procentní bod. Porovnáváme-li procenta u obou typů násilné delikvence v jednotlivých 

oblastech, rozdíly mezi chlapci a dívkami se v třetí vlně výzkumu ISRD zmenšily v každé 

oblasti u obou násilných deliktů. 

 

Shrnutí násilné delikvence a místa bydliště 

 

Zatímco rozdíly mezi jednotlivými oblastmi v násilné delikvenci se neprokázaly být 

statisticky signifikantní (p>0,05), genderové rozdíly v jednotlivých krajích jsou 

prokazatelné jak v celkovém ukazateli násilné delikvence, tak u jednotlivých deliktů běžné 

násilné delikvence, u které se dají procenta dobře porovnat. U dívek vidíme významný 

rozdíl u deliktu nošení zbraně, tento fakt však může být způsoben i menším zastoupením 

dívek ve sběru dat z Plzně, zároveň rozdíl mezi vlnami u deliktu skupinové bitky u chlapců 

v této oblasti není jako jediný statisticky významný. 

 

Porovnání rodinných vazeb a rodičovského dohledu v Praze, Plzni a zbytku republiky 

 

Na závěr ještě porovnám rozdíly mezi jednotlivými oblastmi v otázkách z předchozí 

kapitoly (3.2). V datech z vlny ISRD-3 byl největší podíl rozvodu či odloučení v Plzni 

(téměř 40 %), mohli bychom předpokládat, že vazba na rodiče (jak byla popsaná 

v předchozí kapitole) bude v této oblasti nejvíce ohrožená a tím pádem nejmenší. Tento 

předpoklad se však zdá být neplatný, alespoň dle vypočteného průměru škály 1-5 (bez 

kategorie „není taková osoba“, který pro jednotlivé oblasti vychází téměř totožné (1,61-

1,66) a rozdíly statisticky nesignifikantní (p>0,05). 

 

Co se týká rodičovského dohledu (popsané v předchozí kapitole), použiju pro porovnání 

průměrů Kruskal-Wallisovu metodu pro porovnávání dvou a více skupin, která 

nepředpokládá normalitu rozdělení. Předpoklad o podobnosti rozdělení je víceméně 

splněn. V tomto případě můžeme již zamítnout hypotézu o rovnosti mediánů (p<0,01). 
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Velikost efektu je však pouze 0,35 % (variabilita vysvětlená příslušností ke skupinám40), 

signifikantní rozdíly znatelné pouze mezi Prahou a zbytkem republiky a mezi Plzní a 

zbytkem republiky. Průměry pro jednotlivé oblasti můžeme pozorovat v tabulce 

 

Tabulka 12. Průměry vypočteného indexu rodičovské kontroly pro jednotlivé oblasti 

Praha 2,24 

Plzeň 2,25 

Zbytek ČR 2,36 

ISRD-2 N=3185, ISRD-3 N=3305, nevážená data 

 

Můžeme tedy říct, že mezi městy Praha a Plzeň není statisticky signifikantní rozdíl, ale 

v těchto městech mají rodiče o něco větší dohled než ve zbytku ČR. 

 

Z uvedených analýz tedy vyplývá, že rozdíly mezi jednotlivými oblastmi v násilné 

delikvenci nejsou příliš velké. Praha i Plzeň jsou si v mnohých ohledech velmi podobné, 

alespoň dle uvedených ukazatelů a proměnných z obou vln dotazníku a rozdíly v násilné 

delikvenci mohou být způsobeny nevyrovnaností vzorku Plzně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Vypočítaná jako chí kvadrát/(N-1). 



 

53 

 

4 Závěr 

 

Cílem této práce bylo především zmapovat situaci násilné delikvence české mládeže a 

srovnat dvě vlny výzkumu ISRD z dat pro Českou republiku. Z mnou uvedených 

popisných statistik a analýz vyplývá, že násilí se u dětí a mladistvých v České republice 

vyskytuje, ale spíše v té běžné nežli závažné formě. Celkově se na tom podílejí 

prokazatelně převážně chlapci, ale výsledky naznačují, že rozdíly mezi chlapci a dívkami 

se snižují. Snížila se i celková násilná delikvence mezi jednotlivými vlnami, přičemž 

pokles byl největší u deliktu skupinové bitky. 

 

Kromě samotné násilné delikvence se tato práce věnovala i násilné viktimizaci, u které 

bylo zajímavé porovnat fenomény šikany a kyberšikany, přičemž oba typy se ukázaly jako 

poměrně časté a obzvláště u kyberšikany to značí velkou důležitost dalšího zkoumání této 

problematiky, která se objevila teprve nedávno se vznikem a rozšíření moderních 

technologií a sociálních sítí.  

 

Násilí jako nástroj výchovy se ukázal u české mládeže jako vcelku běžný, neboť necelá 

polovina (cca 40 %) se s pohrůžkami násilím nebo trestání násilím ze strany rodičů za 

poslední rok setkala. Se závažnějším typem této viktimizace se setkala necelá desetina 

respondentů, přičemž poměrně dost dětí oproti ostatním typům delikvence na tyto otázky 

neodpovědělo, což značí, že násilí ze strany rodičů může pro děti představovat vcelku 

citlivé téma a je možné, že ani v anonymním dotazníku se necítí dobře na takové otázky 

odpovídat.  

 

Při zkoumání souvislostí s rodinnými vazbami se ukázalo, že celkově má mládež vcelku 

velmi pozitivní vztah s oběma rodiči, přičemž o něco lepší vztah uvedli respondenti 

s matkou, a to jak chlapci, tak děvčata. Souvislost mezi rodinnými vazbami a násilnou 

delikvencí se neprokázala být velmi silná. Co se týče rodičovské kontroly, dalo by se 

konstatovat, že rodiče jsou vcelku dobře informováni o tom, kde a s kým se jejich děti 

nachází, ale o něco méně informováni jsou o tom, co jejich děti dělají. Tato skutečnost 

může znamenat jednak to, že se děti se svými aktivitami rodičům neradi svěřují, čímž 

pádem by se mohlo jednat o aktivity, které by rodiče neschvalovali, ale zároveň to může 

značit nezájem rodičů o to, co jejich děti dělají. Rozdíly v kontrole rodičů mezi chlapci a 
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dívkami se ukázaly, ale vztahy byly velmi slabé. Prokazatelný rozdíl se ukázal být pouze 

v případě informovanosti rodičů o tom, kde a s kým se jejich dítě nachází, ale tento vztah 

byl velmi slabý. Souvislost mezi rodičovskou kontrolou a násilnou delikvencí se prokázala 

jak u chlapců, tak u dívek, ale tyto vztahy byly opět velmi slabé.  

 

Porovnání vzorků dat z Prahy, Plzně a zbytku republiky nepřineslo významné rozdíly, 

alespoň co se táče násilné delikvence. Významné rozdíly mezi chlapci a dívkami se 

potvrdily v každé oblasti, problematické však bylo obsazení chlapců a děvčat ve vzorku 

Plzně z výzkumu ISRD-2. U rodinných vazeb se rozdíl mezi oblastmi neprokázal jako 

statisticky významný, ale u rodičovské kontroly jsme mohli vypozorovat rozdíl mezi 

Prahou a zbytkem republiky a mezi Plzní a zbytkem republiky. Jak v Praze, tak v Plzni, 

tedy můžeme mluvit o větší rodičovské kontrole, než ve zbytku republiky.  
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6 Seznam zkratek: 

ISRD International Self-Report Delinquency Study 
ČSÚ Český statistický úřad 

 
 
 

 



 

I 

 

Příloha 

Příloha 1. Otázky týkající se násilí v dotazníku ISRD-2 
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Příloha 2. Otázky týkající se násilí v ISRD-3 
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Příloha 3. T-test genderových rozdílů postoje k násilí 

 

Group Statistics 
 gender [1.0] N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

attvio 
male 1109 2.3154 .66760 .02005 

female 1153 1.9749 .56697 .01670 

 
Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

attvio 
Equal variances not 

assumed 

13.048 2172.142 .000 .34048 .02609 .28930 .39165 
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Příloha 4. Wilcoxonův neparametrický test 
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Příloha 5. Otázky týkající se rodinných vztahů (ISRD-2 a ISRD-3) 
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Příloha 6. Otázky týkající se rodičovského dohledu (ISRD-2 a ISRD-3) 

 

 
 

 


