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Úvod 

Kriminalita je negativní společenský jev vyskytující se po celém světě. Zasahuje do sociální, 

bezpečnostní, ekonomické, kulturní i politické sféry ţivota celé naší společnosti. Z policejních 

statistik vyplývá, ţe v posledních desetiletích došlo k nárustu kriminality v rámci většiny 

industrializovaných zemí. V souvislosti s překotným vývojem společnosti posledních let je 

pravděpodobnost, ţe se jedinec s kriminalitou osobně setká, alespoň z pozice člověka, který 

nějakou oběť zná, poměrně vysoká. Na druhé straně však také roste zájem společnosti  

o problematiku kriminality a její prevence, jejímţ cílem je především eliminovat sociálně 

patologické jevy a odstraňovat příleţitosti a motivy k páchání jednotlivých trestných činů.  

V současné době, je za důleţitou vědní disciplínu povaţována viktimologie, která se zaměřuje 

na zkoumání obětí trestných činů vědeckým způsobem. Jedním z jejich cílů je shromáţdit 

poznatky a doporučení, jak se nestát obětí kriminality a jak zajistit obětem přiměřené 

postavení v systému trestního práva a spravedlnosti. Předmětem zkoumání viktimologie jsou 

specifické problémy viktimizace jako například: vztah pachatele a oběti, viktimizační proces  

a v neposlední řadě téţ chování oběti.
1
  

Téma práce jsem si zvolila proto, ţe je mi problematika obětí trestných činů (na základě 

osobní zkušenosti, kdy jsem jako dobrovolník pracovala v neziskové organizaci zabývající se 

pomoci obětem trestných činů) blízká, a také z důvodu, ţe jsem se sama s méně závaţným 

trestným činem setkala, a i tato zdánlivě banální situace byla pro mě natolik stresující, ţe jsem 

v prvních chvílích nevěděla, jakým způsobem reagovat a jak postupovat. Nedokáţu si 

představit, jak bych se byla schopna sama vyrovnat s trestným činem závaţnějšího charakteru, 

nebo s násilným trestným činem.  

Z obsahového hlediska jsem svou diplomovou práci rozčlenila do pěti hlavních kapitol. 

V první kapitole se věnuji charakteristice klíčových pojmů spjatých s tématem své práce. 

Kromě vymezení samotné viktimologie jako vědní disciplíny a nastínění okolností jejího 

vzniku a historického vývoje, definuji pojem oběti trestného činu a uvádím nejdůleţitější 

typologie obětí. V rámci této kapitoly jsou také podrobněji rozebrány základní viktimologické 

pojmy viktimnost a viktimizace, na které navazuji v následujících kapitolách své práce. 

                                                 
1
 NOVOTNÝ, O., a ZAPLETAL, J. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-377-

5, s. 139-140. 
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Druhá kapitola podává ucelený výklad o prevenci kriminality, která je nejdříve vymezena 

v obecné rovině, následně jsou podrobněji rozebrány jednotlivé druhy prevence a jejich 

vzájemné souvislosti a návaznost. 

Třetí kapitola je podrobněji zaměřena na viktimologickou prevenci, která je primárním 

předmětem mého zkoumání. Po úvodním vymezení pojmu následuje klasifikace jednotlivých 

typů tohoto druhu prevence a zhodnocení vlivu médií v dané problematice, pozornost je 

věnována také s tématem souvisejícímu fenoménu strachu z kriminality. V samostatné 

podkapitole hodnotím význam viktimologie pro prevenci kriminality, reflektuji spojitosti 

mezi jednotlivými druhy prevence. Navazuje rozbor viktimologického výzkumu, jako zdroje 

základních viktimologických poznatků, hodnocení jeho přínosu a nedostatků. Na závěr této 

kapitoly se zabývám fungováním systému prevence kriminality v rámci České republiky. Jsou 

zmíněny základní instituce, které se prevencí kriminality zabývají.  

Čtvrtá kapitola je věnována jednotlivým typům pomoci obětem trestných činů. V souvislosti 

s touto problematikou je zmíněn také Zákon o obětech trestných činů, který jednotlivé druhy 

odborné pomoci blíţe specifikuje a stanoví podmínky jejího poskytování. Dále se zabývám 

organizacemi, které obětem trestných činů poskytují pomoc, a to zejména Bílým kruhem 

bezpečí, který poskytuje obětem pomoc pravděpodobně v nejkomplexnější podobě, proto 

povaţuji za zásadní ho ve své práci uvést. Dílčí pozornost je věnována také organizacím, 

které zaměřují svou pozornost na oběti specifických druhů trestných činů. 

Závěrečná část práce je zaměřena praktičtějším způsobem, kdy se v rámci dvou skupin 

násilných a majetkových trestných činů pokouším analyzovat vybrané kriminogenní situace, 

do nichţ se můţe oběť dostat, a zmapovat základní rady a doporučení bezpečného 

preventivního chování a pravidla sebeobrany. V rámci této kapitoly jsou také uvedeny některé 

ze současných projektů viktimologické a situační prevence. V poslední podkapitole hodnotím 

úroveň jednotlivých typů prevence kriminality v rámci České republiky. 

Cílem této práce je metodou deskripce a analýzy zhodnotit, zda a jakým způsobem můţe 

viktimologie přispět k prevenci kriminality a poskytnout souhrn základních rad   

a preventivních doporučení aplikovatelných ve vybraných kriminogenních situacích, do nichţ 

se můţe jedinec dostat. 



8 

 

1 Viktimologie 

1.1 Pojem a předmět viktimologie 

Termín viktimologie pochází z latinského slova victima, coţ znamená oběť. Jedná se  

o relativně mladou vědní nauku, zabývající se vědeckým způsobem obětí trestných činů. 

Přesněji můţeme viktimologii definovat jako vědní disciplínu „zkoumající zejména 

psychologické charakteristiky oběti, proces viktimizace, vztah mezi pachatelem a obětí, roli 

oběti v trestním řízení a v neposlední řadě zabývající se problematikou právní  

a psychologické pomoci obětem a možnostem ochrany potencionálních obětí před 

kriminalitou“.
2
  

Viktimologie tedy na základě svých poznatků podává důleţité informace o oběti, které 

pomáhají objasnit příčiny vzniku trestné činnosti a také jsou přínosem v oblasti prevence 

kriminality.
3
 Cílem viktimologických výzkumů, ať uţ mezinárodních, národních či místních, 

je primární poskytnout klíčové informace o tom, jak se lze efektivně vyvarovat role oběti  

a prostřednictvím kterých předběţných opatření je moţné sníţit potenciální riziko ohroţení. 

Pro uvedené je zaveden jednotící pojem takzvaného bezpečného jednání.
4
 

V současné době se v odborné literatuře setkáváme s dvojím pojetím viktimologie. Jedná se  

o viktimologii v uţším a širším pojetí.
5

 V uţším pojetí je viktimologie chápána jako 

specifická součást kriminologie, kdeţto v pojetí širším jde o zcela nezávislou vědní nauku. 

Klíčovou roli zde hraje především rozdílné vnímání pojmu oběť. Předmětem zkoumání 

širšího pojetí viktimologie jsou nejen oběti trestné činnosti, jako je tomu u pojetí uţšího, ale 

jsou zde zohledněny také další formy utrpení, ať uţ bylo způsobeno čimkoli (patří zde 

například oběti válek, rasového pronásledování, politického útlaku, přírodních katastrof, 

dopravních nehod, apod.). Toto vymezení je však pro principy a účely viktimologických 

výzkumů i pro aplikaci poznatků v kriminogenních situacích příliš široké, proto pro účely své 

                                                 
2
 KUCHTA, J., a VÁLKOVÁ H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-813-4, s. 156. 

3
 NOVOTNÝ, O. a ZAPLETAL, J.. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-377-

5, s. 139-140. 
4
 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-

86898-73-3, s. 187. 
5
 SOCHŮREK,J. Nástin vybraných problémů viktimologie. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2003. ISBN 80-7083-745-4, s. 11. 
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práce budu vycházet z vhodnějšího, uţšího (kriminologického) pojetí, které za předmět 

zkoumání povaţuje jevy, na které viktimologie zaměřuje svou pozornost.  

Mezi skupiny jevů tvořících předmět viktimologie patří: 

 „Osoba oběti (její biologické, psychické a sociální vlastnosti). 

 Vztahy mezi obětí a pachatelem. 

 Proces viktimizace, zejména role oběti v něm. 

 Role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a soudního projednávání věci. 

 Pomoc oběti a způsoby jejího odškodnění a rehabilitace. 

 Ochrana občanů před viktimizací “.
6
 

V posledních letech se můţeme setkat s termínem kriminalistická viktimologie, jejímţ 

obsahem je zkoumání oběti trestného činu jako nositele stop a zdroje informací slouţících 

k odhalení a objasnění trestného činu. Vyuţívá přitom poznatky obecné viktimologie  

a jejich prostřednictvím zlepšuje metody výslechu, kriminalistiky a práce vyšetřovacích 

orgánů.
7
 

1.2 Vývoj viktimologie 

Téma zločinnosti bylo zájmem společnosti jiţ od pradávna. Původně však byli středem zájmů 

při vyšetřování trestného činu primárně jeho pachatelé a na samotné oběti nebyl po dlouhou 

dobu justičními orgány, zákonodárci, politiky a také médii a veřejností brán zřetel. Nicméně 

tragické důsledky událostí, ke kterým v průběhu historie docházelo, poukázaly na to, ţe 

problematiku oběti není moţné nadále přehlíţet. Důleţitou roli v tomto procesu hrála média, 

která se snaţila zobrazit například osudy různých lidí poznamenaných neblahými důsledky 

zločinu, coţ bylo pro lidi, jako adresáty médií, nadmíru zajímavé a lákavé. V průmyslově 

vyspělých zemích rostla kriminalita a pozornost tak poutal zločin, jako původce škod 

působených nevinným, přičemţ nevinní byli i cílem mnoţství teroristických útoků v různých 

částech světa.
8
 V souvislosti s těmito skutečnostmi se v období po druhé světové válce začíná 

                                                 
6
 NOVOTNÝ, O. a ZAPLETAL, J. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-377-

5, s. 452. 

7
 NOVOTNÝ, O. a ZAPLETAL, J. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-377-

5, s. 153. 
8
 TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Praha: Grada, 2010. ISBN 80-24729-82-2, s. 322. 
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formovat nová vědní disciplína, zaměřující svou pozornost na oběti trestného činu. Od svého 

vzniku prošla viktimologie procesem, na kterém se svými názory a teoriemi podílelo mnoho 

odborníků. Určit jediného zakladatele viktimologie by bylo obtíţné, jelikoţ prameny se  

v tomto velmi různí. Mezi významné osobnosti, které se na formování viktimologie podílely, 

patří zejména americký psychiatr Frederic Wertham, jeruzalémský právník Benjamin 

Mendelsohn, který byl představitelem viktimologie jako samostatné vědy a ve svých pracích 

zaměřoval pozornost nejen na oběti trestných činů, ale také na oběti genocidy, pracovních 

úrazů, přírodních katastrof apod. Dalším velmi významným badatelem v oblasti 

viktimologického výzkumu byl německý kriminolog Hans von Hentig (The Criminal and his 

Victim 1948), který na rozdíl od Benjamina Mendelsohna povaţoval viktimologii  

za specifickou součást kriminologie. Ve svých pracích se zabýval zejména psychologicku  

a sociální stránkou obětí, s cílem vytvořit jejich typologii. Mimo jiné došel k závěru, ţe na 

trestný čin je nezbytné pohlíţet jako na vzájemnou interakci oběti a pachatele a ţe oběť 

trestného činu se často stává takovouto obětí právě na základě svého vyzývavého chování 

vůči pachateli.
9
 Zmíněné osobnosti a mnoho dalších, pracovaly na svých teoriích, čímţ  

se zaslouţily o rozvoj nauky o obětech trestných činů. 

Viktimologie tedy vznikla jako nová vědní disciplína jiţ v 50. letech 20. století, její skutečný 

rozvoj však datujeme do 70. let 20 století. V roce 1973 se konalo v Jeruzalémě první 

mezinárodní viktimologické symposium, s cílem obrátit pozornost kriminologů směrem  

k právům, potřebám a postavení obětí trestných činů. Od té doby se mnohé změnilo. 

Viktimologickým problémům začala být věnována stále větší pozornost. Při jednom z dalších 

sympozií došlo v německém Münsteru k zaloţení Světové společnosti pro viktimologii 

(World Association of Victimology), která má statut konzultanta pro OSN.
10

 Viktimologie se 

tak postupně rozšiřovala ze zemí svého vzniku (tj. USA, Německo a Izrael) do dalších států, 

coţ sebou přineslo velký rozvoj viktimologické literatury, pracovišť, neziskových organizací 

apod. 

 

                                                 
9
 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-813-4, s. 172. 
10

 ČÍRTKOVÁ, L.,VITOUŠOV, P.. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající 

profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2, s.11. 
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1.3 Oběť trestného činu (vs. poškozený) 

Kdo je vlastně obětí? Které osoby můţeme pod tento termín zahrnout? Pojem oběti můţeme 

nalézt jiţ ve starověkých společnostech a to v souvislosti s obětováním osoby nebo zvířete 

během náboţenských rituálů za účelem uspokojení nadpřirozené síly nebo boţstva. V průběhu 

století tento termín získal na dalším významu. Dle mého názoru by pod pojmem oběti 

v nejširším slova smyslu měly být zahrnuty nejen osoby, ale také lidské chování jako 

obětování se jeden pro druhého, coţ s danou tématikou souvisí zejména z hlediska poskytnutí 

pomoci druhému v krizových situacích. Touto problematikou se ve své práci budu také 

zabývat.  

V současné viktimologické literatuře nepanuje ohledně vymezení pojmu oběť shoda a jsou 

rozlišována minimálně tři různá pojetí. V nejširším pojetí je za oběť povaţován jednotlivec 

nebo skupina lidí, kterým byla způsobena jakákoliv újma a to nejen trestnou činností, ale také 

jinými vnějšími či vnitřními událostmi, mezi které patří například přírodní katastrofy, války, 

či nemoci. V širokém pojetí je obětí osoba, organizace, právní či morální řád, k jehoţ 

ohroţení, porušení či zničení došlo v důsledku spáchání trestného činu. V současnosti 

nejpouţívanější a nejvhodnější úzké pojetí definice oběti, z kterého vychází i mezinárodní 

právo v rámci Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneuţití 

moci, přijaté v roce 1987 Valným shromáţděním OSN, pokládá za oběť pouze fyzickou 

osobu, která utrpěla spáchaným trestným činem újmu na ţivotě, zdraví, majetku či jiných 

právech.
11

  

V českém právním řádu se pojem oběti poprvé objevil v zákoně č. 207/1997 Sb., o poskytnutí 

peněţité pomoci obětem trestné činnosti. 1.8.2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb.,  

o obětech trestných činů, jehoţ účelem je zejména přispět ke zlepšení postavení oběti v České 

republice, a který v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zavádí legální definici pojmu oběť, přičemţ dle 

těchto ustanovení se pojmem oběť rozumí „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 

činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se 

pachatel trestným činem obohatil“.
12

 A dále: „byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, 

považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení 

přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo 

                                                 
11

 TURAYOVÁ, Y. Vybrané kapitoly z kriminológie. 1.vyd. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského, 1999. ISBN 978-80-7160-196-8, s.62. 
12

 §2 odst. 2 zákona o obětech trestných činů 
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osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu. Je-li 

těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich“. 
13

 Zákon o obětech tedy pod pojem oběť 

zahrnuje nejen osoby, které byly přímo zasaţeny následkem trestného činu, ale taktéţ osoby, 

kterým spáchaný trestný čin, v případě úmrtí přímé oběti, způsobil skutečnou újmu 

majetkového či nemajetkového charakteru (hovoříme o tzv. nepřímých obětech).  

  

Pojem oběti by se dal snadno zaměnit s institutem poškozeného, avšak o identické termíny se 

nejedná. Přesto se však v praxi setkáváme s tím, ţe orgány činné v trestním řízení tyto pojmy 

zaměňují. Na rozdíl od oběti je poškozený primárně pojmem procesním, který pouţívá zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) jako označení jednoho ze subjektů 

trestního řízení. Dle uvedeného zákona je poškozený ten „komu bylo trestným činem ublíženo 

na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 

pachatel trestného činu obohatil“.
14

 

Na rozdíl od poškozeného je obsah pojmu oběť uţší v tom smyslu, ţe zahrnuje pouze osoby 

fyzické, na druhou stranu širší, poněvadţ můţe zahrnovat i některé osoby pozůstalé, pokud 

následkem trestného činu „přímá oběť“ zemřela. V trestním řízení má oběť zpravidla 

postavení poškozeného. 

1.4 Typologie obětí 

V souvislosti s kriminalitou dělíme oběti na tzv. primární, sekundární a terciární oběti 

trestných činů, dle míry působení trestného činu. Primární obětí je myšlena osoba, proti 

které trestný čin bezprostředně směřuje. Sekundárními obětmi jsou osoby blízké primární 

oběti, tedy ty, které by újmu způsobenou oběti pociťovaly jako sobě vlastní, například 

příbuzní. Oběti terciární jsou představovány blízkým okolím oběti, příslušníky komunit či 

veřejnosti, jejichţ újma mohla být zprostředkována prostřednictvím médií apod. 

Jaké typy obětí můţeme rozlišovat? Tuto otázku nám zodpoví empirické poznatky, které v 

rámci úsilí o pochopení příčin kriminality získali a následně zapracovali do takzvaných 

typologií obětí viktimologičtí odborníci. Četnost a nejednotnost typologií je dána zejména 

tím, ţe je velmi komplikované vytvořit univerzální klasifikaci obětí trestných činů, která by 

                                                 
13

 §2 odst. 3 zákona o trestním řízení soudním 
14

 § 43 odst. 1 zákona o trestním řízení soudním 
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byla zaloţena na jednotném kritériu a komplexním způsobem rozčlenila oběti do skupin, 

které by společně tvořily jeden logický systém. Nejobvyklejšími kritérii těchto typologií 

jsou věk, pohlaví, etnická příslušnost nebo vztah k pachateli a k trestnému činu.15  

Nejznámější a nejstarší je typologie německého kriminologa Hanse von Hentiga, který se ve 

své studii „The Criminal and His Victim“ zabýval vztahem pachatele a oběti. Jeho 

klasifikace byla zaloţena na psychologických, sociálních a biologických faktorech. Na 

základě těchto faktorů stanovuje tři základní kategorie obětí: základní typ oběti, 

psychologický typ oběti a typ oběti aktivně poškozené. Hentig zastával názor, ţe lze často 

nalézt souvislost mezi chováním oběti a její viktimizací. Domníval se, ţe si určité osoby 

nesou částečnou zodpovědnost za svou viktimizaci tím, ţe si poškození či újmu přály, nebo 

ji dokonce vyhledávaly.16  

Benjamin Mendelsohn rozděluje ve své typologii oběti do šesti skupin na základě hlediska 

míry jejich zavinění. Jeho typologie se pohybuje na škále od úplně nevinné oběti, která 

nevykazuje ţádné znaky provokativního nebo nezodpovědného jednání před útokem 

pachatele, aţ k oběti která se provinila více neţ pachatel, například v případě, kdy je útočník 

zabit v sebeobraně.17 

Přednosti obou předchozích přístupů k typologickým charakteristikám oběti sloučil ve své 

typologii Ezzat A. Fattah, který se zamýšlel nad zvláštnostmi interakce pachatele a rozlišil 

pět základních kategorií obětí. Obět nezúčastněná, která projevuje vůči pachateli nebo činu 

odpor a nemá tak na spáchání trestného činu ţádný podíl. Naproti tomu oběť zúčastněná, 

která se podílí na spáchání deliktu tím, ţe k němu zaujímá pozitivní postoj, nebo jej umoţní 

či ulehčí spáchat. Provokující obět, která jak lze odvodit z názvu pachatele provokuje nebo 

jiným způsobem podporuje vznik situace vedoucí k spáchání deliktu. Nepravou obětí je 

jedinec, který se stane obětí nešťastnou náhodou, jelikoţ kriminální čin původně směřoval 

                                                 
15

TURAYOVÁ, Y. Vybrané kapitoly z kriminológie. 1.vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty UK, 1999. ISBN 807-160-128-4, s. 65. 
16

 Encyclopedia of murder and violent crime. USA: Sage publication, Inc., 2003. Editor Eric Hickey, 

[online].2007 [cit 20.11.2016 ]., Dostupné z:  

https://books.google.cz/books?id=dDOW75aJMR8C&pg=PA492&lpg=PA492&dq=hentig%27s+victim+classi

fication&source=bl&ots=su5FrP5cAi&sig=xQ9q31S6H3iOiCH 
17

TURAYOVÁ, Y. Vybrané kapitoly z kriminológie. 1.vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty UK, 1999. ISBN 807-160-128-4., s. 66. 

https://books.google.cz/books?id=dDOW75aJMR8C&pg=PA492&lpg=PA492&dq=hentig%27s+victim+classification&source=bl&ots=su5FrP5cAi&sig=xQ9q31S6H3iOiCH
https://books.google.cz/books?id=dDOW75aJMR8C&pg=PA492&lpg=PA492&dq=hentig%27s+victim+classification&source=bl&ots=su5FrP5cAi&sig=xQ9q31S6H3iOiCH
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vůči jiné osobě. Nakonec Fattah definuje oběti latentní či predisponované, které mají na 

základě svých osobnostních rysů nebo zvláštních náchylností vyšší potenciál k viktimizaci. 

Okolí o páchání násilí na těchto obětech zpravidla neví, protoţe je z různých důvodů 

nenahlašují. 18 

V české viktimologické literatuře bývá také často zmiňována typologie polského právníka 

Brunona Holysta. Ten rozdělil oběti podle toho, zda si svou viktimaci zavinily (individuálně 

příslušností k rizikové, negativně hodnocené skupině) nebo nezavinily. Tímto není výčet 

jednotlivých typologií zcela kompletní, avšak ostatní typologie jsou variacemi na výše 

uvedené a spíše se rozšiřují o další typy: například o oběti stávající se pachatelem 

(v případech domácího násilí apod.).
19

 V současné době je důvodem kritiky jednotlivých 

typologií zejména jejich přílišná popisnost, která není zaloţena na empirických základech  

a také obtíţná ověřitelnost jejich poznatků.  

1.5 Viktimnost 

Viktimnost ve své podstatě chápeme jako určitou osobní predispozici, náchylnost člověka stát 

se obětí kriminality.20 Jinými slovy viktimnost vyjadřuje míru pravděpodobnosti, ţe se určitý 

jedinec nebo sociální skupina stane obětí trestného činu. 21  Obětí trestného činu se 

samozřejmě můţe stát kdokoliv, i přesto pravděpodobnost, ţe se někdo touto obětí stane, není 

u všech jedinců totoţná. Empirické výzkumy prokázaly, ţe u některých osob je toto riziko 

vyšší neţ u jiných. Velikost tohoto míru viktimnosti ovlivňujícího rizika, je dána dle 

odborníků třemi faktory. První skupinu představují faktory sociální, kterými mohou být 

profese, sociální postavení nebo pozice v rodině. Mezi rizikové profese patří například u 

trestných činů proti ţivotu a zdraví policie, vězeňský personál či obsluha čerpacích stanic. 

Druhou skupinu tvoří faktory osobnostní, kdy míra viktimizace můţe být zvýšena 

prostřednictvím specifických psychických vlastností jedince (typicky například 

lehkomyslnost nebo přílišná důvěřivost u obětí znásilnění či podvodů) ale i mentální 

                                                 
18

 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-461-9, s. 101-102. 
19

 MAREŠOVÁ, A. a MARTINKOVÁ, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. [online] 2010 [cit 

20.11.2016 ]., Dostupné z : http://www.mvcr.cz/clanek/o-vyznamu-poznavani-obeti-trestne-cinnosti.aspx 
20

 HOLOMEK, J. Viktimológia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. Slovenské učebnice. 

ISBN 978-80-7380-446-6, s. 23. 
21

VÁLKOVÁ, H. a KUCHTA J. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2., s. 158. 
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retardace, věk, či tělesný handicap případné oběti. Do třetí skupiny rizikových faktorů jsou 

zařazeny faktory behaviorální, související s rizikovým chováním potencionálních obětí. 

Zvýšené ohroţení hrozí zejména jedincům, kteří se chovají patologicky, či jinak odchylným 

způsobem. Zejména jsou-li spojováni s veřejností negativně hodnocenou skupinou (pasáci, 

členové gangu, prostitutky), je pravděpodobnost ţe se stanou obětí trestného činu 

mnohonásobně vyšší. Cílem výzkumů zabývajícími se viktimologickými faktory je zejména 

zvýšit informovanost obyvatel o moţných rizicích a přispět tak k rozvoji viktimologické 

prevence.  

Značná pozornost je zaměřena také na zkoumání viktimogenních situací. Za viktimogenní 

situace nebo lokality můţeme podle Čírtkové označit místa a časové okamţiky, se kterými je 

spojeno vyšší riziko ohroţení. 
22

 Pokud se jedinec těmto místům v určitou dobu nevyhýbá, 

zvyšuje tím riziko, ţe se stane obětí určitých druhů trestných činů. Proto je rozumné vyhýbat 

se zejména v noci odlehlým místům, nenechávat leţet na předním sedadle autobusu svůj 

telefon a být obezřetný na svá zavazadla v čekárnách veřejné dopravy. Tuto problematiku 

zkoumají zejména kriminální geografie a kriminální ekologie. 

1.6 Viktimizace 

Pod pojmem viktimizace chápe viktimologie proces, během něhoţ se z potencionální oběti 

stává oběť reálná. Jedná se o proces poškozování, během něhoţ dochází ke způsobení újmy 

oběti. Tento komplikovaný, z několika fází skládající se děj, je souborem velmi stresujících 

událostí, na které se jedinec nemůţe nijak připravit a je velmi náročné, aby se s nimi 

racionálně vyrovnal. Viktimologie se zabývá třemi konkrétními problémy procesu 

viktimizace, kterými jsou vztah pachatele a oběti, chování oběti a míra (index) viktimnosti, 

který vyjadřuje procentuální podíl obětí na určitý počet obyvatelstva vymezeného území.
23

  

Běţně bývají v literatuře rozlišeny dvě fáze viktimizace - primární a sekundární. Primární 

viktimizaci chápeme jako újmu, která byla oběti způsobena v bezprostřední souvislosti  

s trestným činem. Jedná se o primární újmu, která byla oběti způsobena přímo pachatelem.
24

 

                                                 
22

 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-461-9, s. 156. 
23

 NOVOTNÝ,O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004, ISBN 80-7357-026-2, s. 

143. 
24

 HOLCR, K. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-27-1, s. 97. 
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V souvislosti s primární viktimizací zmiňuje Čírtková 
25

 tzv. primární rány, které reflektují 

dopad primární viktimizace na psychiku jedince. Primární rány se dají rozlišit na újmu 

fyzickou (narušení fyzické integrity počínaje lehkým ublíţením na zdraví a konče 

usmrcením), finanční (poškození nebo odcizení majetku, ale téţ ušlý zisk) a emocionální 

(objektivně nejsloţitěji rozpoznatelná, odvíjí se od osobnostního zaloţení jedince, jeho 

individuality a proţívání). Projevy emocionální újmy mohou být velmi rozmanité. Obecně je 

lze charakterizovat jako vnitřní diskomfort, tenzi a nadměrné výkyvy emocí.  

Všechny další vedlejší negativní důsledky spáchaného trestného činu, které nastaly aţ po 

jeho ukončení a nesouvisí jiţ s konáním pachatele označujeme jako sekundární viktimizaci. 

Jedná se o běţnou fázi viktimizace, s níţ se setkává většina obětí trestných činů, avšak za 

optimálních podmínek k ní dojít nemusí. Podstatou sekundární viktimizace je v obecné 

rovině nezájem o ochranu důstojnosti a potřeb oběti. Je důsledkem necitlivého přístupu 

orgánů činných v trestním řízení (např. policejní orgány), samotného jednání pachatele po 

spáchání trestného činu, ale také sociálního okolí oběti či médií. Zdroj, který můţe oběti 

způsobit újmu, není tedy omezen, ale můţe se jím stát v podstatě kdokoliv, kdo přichází 

s obětí do styku (a jehoţ jednání jí můţe způsobit další emocionální zranění), a to jak 

z titulu formální instituce (subjekty na řízení zúčastněné např. znalci, obhájci, 

psychologové, tlumočníci), tak z privátní sféry poškozeného. Velmi často tak sekundární 

viktimizaci způsobují osoby, které oběť vyhledá s prosbou o pomoc. V této souvislosti 

bývá zmiňována základní zásada, jejíţ podstatou je, aby si všechny osoby, které k oběti 

přistupují na základě své profese uvědomily, ţe oběť trestný čin nespáchala. Dalším zdrojem 

můţe být samotný pachatel, který oběť kontaktuje za účelem jejího zastrašení, aby 

neoznamovala trestný čin, či nesvědčila v jeho neprospěch. Problémem sociálního okolí oběti 

je například odsouzení chování oběti ze strany rodiny a přátel, anebo naopak nepřiměřený 

zájem a nucení oběti k opětovnému vracení se k situaci a vyjadřování osobních pocitů, coţ v 

ní můţe vyvolávat pocity studu a frustrace. Důleţitou roli v informování veřejnosti o trestné 

činnosti, rizicích sekundárního poškození obětí, ale také o případných moţnostech ochrany 

před kriminalitou mají média. V takovýchto případech musí být kladen důraz především 

na vyváţené a citlivé informování. Je důleţité, aby pracovníci médií respektovali 

pravidla komunikace s jednotlivými osobami, zvláště pak s oběťmi trestného činu, se 

                                                 
25

 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 
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kterými je potřeba jednat obzvlášť vnímavě. Při poskytování informací o kriminalitě 

dochází ke střetu dvou protichůdných zájmů, a to práva veřejnosti na informace s právem 

obětí a jejich rodin na soukromí.
26

 V některých zemích jsou zásady poskytování 

informací o kriminalitě a druhotném poškozování obětí upraveny zákonem, v  jiných 

v rámci etických kodexů. Touto problematikou se v letech 1997 zabývala rovněţ Komise 

OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví, která schválila základní zásady, které by 

měly být při informování o kriminalitě dodrţeny.  

 

Problematické můţe být také jednání orgánů činných v trestním řízení, kdy k závaţným 

pochybením dochází jiţ během prvního kontaktu s obětí (např. při oznamování trestného 

činu), který bývá často zásadním momentem určujícím další reakce oběti. K pochybení 

dochází také následně během vyšetřování a v řízení před soudem. Zásady pro poskytování 

informací o trestním řízení a ochrana osobnostních práv při jejich zveřejňování, a to ve 

vztahu k osobám na řízení zúčastněným, jsou upraveny v ustanovení §8a aţ 8d trestního 

řádu. Dle uvedených ustanovení jsou orgány činné v trestním řízení zejména povinny 

nezveřejňovat o osobách na řízení zúčastněných údaje, které přímo nesouvisejí s trestním 

řízením, dbát na to, aby neohroţovaly objasnění skutečností důleţitých pro posouzení věci  

a dodrţovat zásadu presumpce neviny.
27

 

 

K zlepšení stavu přispěl také významným způsobem zákon o obětech trestných činů, jehoţ 

pátý díl je věnován právu na ochranu před druhotnou újmou.
28

 Mimo jiné je zde stanovena 

zásada šetrného přístupu k oběti a zachování ohleduplnosti s ohledem na její věk, osobní 

zkušenosti a psychický stav
29

, a také právo oběti na zabránění kontaktu s pachatelem, 

podezřelou osobou nebo osobou proti níţ je trestní řízení vedeno. 
30

  

 

V zákoně o obětech je také obsaţena první zákonná definice druhotné újmy, kterou se pro 

účel zákona rozumí újma způsobená oběti nikoliv samotným trestným činem, ale důsledkem 

přístupu orgánů moci veřejné včetně orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR, médií, 

poskytovatelů zdravotnických sluţeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci 

                                                 
26

 Vymětal,V.,Vitoušová,P.,Čírtková,L. Novináři a oběti trestných činů. Praha: Pro oddělení psychologie odboru 

personálního MV ČR vydává Themis, 2008. ISBN 978-80-7312-052-8, s. 51 
27

 §8 a aţ 8d trestního řádu 
28

 část 1., hlava II, díl 5 zákona o obětech trestných činů 
29

 § 3 zákona o obětech trestných činů 
30

 § 17 zákona o obětech trestných činů 
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obětem trestné činnosti, znalců, tlumočníků a obhájců.
31

 Zákonná definice druhotné újmy se 

tedy s tou teoretickou téměř shoduje. 

 

Druhotné zraňování oběti, tzv. sekundární rány, ke kterým během sekundární viktimizace 

dochází, mají sice výlučně psychologický charakter, jejich výsledný dopad na oběť však 

můţe být závaţnější neţ je tomu u ran primárních. 

 

V souvislosti s viktimizací zmiňují odborníci někdy také tzv. terciární viktimizaci. Tou je 

myšlen dlouhodobý stav, během něhoţ se oběť není schopna vyrovnat s traumatickou 

událostí, přestoţe jiţ došlo k nápravě či odškodnění a uzdravení. Jedinec tedy není nadále 

schopen pokračovat ve svém dosavadním způsobu ţivota, jsou ohroţeny jeho mezilidské 

vztahy, kariéra apod. Za příčinu terciární viktimizace bývá povaţováno osobnostní zaloţení 

oběti.
32

 Pokud dojde k situaci, ţe se jedinec v krátkém časovém úseku stane opakovaně obětí 

trestného činu, hovoříme o tzv. reviktimizaci. Příčinou tohoto jevu a moţnostmi jeho 

předcházení se zabývalo mnoho viktimologických studií. Jejich výsledky překvapivě 

ukázaly, ţe faktorem, který potencionální oběť predestinuje k dalšímu útoku je samotná 

viktimizace. Zaměříme-li se na jedince, který má za sebou čerstvou zkušenost s kriminálním 

jednáním, bývá psychicky oslabený, zranitelnější a je tedy lákadlem pro případné pachatele. 

Tento fakt potvrzují i samotní pachatelé ve svých výpovědích, v nichţ uvádějí, ţe si oběti 

volí podle toho, zda budou schopni překonat jejich případný odpor a obranu. Vzniká tak tedy 

přímá úměra mezi velikostí traumatu, které bylo jedinci prostřednictvím trestného činu 

způsobeno a mírou pravděpodobnosti opakované viktimizace.
33

 

  

 

 

                                                 
31

 § 2 odst. 2 zákona o obětech trestných činů 
32

 MAREŠOVÁ, A. a MARTINKOVÁ, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. [online] 2010  

[cit 20.11.2016 ]., Dostupné z : http://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx 
33

 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-461-9, s. 138. 

http://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx
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2 Prevence kriminality 

Kriminalita je sociálně patologický jev, který provází lidstvo uţ od jeho vzniku, ve všech 

etapách jeho vývoje. Negativně narušuje vývoj společnosti a způsobuje značné materiální 

i finanční škody. Je to problém, který sa netýká pouze jednotlivců, ale zasahuje do sociální, 

kulturní, bezpečnostní, ekonomické i politické sféry ţivota celé společnosti. Přestoţe ze 

stastistik policejních orgánů vyplývá, ţe kriminalita páchaná na území České republiky má 

v posledních letech mírně sestupnou tendenci 
34

 je riziko, ţe se jedinec s kriminalitou osobně 

setká, alespoň z pozice jedince, který nějakou oběť zná, není-li jí sám, poměrně vysoké. Proto 

se čím dál tím více zdůrazňuje důleţitost prevence kriminality v praxi. K tomu je však 

nevyhnutelná spolupráce jednotlivých orgánů v boji proti kriminalitě a jiné protispolečenské 

činnosti, která by měla sledovat společný cíl – stabilizaci a maximální moţné sniţování 

kriminality a také poskytování dostatečné ochrany ţivota, zdraví a majetku jednotlivců. Při 

prevenci je třeba brát na zřetel, ţe kriminalita není jediným druhem sociální patologie. Patří 

sem také například drogová závislost, prostituce, alkoholismus a jiné sociální jevy, které se 

odchylují od normálu. Tyto sociálně neţádoucí jevy se obvykle nevyskytují izolovaně, ale 

jsou vzájemně propojené. Například vznik drogové závislosti bývá často propojen s různými 

druhy majetkové kriminality. Z výše uvedeného lze odvodit, ţe prevencí kriminality se nelze 

zabývat izolovaně, ale je nutné zohlednit kontext prevence jiných sociálně neţádoucích jevů. 

2.1 Pojem prevence kriminality 

Zamyslíme-li se nad prevencí zločinnosti, je nutné vymezit si zpočátku tento pojem tak, jak 

nám jej definuje odborná literatura. Osmančík a Večerka chápou prevenci kriminality jako 

soubor aktivit vyvíjených státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, 

směřujících ke kontrole kriminality i ke sníţení strachu z ní.
35

 Tím do pojetí prevence 

kriminality autoři začlenili i subjektivní aspekt otázky bezpečnosti. Zapletal pojímá tuto 

problematiku jako pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím, nebo před 

jejím pokračováním. Jedná se tedy o veškeré aktivity směřující k předcházení páchání 

trestných činů, ke sniţování jejich výskytu prostřednictvím zamezení páchání, nebo 

neutralizací příčin jejich vzniku. Patří sem opatření, jejichţ cílem je zmenšování rozsahu a 

závaţnosti kriminality: ať jiţ působením na potencionální pachatele a oběti trestných činů 

                                                 
34

 Policejní prezidium ČR, statistické přehledy kriminality. [online] [cit. 1.12.2016]. Dostupné z : 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx 
35

 OSMANČÍK, O. Několik poznámek k otázkám prevence kriminality. České vězeňství, č. 1, s.32. 
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nebo omezením kriminogenních příleţitostí.
36

 Ze společensko-praktického hlediska prevence 

kriminality představuje „vědecky zdůvodněné, záměrné, cílevědomé, plánovité a koordinované 

působení na příčiny a podmínky kriminality s cílem odstranit je, anebo je vhodným výběrem 

forem a metod působení aspoň z části (podle možnosti však v co největší míře) eliminovat, 

případně jejich negativní projevy omezit a současně podporovat vytváření antikriminogenních 

podmínek”.
37

  

Prevence kriminality, která by měla působit před spácháním trestného činu nebo před jeho 

recidivou se netýká jen orgánů činných v trestním řízení, ale také dalších státních  

a samosprávných orgánů, nestátních institucí, právnických či fyzických osob.
38

 To dává 

prevenci moţnost zapojit do svých činností celou společnost, a přispět tím k efektivnější 

kontrole zločinnosti. 

Komplementárním pojmem k pojmu prevence je pojem represe kriminality, který znamená 

potlačení tohoto jevu i za pouţití násilných, ale vţdy zákonných prostředků. Jedná se  

o vzájemně doplňující se sloţky, které jsou součástí trestní politiky a společně vytváří 

komplexní způsob kontroly zločinnosti. Prevence i represe mají společný objekt zájmu – 

kriminalitu, avšak jednoznačně je odlišuje časová dimenze. Represe je orientována na to, co 

se stalo, prevence na to, co se očekává, ţe se s určitou pravděpodobností stane. Vzájemný 

poměr represe a prevence je moţné ilustrovat prostřednictvím vztahu jejich funkcí  

k zákonnosti. Preventivními opatřeními se vytváří podmínky k tomu, aby se potencionálním 

pachatelům stíţilo páchání trestné činnosti a naopak, aby se jim dodrţování zákonů 

“vyplatilo“. Pokud přesto dojde k jejich porušení, nastupuje represe. Účinná prevence sniţuje 

potřeby represe, represe zase zpětně pozitivně posiluje prevenci.
39

 V předešlých etapách 

společenského vývoje naši země byla represivní politika upřednostňována nad politikou 

preventivní. Společensko-politické změny po roce 1989 a s nimi související nárůst kriminality 

si však v tomto ohledu vyţádaly opačný přístup.  

                                                 
36

 ZAPLETAL, J. a kol., Prevence kriminality, 3. přepracované vydání, PAČR, 2008. ISBN 978-80-7357-376-8a 

s. 8. 
37

 BUBELÍNI, J. 1998. Prevencia kriminality (Vybrané otázky teórie, metodiky a praxe). 1. vyd. Trnava, 

Policajný inštitút AFG 1998. ISBN 80-9679995-2-5, s 85. 

38
 GAŠPIERIK,L. 2005. Prevencia kriminality.Ţilina: Ţilinská univerzita, 2005. ISBN 808-870-768-4, s. 109. 

39
 VÁLKOVÁ,H.,KUCHTA, J. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2., s. 158. 
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2.2 Klasifikace prevence kriminality podle obsahového zaměření 

Za základní klasifikaci prevence kriminality můţeme povaţovat dělení strategií prevence na 

přímé, které na kriminogenní faktory působí bezprostředně, a na nepřímé, jejichţ účelem je 

změna ţivotních podmínek a sociálního prostředí potencionálních pachatelů, coţ sekundárně 

vede ke sníţení pravděpodobnosti páchané trestné činnosti.  

Dle obsahového zaměření dělíme prevenci kriminality na sociální - která zkoumá sociální 

faktory kriminality, situační - jejímţ předmětem zájmu jsou kriminogenní situace  

a viktimologickou - zaměřenou na potencionální oběti trestné činnosti.  

2.2.1 Sociální prevence 

Sociální prevence je všeobecnou prevencí veškerých sociálně-patologických jevů. Spadá do 

oblasti sociální politiky a její podstatou je vytváření příznivých společenských podmínek 

v sociální, ekonomické, kulturní oblasti, v oblasti zaměstnanosti, vyuţití volného času, 

zkvalitňování způsobu ţivota společnosti jako celku a v neposlední řadě také pro socializaci 

a sociální integraci kaţdého jednotlivce.
40

 Z hlediska prevence kriminality je sociální 

prevence zaměřená i na změnu nepříznivých společenských, ekonomických a dalších 

podmínek prostředí, které se stávají kriminogenními faktory. Jejím cílem je tedy vytvořit 

takové podmínky, aby se jedinec nestal pachatelem trestného činu, anebo aby v páchání 

trestných činů nepokračoval. Účinná sociální prevence se musí realizovat na základě velmi 

komplexní analýzy sociální situace a musí se spojovat s různými druhy specificky orientované 

prevence. Z důvodu sloţitosti této problematiky je účinnost opatření v oblasti sociální 

prevence obtíţně statisticky ověřitelná. Lze ji hodnotit jen přibliţně, na základě sociálních 

perspektiv jedinců, objektů preventivního působení 

2.2.2 Situační prevence 

Na rozdíl od sociální prevence je situační prevence specificky orientovaná na kriminalitu, 

ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti, ţivota, zdraví a majetku občanů. Její přínos spočívá 

v tom, ţe na jedné straně znesnadňuje potencionálnímu pachateli spáchat trestný čin, anebo 

jiný delikt, na druhé straně zvyšuje pravděpodobnost odhalení reálného pachatele. Situační 

prevence vychází z toho, ţe určité druhy kriminality se objevují v určitém čase, na určitých 

                                                 
40
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místech, za určitých okolností a dopouštějí se jich určité druhy pachatelů. Například 

vandalismus a porušování veřejného pořádku bývají spojeny s ukončením sportovních akcí, 

případně v nočních hodinách se zavíráním heren, diskoték apod., ke krádeţi luxusních aut 

dochází na parkovištích hotelů a podniků, které navštěvují majetní lidé. Opatření situační 

prevence jsou zejména klasická ochrana (kterou představují bezpečnostní systémy, mříţe, 

trezory apod.), technická ochrana (elektrická zabezpečovací signalizace, pulty centralizované 

ochrany apod.), fyzická ochrana (vykonávaná policií, armádou, zaměstnanci civilních 

bezpečnostních sluţeb apod.) a ochrana reţimová, která zahrnuje administrativně-organizační 

opatření, které směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečujícího 

systému. Všechny uvedené druhy opatření směřují k co největšímu omezení situačně-

kriminogenních podmínek. Situační prevence je účinná zvláště tehdy, pokud nemá modelový 

charakter, ale je “ šitá na míru” určitému objektu, ulici, čtvrti anebo městu. Je relativně laciná 

a její přínos se zvyšuje, pokud ji kombinujeme s opatřeními prevence sociální  

a viktimologické.
41

 

2.2.3 Viktimologická prevence 

Viktimologická prevence vychází z konceptů bezpečného chování, diferencovaného na 

základě psychické připravenosti ohroţených osob a rozmanitých kriminálních situací. Jejím 

cílem je předcházet trestné činnosti za aktivní účasti potencionálních obětí. V praxi nacházíme 

její uplatnění jednak v rámci individuálního i skupinového zdravotního, právního  

a psychologického poradenství, pozitivní přínos je spatřován také v nejrůznějších kurzech. 

Můţe se jednat o kurzy sebeobrany, kurzy první pomoci či další aktivity, jejichţ účelem je 

informovat občany a to zejména děti o kriminalitě a nebezpečí s ní spojeném. Jedná se  

o jakousi formu osvětové činnosti, která má oslovit co největší okruh adresátů a tím přispět 

 k eliminaci kriminogenních situací. Viktimologická prevence v sobě kombinuje prvky  

a vyuţívá metody situační i sociální prevence, a to v závislosti na míře ohroţení na primární, 

sekundární a terciární úrovni.
42

 

 

                                                 
41

 VEČERKA, K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Themis, 1997. ISBN 80-85821-48-6, s. 62. 
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2.3 Klasifikace prevence kriminality podle okruhu adresátů 

Podle okruhu adresátů preventivních opatření je prevence kriminality dělena na primární, 

sekundární a terciární. 

2.3.1 Primární prevence 

Primární prevence představuje nejširší preventivní působení na celou společnost, její instituce 

a jednotlivce, tedy i na tu její část, která nebyla doposud kriminalitou ohroţena.
43

 Jedná se  

o nepřímou strategii prevence kriminality, coţ znamená, ţe jejím hlavním záměrem není 

omezování kriminality. Primární sociální prevence je zaměřena především na zlepšování 

ţivotních podmínek, materiálních i sociálních, na péči o správné fungování všech aktivit, 

jejichţ cílem je zlepšení ţivotní úrovně celé společnosti. Za primární situační prevenci 

povaţujeme informační, technická, ekonomická nebo organizační opatření, která vedou 

k dosaţení vyšší bezpečnosti na území celého státu. Cílem primární prevence viktimnosti je 

systematicky informovat veřejnost o ohroţení kriminalitou, aby se obecné povědomí co 

nejvíce přibliţovalo realitě.  

2.3.2 Sekundární prevence 

Sekundární prevence, jako přímá prevence kriminality, se zaměřuje na práci s rizikovými 

skupinami nebo jednotlivci, a na ochranu majetku, který je frekventovaným objektem 

kriminální činnosti.
44

 Cílem sekundární prevence je vyhledávání a působení na kriminálně 

rizikové jedince, jako jsou narkomani, bezdomovci, alkoholici či dlouhodobě nezaměstnaní. 

Sekundární sociální prevence se uskutečňuje především prostřednictvím poradenské 

informační činnosti nebo programů profesní přípravy. Sekundární situační prevence je téměř 

totoţná se situační primární prevencí. Hlavní rozdíl spočívá v tom, ţe sekundární prevence se 

zabývá eliminováním kriminogenních situací na nejvíce rizikových místech nad rámec 

prevence primární. Sekundární prevence viktimnosti je adresována jednotlivcům a sociálním 

skupinám, kteří jsou kriminalitou ohroţeni bezprostředně a je u nich tedy reálné riziko 

viktimizace. 
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2.3.3 Terciární prevence 

Terciární prevence je také přímou strategií prevence kriminality. Zaměřuje se na skupiny  

a jednotlivce, kteří se jiţ dopustili trestné činnosti, nebo se stali jejími obětmi. 
45

 Jejím 

hlavním cílem je předcházení kriminální recidivě u pachatele a viktimologické recidivě  

u oběti. 
46

 Snaţí se působit tak, aby se trestná činnost jiţ neopakovala. Prostředky a formy 

terciární sociální prevence jsou obdobné jako u sekundární prevence. Jejími adresáty jsou 

však pachatelé, kteří mají být reintegrováni do společnosti a sociálně rehabilitováni. 

V místech v nichţ došlo k rozbujení konkrétního druhu trestné činnosti, na kterou je potřeba 

zareagovat, se uplatní terciární situační prevence. Zabránění viktimologické recidivě  

a rehabilitace obětí kriminality je hlavním cílem terciární prevence viktimnosti. 

                                                 
45
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3 Viktimologická prevence 

Dříve neţ vymezím samotný pojem viktimologické prevence, povaţuji za důleţité zmínit, ţe 

v průběhu posledních desetiletí dochází k prudkému nárustu kriminality. Významný mezník 

představoval rok 1989, kdy došlo k pádu totalitního reţimu a v důsledku listopadové revoluce 

byly poloţeny základy nové, svobodné, demokratické společnosti. Vedle řady pozitivních 

hodnot a aspektů (spočívajících zejména v posílení základních lidských práv a svobod) 

přinesla tato změna politického systému také značné sníţení moţnosti kontroly a zásahu 

oficiálních institucí do práv jednotlivce, coţ můţe být jednou z příčin tohoto 

vzestupu. 47 Moderní společnost postupně prochází zásadními ekonomickými, kulturními  

a sociálními změnami, dochází k rozpadu tradičních hodnotových systémů, růstu urbanizace  

a v neposlední řadě také k posilování konzumního charakteru společnosti.
48

 Důsledkem nejen 

těchto faktorů je rostoucí lhostejnost, anonymita a vzájemné odcizení se jeden druhému. 

Důsledkem nerovnoměrného sociálního a hospodářského rozvoje jednotlivých oblastí je vznik 

lokalit, disponujících vysokým finančním potenciálem, díky němuţ jsou před kriminalitou do 

značné míry chráněny. Na druhé straně se však profilují také místa, která téměř jakékoliv 

prostředky na ochranu postrádají. Často jsou těmito chudými oblastmi etnicky odlišné na 

okrajích měst situované čtvrti, z nichţ se mohou postupem času vyprofilovat tzv. ghetta 

kriminality. Tento s rozvojem trţní ekonomiky prohlubující se rozdíl mezi chudými  

a bohatými vede k tomu, ţe se nektěří lidé z chudých vrstev, nemohou-li dosáhnout svých 

uznávaných cílů legální cestou, uchylují k páchání trestné činnosti. Je patrné, ţe tento strmý 

nárust kriminality není trestní justice schopna výraznějším způsobem zpomalit, nebo jej 

dokonce zastavit. Proto je pozornost v poslední době čím dál častěji obracena k neformálním 

prostředkům prevence a metodám stojícím mimo represivní systém státu. Jsou vyuţívány 

metody, které se snaţí nalézt příčinu páchání trestné činnosti, a také ty, jejichţ cílem je účinně 

předcházet kriminogenním situacím.  
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3.1 Pojem viktimologické prevence 

Zhruba od 80 let 20. století se vedle prevence situační a sociální začíná rozvíjet nový druh 

prevence – prevence viktimologická, která spočívá ve volbě odpovídajících způsobů chování 

oběti trestného činu v kriminálně náchylných situacích, a také se zaměřuje na provádění, 

zhotovení a posléze vyhodnocení viktimologických výzkumů, na jejichţ základě pak 

sestavuje opatření vhodná k prevenci viktimizace.
49

 Předmětem jejího zkoumání jsou jednak 

potencionální, ale také skutečné oběti trestných činů. Jádro viktimologické prevence tvoří 

zejména její informační prvek a také vštěpování zásad, které mají význam pro ochranu 

ohroţených osob a majetku.
50

 Zdrojem poznání jsou u tohoto druhu prevence viktimologické 

poznatky, které mohou být významné při koncepci preventivní politiky a díky nímţ můţe být 

tedy zabráněno viktimizaci jedince. Viktimologická prevence se do určité míry prolíná 

s prvky prevence situační i sociální. V této oblasti šíří osvěta povědomí o obraně proti útoku  

a efektivní reakci na případný útok a po něm. Zahrnujeme sem také psychologické či fyzické 

kurzy výcvikové sebeobrany, terapeutické kurzy po napadení a také doporučení jak 

předcházet viktimologické recidivě.
51

 Dále se zabývá preventivním chováním jedinců, se 

záměrem naučit je obezřetnosti a pozornosti při zabezpečení svého majetku před kriminálním 

útokem.  

3.2 Klasifikace viktimologické prevence 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, viktimologie uţívá metody prevence situační  

i sociální, které se s ohledem na stádium vývoje kriminálního problému doplňují na úrovni 

primární, sekundární a terciární. Vodítkem mezi jednotlivýmmi typy prevencí je zaměření 

pozornosti na oběť deliktu u prevence viktimologické, naopak prevence situační a sociální se 

zaměřují na pachatele.
52

 

3.2.1 Primární viktimologická prevence 

Podstatou primární prevence viktimnosti je zejména systematické a cílevědomé informování 

širší veřejnosti (u které ještě nemuselo dojít k přímému kontaktu s kriminalitou) o způsobech 
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zajištění osobní bezpečnosti, ochrany majetku, moţnostech vyhnutí se viktimním situacím 

apod. Zdrojem poznání těchto informací jsou analýzy trendů kriminality.  

Proto je přinejmenším vhodné zachovávat v primární preventivní činnosti, vyuţívající 

viktimologických poznatků, nezbytnou střízlivost a objektivitu. 

3.2.2 Sekundární viktimologická prevence  

Sekundární prevence viktimnosti se specializuje na výcvik a výchovu těch jednotlivců  

a sociálních skupin, u nichţ lze předpokládat větší riziko, ţe se stanou obětí zločinu. Jde 

především o profesionální rizikové skupiny, jakými jsou policisté, zaměstnanci peněţních  

a poštovních úřadů, noční hlídači, taxikáři apod.  

Obtíţnou situaci mají take sociálně ohroţené skupiny dětí, mládeţe, důchodců, mentálně 

postiţených občanů, kteří nevědí jak se vyhnout a ubránit viktimní situaci, a jejich moţnosti 

obrátit se na někoho s prosbou o pomoc jsou velmi omezené. Myslím si, ţe by zejména ve 

vztahu k dětem a mládeţi mohla důleţitou úohu sehrát škola, která by mohla do svého 

výchovně-vzdělávacího procesu zakomponovat kurzy sebeobrany, jednání ve stavu ohroţení  

a nácvik poskytnutí pomoci tomu, kdo ji potřebuje.  

3.2.3 Terciární viktimologická prevence 

Terciární prevence viktimnosti spočívá především v opatřeních, jejichţ cílem je co nejširší 

rehabilitace osob, které se jiţ staly obětmi trestného činu, včetně restituce a kompenzace 

utrpěných škod, a to jak materiální tak nemateriální povahy. 
53

 Prostřednictvím svých opatření 

se snaţí také zabránit viktimologické recidivě a sekundární viktimizaci.  

Vezmeme-li v potaz výše uvedené, dojdeme k závěru, ţe s ohledem na měnící se objekt 

působení jednotlivých typů viktimologické prevence, je v zájmu účinnosti prevence nezbytné 

měnit také jednotlivé formy a metody práce. Všeobecné informování veřejnosti o ochraně 

před kriminalitou a nebezpečích s ní spjatých, které má svůj význam v rámci primární 

prevence viktimizace, musí být v případě sekundární a terciární prevence nahrazeno 

adresnějšími formami působení. Obdobně to platí i v oblastech prevence situační a sociální. V 

praxi se totiţ mnohdy stává, ţe prevence nepřinese očekávaný efekt právě z toho důvodu, ţe 

nerespektuje specifika charakteristická pro jednotlivé typy prevence. 
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3.3 Role médií v prevenci kriminality 

V oblasti informování občanů hrají v současné době významnou úlohu masmédia, která šíří 

informace o kriminalitě u nás a svou všudypřítomností mohou podvědomě utvářet myšlení a 

formovat názory, respektive chování jedinců. V případě ţe k tomuto informování přistupují 

zodpovědně a snaţí se poskytnout informace co nejvíce objektivní, můţe se jim podařit získat 

alespoň určitou část populace ke spolupráci s orgány ochrany práva a s preventivními 

programy, popřípadě si osvojit některé z technik prevence kriminality. K uskutečnění 

preventivních programů na lokální úrovni mohou významně pomoci zejména regionální 

média.  

Na druhé straně však mohou média sehrát často roli negativní. Namísto snahy upozornit 

občany na reálné formy nebezpečí a poskytnutí praktických návodů jak mu efektivně 

předcházet, je totiţ mnohdy jejich cílem honba za senzacemi a zvyšování sledovanosti 

prostřednictvím neobjektivního zpravodajství a nadměrné publicity. Tyto praktiky, při kterých 

dochází k neprofesionálnímu nakládání s kritickými informacemi, vyuţívají především 

komerční televizní stanice. Jejich jednání je v tomto často za hranicí profesní etiky a jeho 

důsledkem je mimo jiné, ţe mezi veřejností vyvolává nereálné představy o rozsahu 

kriminality. Zvláště u některých labilnějších jedinců můţe tento uměle podporovaný strach ze 

zločinu vést aţ k patologickému jednání, kterým můţe být například přílišná izolace před 

svým okolím, přehnané zabezpečení obydlí před jakýmkoliv náhodným náznakem 

potencionálního nebezpečí nebo nepřiměřené obranné reakce, od nichţ uţ často nebývá 

daleko k protiprávním excesům z mezí nutné obrany.
54

 Přehnaný strach před moţnou 

viktimizací má navíc také neblahé sociální důsledky. Vede k ochuzení společenského  

a kulturního ţivota ve večerních hodinách, k vylidňování určitých městských čtvrtí, coţ 

omezuje přirozenou sociální kontrolu a zvyšuje riziko napadení. Filmy prosycené násilnou 

tématikou mohou být zdrojem informací, či dokonce inspirací, jak uskutečnit spáchání určité 

trestné činnosti. U jedinců s vyššími predispozicemi k páchání násilné zločinnosti mohou být 
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tyto předpoklady podporovány právě prostřednictvím médií. Avšak samotné příčiny páchání 

tohoto druhu trestné činnosti mají hlubší kořeny.
55

 

3.4 Strach z kriminality 

Strach ze zločinu není problematikou pouze kriminologickou, ale zasahuje také do oblasti 

dění politicko-společenského. Lze ho chápat jako jeden z hlavních sociálních důsledků 

kriminality, který si prevence přeje zmírnit, nebo nejlépe zcela odstranit. Zejména sociální 

dopad je jedním z jeho nejzávaţnějších aspektů, odráţející sociální dezintegraci, pocity 

bezmoci, odcizení či izolace.
56

 

 Dle studií, které se na problematiku strachu zaměřují, je důleţité rozlišovat mezi obavami 

z kriminality v obecné rovině a konkrétními obavami jednotlivce o svou osobní bezpečnost. 

V obecném smyslu je strach spojen s vnímáním kriminality z médií, z nepřímých zkušeností,  

 s ekologickými podněty jako jsou například vandalismus či graffiti, ale také s lidmi pod 

vlivem drog, alkoholu, nepřizpůsobivými sousedy apod.  

S ohledem na to, ţe se jedná o subjektivní představu, nemohou jej všichni pociťovat stejně 

intenzivně a jeho rozloţení ve společnosti je tedy nerovnoměrné. Ze studií odráţejících 

vnímání strachu z kriminality vyplývá, ţe na jeho příčiny má vliv pohlaví, příjem, rasa  

a osobní zkušenosti oběti s viktimizací či zkušenosti, které zaţili blízcí.
57

 Obavy častěji 

pociťují starší lidé, ţeny a lidé ţijící ve městech neţ obyvatelé venkova. Tyto obavy jsou 

reakcí na faktory s potencionální viktimizací nesouvisejícími (negativní roli zde mohou sehrát 

masmédia - viz předchozí subkapitola), utvářejí se a nabývají na intenzitě rychleji neţ reálná 

kriminalita. Výzkumy také uvádějí, ţe nejvyšší strach ze zločinnosti nebývá vţdy v oblastech 

s nejvyšší mírou kriminality, stejně tak nevzbuzují v lidech největší obavy trestné činy, které 

patří k těm nejčetnějším. Z provedených studií vyplynulo, ţe největší obavy mají lidé 

z kapesních krádeţí, dále pak z vloupání do svého bytu či domu. Na stejné příčce se 

vyskytovala také krádeţ automobilu, coţ značí značnou újmu nejen pro majitele, ale také pro 
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celou jeho rodinu. Dále následoval vandalismus, u něhoţ však nelze s jistotou říci, zda se 

dotazovaní obávají přímo poškození svých věcí, nebo mají na mysli obecnou formu 

vandalismu, jejíţ projevem můţe být například sprejerství či poškození městského inventáře. 

Další místa obsadilo znásilnění a následně ublíţení na zdraví.
58

 

V praxi se pro řešení strachu ze zločinnosti osvědčily jako efektivní prostředky prevence 

viktimologické a situační a to zejména z důvodu jejich viditelnosti a většinou okamţité 

účinnosti. Naproti tomu uţití prostředků prevence sociální je často velmi omezeno a to pro 

tendenci lidí izolovat se od společnosti, kterou v nich strach z kriminality můţe vzbuzovat. 

3.5 Význam viktimologie pro prevenci kriminality 

Viktimologické poznatky získané na základě zevšeobecnění viktimogenních situací, způsobů 

chování obětí, forem tzv. viktimologického zavinění a vhodných strategií, díky nímţ se 

podařilo předejít trestnému činu, mohou mít zásadní význam pro prevenci kriminality.  

Z viktimologických výzkumů vycházejí různé strategie a návody, které doporučují, jak se 

nestát obětí trestného činu a dojde-li k takové situaci, jak jednat a jak co nejvíce omezit 

neţádoucí důsledky trestného činu. Je všeobecně známo, ţe je jednodušší a také ekonomicky 

výhodnější něčemu předcházet, neboli zabránit vzniku příčiny, neţ aţ následně odstraňovat 

neţádoucí důsledky. To, ţe v praxi není tento poznatek často reflektován, nepramení ani tak z 

neochoty jedinců předcházet negativním společenským jevům, jako spíš z nedostatků 

relevantních informací o dané problematice.  

Rozdíl mezi jednotlivými preventivními prostředky se odvíjí od toho, zda jde od předurčení 

individuální nebo skupinové. V prvém případě bude na oběti samé, aby dbala bezpečnostních 

poţadavků, v případě druhém budou mít stěţejní význam obecné předpoklady bezpečnostníi technické 

povahy.
59

 Je důleţité šířit vědomí, ţe ve svobodné demokratické společnosti nese kaţdý 

člověk spoluodpovědnost za svou bezpečnost. Od kaţdého jedince se tedy očekává, ţe se 

v e  v l a s t n í m  z á j m u  nebude nerozváţně vystavovat ohroţení trestným činem, nebude 

svým jednáním zavdávat podnět k trestnému útoku, nebo dokonce takový útok na svou 

osobu či majetek sám provokovat. Je také namístě očekávat, ţe se občan, je-li to v jeho 

silách, bude ve vhodných podmínkách bránit před bezprostředně hrozícím nebezpečím. 
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Předpoklad, ţe by stát byl schopen prostřednictvím svých orgánů zajistit absolutní 

bezpečnost všech svých občanů není reálný, součinnost občanů, jako potencionálních obětí, 

můţe tedy v prevenci sehrát podstatnou úlohu. Viktimologie prostřednictvím svých varování 

a účinných doporučení, jak se vyhnout viktimizaci, přispívá k aktivizaci veřejnosti.  

 

Během let výzkumu se ukazuje, ţe není moţné poskytnout obecně platná doporučení, která 

by se týkala globálně všech trestných činů. Jako účinější se prokázaly preventivní techniky  

a doporučení specifikované podle jednotlivých trestných činů, (případně skupiny 

podobných trestných činů) a podle různých situací, v nichţ se oběť ocitá. Není vhodné 

se přitom omezovat pouze na osvětovou činnost. Efektivněji se jeví individuální nebo 

skupinové poradenství, propagace vhodných technických prostředků (poplašná zařízení, 

zabezpečovací a signalizační techniky, zámky apod.) a také praktický trénink obranných 

strategií v rozličných situacích ohroţení. 

 

Jako účinná se viktimologická doporučení prokázala u těch druhů deliktů, u nichţ lze uplatnit 

prostředky technické prevence, jako například u krádeţí motorových vozidel nebo krádeţi 

vloupáním do bytu. Obecně tedy můţeme říct, ţe v rámci majetkových trestných činů, je 

vypracován komplex poměrně přesných a spolehlivých viktimologických rad a doporučení. 

Naproti tomu u násilných trestných činů, v nichţ je do značné míry zastoupena emoční sloţka  

a afekty (jako je tomu například u znásilnění, rvaček, brachiálních útoků v době akutního  

ohroţení) a při kterých je ohroţeno zdraví nebo dokonce ţivot oběti, je mnohem obtíţnější 

vypracovat návod pro vhodné chování oběti. Protoţe veškeré odborníky vypracované rady jsou 

obecného charakteru, je nezbytné tato doporučení přízpůsobit vţdy s ohledem na danou situaci. 

Prokázalo se, ţe v jistých případech je napadená osoba schopna zabránit dokonání útoku zcela 

jednoduchými způsoby, jako jsou výhruţky ve snaze zastrašit pachatele či volání o pomoc. 

Avšak takovéto rizikové chování můţe vést k hrubě agresivní reakci útočníka, která nebyla ani 

jeho původním záměrem. Proto je vhodnější a take méně nebezpečná snaha oběti navázat  

s útočníkem klidný dialog, který můţe narušit jeho prvotní představu o průběhu útoku a vést k 

tomu, ţe jej nedokoná. 

 

Za hlavního garanta v boji s kriminalitou včetně její prevence je povaţována policie. Toto její 

výsadní postavení vyplývá z vícero skutečností. Jednak disponuje rozsáhlou poznatkovou bází 

o kriminalitě a také je v kaţdodenním bezprostředním styku se širokou veřejností. Oba tyto 
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aspekty ji přímo předurčují k poradenské a osvětové činnosti, zejména na úseku situační 

prevence, speciálně technické. Výkon policejní sluţby má celostátní rámec a téměř kaţdá 

policejní činnost má i svůj preventivní aspekt. S postupem času přibývajícími 

viktimologickými poznatky upouští policie od čistě represivních prostředků a nahrazuje  

je metodami spíše preventivními. Její činnost můţe hrát významnou úlohu také při aplikaci 

jednotlivých viktimologických poznatků a to díky tomu, ţe v porovnání s ostatními orgány 

státu je nejblíţe terénním podmínkám a dokáţe tak nejoptimálněji odhadnout hrozící rizika. 

Na rozpracovaní konkrétních preventivních programů by se měla kromě policie podílet 

kriminologie a další společenské disciplíny, na které by měly navazovat státní orgány  

a společenské instituce, jako např. justiční orgány, pojišťovny, obecní úřady, psychologové, 

masmédia, dobrovolné organizace apod.  

3.6 Viktimologický výzkum 

K praktickým výstupům zkoumání moderní viktimologie patří řešení práv obětí, moţnosti 

jejich trestněprávní ochrany, programy, jejichţ cílem je poskytnout pomoc a odškodnění  

a v neposlední řadě také prevence.
60

 Kromě snahy rozšířit ve společnosti povědomí o situaci 

obětí kriminality a moţnostech pomoci, je cílem výzkumů také aktivizace státních institucí  

a orgánů, aby přijaly a posléze realizovaly jednotlivá opatření na pomoc obětem trestných 

činů.
61

  

 

K získávání informací a následně k jejich praktickému vyuţití mohou v určitých případech 

dopomoci policejní statistiky (údaje v nich obsaţené jsou však často neúplné, nebo 

nedostatečně informativní), ale především viktimologické výzkumy. Ty se zabývají zejména 

určením typologie obětí a individuálních znaků zvýšeného rizika viktimizace a také měřením 

rozsahu latentní kriminality. Nejobvyklejší formou viktimologického výzkumu je výzkum 

kriminality prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Jeho podstata tkví 

v dotazování respondentů, zda byli v konkrétně stanoveném časovém období (nejčastěji 

posledního roku) viktimizováni. Anonymita je stěţejní, z důvodu poměrně vysoké citlivosti 

témat v dotaznících zahrnutých. Z prvních výzkumů, sahajících do 60. let 20. století 

vyplynulo, ţe kriminalita postihuje mnohem větší část společnosti, neţ která byla uváděna 
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statistikami. Cílem viktimologických výzkumů není tedy pouze mapování rozsahu skutečné 

kriminality, ale také odhalování kriminality latentní a zjišťování důvodů jejího neohlášení, či 

zamlčení. Prostřednictvím těchto výzkumů lze zjistit také, jak respondenti (tedy oběti) 

vnímají stav kriminality, jejich názor na policejní práci či specifikaci jejich potřeb. 
62

 

 

Viktimologické výzkumy jsou realizovány na několika úrovních. Na místní úrovni se 

výzkumy zaměřují na kriminalitu pouze v určité menší oblasti (například na úrovni obcí 

či krajů). Poznatky získané z těchto výzkumů mohou být bezprostředně uţity k přijímání 

preventivních opatření, či k vyvození moţných řešení v těchto konkrétních oblastech 

(tedy na lokální úrovni).Výzkumy na národní úrovni jsou uskutečňovány pouze ve 

vyspělých státech. První národní výzkum, jehoţ cílem bylo především zmapovat latentní 

kriminalitu, se uskutečnil v 70. letech 20. století v USA a od té doby se zde realizuje 

pravidelně.  V rámci České republiky nejsou takovéto národní výzkumy komplexně  

a pravidelně uskutečňovány. Na mezinárodní úrovni se jedná zejména o srovnávací výzkumy, 

jejichţ podstatou je srovnání mezi jednotlivými zúčastněnými zeměmi (Česká republika se 

obdobných výzkumů jiţ několikrát zúčastnila). V těchto výzkumech se pouţívá jednotná 

metodologie a v rámci dotazníku bývají uţity “standardní” trestné činy, obsaţené v trestních 

kodexech všech zúčastněných zemí. 

 

Přínosnost viktimologických výzkumů je v mnoha ohledech bezesporu vysoká, avšak 

mnohdy se potýkají také s nedostatky a limity.
63

 Můţe jim být vytýkáno nepokrytí všech 

věkových skupin populace (často bývá opomíjena nejohroţenější skupina obětí mladších 15 

let), nebo mohou být zaměřeny jen na nejrozšířenější druhy trestné činnosti, jako je trestná 

činnost majetková, násilná a sexuální a nově rozvíjející se formy trestné činnosti, jako např. 

terorismus nebo počítačová kriminalita zcela nereflektují. S ohledem na anonymitu dotazníků 

take nelze vyloučit moţnost, ţe určitá část výpovědí neodpovidá realitě, mohou být 

zkreslené, nebo dokonce záměrně smyšlené či nepravdivé.Tohoto jevu, hrozícímu  

u veškerých dotazníkových šetření v rámci sociálně vědních výzkumů, je však téměř 

nemoţné se vyvarovat. Avšak obecně se má za to, ţe přínosy viktimologických výzkumů 

převaţují nad jejich nedostatky. Díky výzkumům jsou zprostředkovány důleţité informace  
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o skutečných trendech kriminality, o trendech oznamování trestných činů občany a jejich 

registrování policií.
64

Jsou-li viktimologické studie provedeny kvalitně, mohou výrazně 

přispět k efektivnějšímu fungování trestní politiky daného státu, proto je význam 

viktimologie zcela zásadní. 

3.7 Systém a organizace prevence kriminality v České republice 

Systém prevence kriminality je v České republice realizován na několika úrovních.  

Na nejvyšší mezirezortní úrovni se uskutečňuje prostřednictvím preventivní politiky vlády. 

V rámci této činnosti se koordinují, nebo přímo vytvářejí nové preventivní činnosti 

jednotlivých resortů, které jsou zastoupeny v Republikovém výboru pro prevenci kriminality, 

který tvoří součást prevence na mezirezortní úrovni a provádí její konkretizaci na úrovni 

místní.  

Tento výbor byl zřízen při Ministerstvu vnitra usnesením vlády ze dne 3.11.1993 a má 

metodický, iniciační a koordinační charakter. Konkrétně například spolupracuje s občanskými 

hnutími a iniciativami, podporuje vznik komisí pro prevenci kriminality na místní úrovni, 

předkládá vládě zprávu o výsledcích účinnosti prevence kriminality v České republice aj. 

Dalšími členy výboru jsou kromě ministerstva například Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, Policejní prezidium České republiky, Probační a mediační sluţby nebo Nejvyšší 

státní zastupitelství. Součástí výboru je také Komise, jejímţ předmětem činnosti je výběr 

projektů Programu prevence kriminality, kterým jsou ze státního rozpočtu poskytnuty dotace. 

Rezortní úroveň obsahuje programy prevence jednotlivých ministerstev, která se z důvodu 

rozdílné věcné působnosti nezapojují ve stejné intenzitě. Zaměření jednotlivého ministerstva 

se zrcadlí také v jeho zaměření v rámci prevence kriminality. V rámci prevence bude tedy 

předmětem činnosti Ministerstva školství zejména výchovné působení na školách, kriminalita 

mládeţe nebo také pedagogicko-psychologické poradenství. Oproti tomu sociální prevencí  

a prací s nezaměstnanými se bude zabývat Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Nicméně jako nejúčinější se v praxi prokázala prevence na úrovní místní, tzn. na úrovni, která 

je nejbliţší konkrétním kriminogenním situacím, do nichţ se mohou oběti trestných činů 

dostat. V této oblasti nesou odpovědnost obecní zastupitelstva, která jsou prostřednictvím 
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obecně závazných vyhlášek oprávněna koordinovat prevenci kriminality, případně určité 

omezit nebo i zcela zakázat. Na místní úrovni se systematická a dlouhodobá prevence 

uskutečňuje prostřednictvím tzv. programů prevence kriminality, vytvořených dle metodiky 

Republikového výboru pro prevenci kriminality. 

Prevenci kriminality se dále věnují nevládní a neziskové organizace, svůj podíl v této oblasti 

mají také podnikatelské subjekty, jakými jsou například pojišťovny.
65
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4 Pomoc obětem trestných činů 

Kdo nebyl v kůţi druhého člověka, není schopen posoudit, jakým způsobem se cítí.  

U problematiky obětí kriminality to platí dvojnásob. Kdo se nedostal do obdobné situace, není 

schopen posoudit nebo hodnotit, jakým způsobem se oběť chová, jak reaguje, nebo proč jedná 

určitým způsobem. Z toho, co jsem jiţ ve své práci k tématu obětí uvedla je zřejmé, ţe je 

nezbytné zajišťovat jejich komplexní podporu a péči, aby se mohly snadněji vyrovnat 

s traumatickými následky viktimizace. Potřeby jednotlivých obětí nejsou totoţné, ne všechny 

si jsou schopny o pomoc říci (například malé děti), nebo si nemusí být vůbec vědomy, ţe mají 

na určitý druh pomoci nárok. Odborná literatura zmiňuje čtyři typy pomoci, kterými jsou 

pomoc sociální a psychologická (protoţe proces viktimizace silně narušuje psychickou 

pohodu oběti a zároveň také zasahuje do jejích sociálních vztahů a postavení), právní pomoc, 

jejímţ cílem je pomoci oběti orientovat se nejen v průběhu trestního řízení, ale také v jiných 

procesech a situacích, jejichţ součástí je oběť v důsledku viktimizace. Posledním typem je 

pomoc laická (zpravidla se jedná o pomoc rodiny a blízkého okolí oběti). Některé z těchto 

sluţeb mohou být poskytovány prostřednictvím orgánů státu, ale také organizacemi 

nestátními, které mají ve sféře pomoci obětem trestných činů nenahraditelnou úlohu, a to 

nejen v rámci České republiky, ale i v dalších státech.  

4.1 Laická pomoc 

Cílem laické pomoci, kterou oběti poskytuje nejbliţší rodina, přátelé a okolí, je poskytnutí 

podpory, díky níţ se snáze vyrovná s trestným činem a traumatickým záţitkem. Pozitivní roli 

plní tyto oběti blízké osoby tak, ţe jsou ji nápomocné při řešení problémů, které oběť 

momentálně vnímá jako nejzávaţnější. Jedná se o nejrůznější formy asistence. Mohou 

například oběť doprovázet při různých vyšetřovacích úkonech, kdy se ocitá v neznámém 

prostředí a je pro ni posilující doprovází-li jí někdo, na koho se můţe spolehnout. Osoby, 

které nejsou zasaţeny trestným činem přímo, avšak mají motivaci oběti pomoci, mohou také 

snáze obstarat informace týkající se právních otázek, sociálních sluţeb či jiné pro oběť 

potřebné poznatky.
66
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4.2 Odborná pomoc 

Jedním ze základních práv obětí je dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů právo 

na poskytnutí odborné pomoci. Odborná pomoc je zákonem o obětech členěna do pěti 

kategorií: „psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování 

právních informací a restorativní programy, přičemž lze tuto odbornou pomoc poskytovat 

před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení.“
67

  

Zákon o obětech stanoví, ţe subjekty poskytující odbornou pomoc musí být zapsány 

v registru poskytovatelů pomoci, který je veden Ministerstvem spravedlnosti a veřejně 

dostupný online na internetových stránkách www.justice.cz. Řadíme mezi ně subjekty 

poskytující sociální a psychologické poradenství, akreditované subjekty podle zákona  

o obětech, advokáty a střediska Probační a mediační sluţby České republiky. 

Pro zvlášť zranitelné oběti je zákonem o obětech garantována bezplatná pomoc (s výjimkou 

oběti trestného činu zanedbání povinné výţivy dle ustanovení § 196 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákona, nevzniklo-li jím nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek). Jelikoţ 

se jedná o jeden ze statisticky nejčastěji stíhaných trestných činů, je tato výjimka zavedena, 

aby předcházela neúměrnému zatěţování subjektů, které poskytují obětem pomoc. Subjekty 

musí poskytnout oběti pomoc bezodkladně poté, co o pomoc zaţádá (ţádost nemusí být 

písemná a nemá stanovenou ţádnou specifickou formu). Zhodnocení zda a v jakém rozsahu 

oběť pomoc potřebuje a zda ji bude bezplatně poskytnuta, je však zcela na zváţení subjektu, 

který pomoc poskytuje.
68

  

4.2.1 Psychologické poradenství  

Psychologické poradenství je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, a na 

něj navazující vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních sluţbách. Ve 

smyslu ustanovení § 37 zákona o sociálních sluţbách je psychologické poradenství sluţbou 

odborného sociálního poradenství, jehoţ účelem je pomoci oběti trestného činu zorientovat se 

v nastalé situaci a nalézt prostředky k jejímu zvládnutí. Kaţdý proces viktimizace je zásahem 

do psychiky oběti, se kterým se kaţdý jedinec vyrovnává po svém. Psychologická pomoc je 

na místě zejména v případech, kdy je následkem trestného činu váţná újma na zdraví nebo 
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dokonce smrt. Tyto případy jsou povaţovány za nejzávaţnější, avšak psychické problémy se 

mohou projevit i u obětí kriminality méně závaţné, například u majetkové. Dle mého názoru 

je psychologická pomoc jednou z nejdůleţitějších součástí komplexní péče o oběti 

kriminality. Psychologickou pomoc poskytovanou obětem trestných činů je moţné rozlišit na 

pomoc akutní (měla by následovat bezprostředně po viktimizaci) a následnou, která se 

uplatňuje v delším časovém horizontu po viktimizaci. Akutní psychologická pomoc je 

obvykle poskytována přímo na místě činu a její kvalita obvykle předurčí, zda a v jaké 

intenzitě se u oběti po spáchání trestného činu rozvine trauma. Ne vţdy je k okamţité 

dispozici psycholog. Proto by základy psychologie měly ovládat i další osoby přicházející 

s obětmi do styku, jako například policisté či lékaři. Jejim cílem je co největší psychická 

stabilizace oběti, která je ve stavu šoku. Akutní psychologická pomoc je sloţena ze tří 

základních prvků, kterými jsou:  

1) informace (cílem je uklidnit oběť, ţe její reakce na proţitou událost je zcela běţná  

a upozornit ji na jiné projevy, které se mohou objevit, případně poskytnout kontakt na 

koho se má v případě potřeby obrátit); 

2) intervence (spočívá v opatřeních, jejichţ smyslem je sníţit šok a stres); 

3) identifikace rizikových osob (takové osoby, u nichţ je vyšší předpoklad ke vzniku 

následných a přetrvávajících potíţí, coţ je důvodem pro poskytnutí nadstandardních 

sluţeb  

a péče).
69

 

Následná psychologická péče je záleţitost vysoce individuální. Je poskytována oběti buď na 

základě její vlastní iniciativy, přetrvávájí li u ní příznaky traumatu, nebo v situacích, kdy byla 

obět vyhodnocena jako riziková.
70

 Obvykle je tento typ pomoci poskytován prostřednictvím 

dlouhodobějšího a opakovaného kontaktu klienta-oběti s psychologem, nejběţněji 

prostřednictvím rozhovorů a sezení. Ve výjimečných a závaţných případech můţe následná 

péče spočívat v hospitalizaci v psychiatrickém zařízení
71

. 
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4.2.2 Sociální poradenství  

Sociální poradenství je rovněţ upraveno zákonem o sociálních sluţbách, který jej člení na 

základní a odborné sociální poradenství. Podstatou základního sociálního poradenství je 

poskytnutí informací, které pomohou řešit nepříznivou sociální situaci (například  

u pozůstalých by se mohlo jednat o řešení finanční situace po ztrátě ţivitele zprostředkováním 

informací o dávkách sociálního zabezpečení. Naproti tomu odborné sociální poradenství se ve 

specializovaných poradnách zabývá potřebami jednotlivých sociálních skupin (například 

sociálně terapeutická činnost, poradny pro oběti domácího násilí atd.
72

) Začlenit se opětovně 

do běţného sociálního ţivota můţe být zejména pro oběti někteých trestných činů velmi 

ztíţené, v souvislosti se vznikem traumatu či vlivem přílišné nedůvěry či studu. 

S účelem podpořit rozvoj pomoci obětem trestných činů i v sociální oblasti byla v roce 1998 

britskou organizací Victim Support Europe vydána Deklarace sociálních práv obětí trestných 

činů.
73 

Mezi základní principy v deklaraci uvedené patří zejména: 
 

 Povinnost demokratické společnosti zmírnit dopady trestného činu na jednotlivé 

aspekty ţivota oběti; 

 Nutnost uvědomit si závaţnost sekundární viktimizace a snaha co nejefektivněji ji 

omezit; 

 Povinnost poskytovat obětem trestných činů komplexní pomoc, zaměřit se pouze na 

platbu odškodného je nedostačující; 

 Všechny oběti trestných činů mají právo na ochranu soukromí a osobních údajů;  

 Právo oběti na informace o svých právech a dostupných sluţbách;  

 S dětskými obětmi by mělo být zacházeno individuálně a speciálně; 

 Snaha o co nejkomplexnější finanční odškodnění obětí;  

 Povinnost demokratické společnosti zmírnit dopady trestného činu na jednotlivé 

aspekty ţivota oběti; 

 Pro dostupnější a okamţitou podporu a pomoc obětem by měly být zřízeny celostátní 

linky tísňového volání; 
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Z jednotlivých principů a práv, které jsem uvedla bych ráda podrobněji rozvedla právo oběti 

na ochranu soukromí. Deklarace k tomuto právu blíţe uvádí povinnost poskytovat obětem 

pomoc anonymně, nutnost zajistit ochranu soukromí při vstupu do budovy soudu nebo na 

policejní stanici, zákaz uvádět totoţnost oběti v médiích či zákaz šířit o oběti jakékoliv 

informace bez jejího souhlasu. 

V rámci České republiky není ochrana soukromí oběti stále zajištěna zcela ideálně, o změny  

v této oblasti se však v posledních letech snaţí Policie ČR, respektive Ministerstvo vnitra ČR  

i Ministerstvo spravedlnosti. Co se týče Policie ČR, zmínila bych projekt P1000, v jehoţ 

rámci probíhala od roku 2006 rozsáhlá modernizace policejních sluţeben, za účelem vytvořit 

příjemnější prostředí pro všechny příchozí i samotné policisty a také minimalizovat riziko 

vzniku sekundární viktimizace, v důsledku setkání oběti s pachatelem.
74

 V rámci modernizace 

soudů a zřizování oddělených čekáren pro svědky zaznamenáváme snahu modernizovat 

soudní budovy takovým způsobem, aby tyto prostory splňovaly podmínky na ochranu obětí 

trestných činů. Nicméně v současnosti oddělenými prostory pro svědky a poškozené 

nedisponují zdaleka všechny soudy ale zejména pouze nově postavené či zrekonstruované 

areály. 

K ochraně soukromí obětí přispěl také zákon o obětech trestných činů. Dle zákona se 

ochranou soukromí rozumí ochrana totoţnosti a osobních údajů oběti. Cílem této úpravy je 

omezit riziko vzniku opakované viktimizace, hrozby odvety a zastrašování oběti pachatelem, 

nebo sekundární viktimizace, např. jsou-li citlivé údaje zveřejňovány v médiích. Ochrana 

osob mladších 18 let a dětí poţívá dle zákona mimořádně důsledné ochrany. 

Co se týče práva na nezveřejňování informací o totoţnosti oběti, odkazuje zákon o obětech na 

trestní řád, který tuto oblast upravuje v § 8a a následujících. V ustanoveních trestního řádu je 

upraven zákaz zveřejňovat údaje týkající se nejen obětí, ale také dalších osob, proto byla tato 

forma odkazu zvolena.
75

  

Zákon však připouští několik výjimek, kdy je moţné takové informace zveřejnit v nezbytném 

rozsahu a to v případě, pokud je to nutné pro dosaţení účelu trestního řízení, vyţaduje-li to 
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veřejný zájem nebo je-li to nezbytné pro účely pátrání. Uveřejnění informací pro účely pátrání 

se však v praxi často jeví jako přinejmenším problematické. Na jedné straně sice mohou 

zvěřejněné informace přispět k úspěchu ve věci, ale zároveň mohou způsobit riziko vzniku 

sekundární viktimizace v důsledku necitlivého přístupu médií.
76

 Je proto důleţité, aby 

společnost vytvářela na média tlak a přiměla je tím k větší ohleduplnosti k obětem. 

Jak jsem jiţ uvedla, kromě zákazu zveřejňovat informace o totoţnosti oběti se zákon  

o obětech zabývá take ochranou osobních údajů. Za chráněné údaje zákon povaţuje zejména 

údaje o bydlišti a doručovací adrese, místě výkonu zaměstnání a osobních, rodinných  

a majetkových poměrech. V případě, kdy o to oběť nebo jiná oprávněná osoba poţádá, jsou 

tyto údaje vedeny takový způsobem, aby mohly být k dispozici pouze policistům, orgánům 

činným v trestním řízení a úředníkům Probační a mediační sluţby. Zákon neobsahuje 

poţadavek, aby byly tyto údaje vedeny zcela odděleně od spisu, ale ani tento podle mého 

názoru zřejmě nejefektivnější způsob nevylučuje.
77

 

Z ochrany osobních údajů jsou také zákonem stanoveny jisté výjimky A to v případech kdy je 

zpřístupnění nezbytné pro dosaţení účelu trestního řízení, nebo vyţaduje-li to řádné uplatnění 

práva na obhajobu (tyto výjimky mohou být naplněny kumulativně). V těchto případech je 

však důleţité šetřit podstatu ochrany těchto údajů a zveřejňovat pouze ty opravdu nezbytné.
78

 

4.2.3 Právní pomoc a poskytování právních informací 

Jak jsem jiţ zmínila, zákon o obětech rozlišuje mezi právní pomocí a poskytováním právních 

informací. 

Přesné vymezení těchto pojmů je poněkud komplikované. Původní vládní návrh zákona  

o obětech upravoval pouze pojem právní pomoc, která měla být obětem poskytována 
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prostřednictvím advokátů a nevládních neziskových organizací (akreditovaných subjektů). 

Legislativní radou vlády však byl tento způsob právní úpravy odmítnut.
79

  

Jednou ze skutečností, která vedla k odmítnutí návrhu, byla moţnost akreditovaných subjektů 

poskytujícím pomoc obětem získat dotace od Ministerstva spravedlnosti. V takové situaci by 

se jednalo o nepřímé financování právní pomoci poskytované obětem prostřednictvím 

nevládních neziskových organizací, coţ by vedlo k vytvoření nerovnosti mezi těmito subjekty 

a advokáty, kteří na tyto dotace nemohou dosáhnout. 

Dalším důvodem byla skutečnost, ţe by se zákonná úprava dostala do rozporu se zákonem  

o advokacii, který v ustanovení § 2 stanoví, ţe kvalifikované právní sluţby mohou být obětem 

poskytovány pouze prostřednictvím advokátů, případně evropských advokátů. 

Dle důvodové zprávy se poskytováním právních informací rozumí poskytnutí informací  

o právní úpravě
80

 (tedy např. plnění informační povinnosti dle § 9 zákona o obětech a také 

zprostředkování informací v oblastech pro oběť potřebných), k němuţ jsou oprávněny 

akreditované subjekty a střediska Probační a mediační sluţby. V praxi se bude jednat 

zejména o případy, kdy se oběť v důsledku spáchání trestného činu dostane do finančních 

nesnází a následné hrozby exekuce a bude potřebovat pomoc při uplatnění práva na peněţitou 

pomoc ze strany státu (tzv. odškodnění). Současná právní úprava zákona o obětech vyţaduje, 

aby byla v rámci kaţdého akreditovaného subjektu pro poskytování právních informací 

minimálně jedna osoba s vysokoškolským magisterským vzděláním v oboru práva, která 

bude garantovat náleţitou odbornou úroveň poskytovaných sluţeb.
81

 Je ovšem otázkou, zda 

nebude v praxi docházet pouze k formálnímu naplnění tohoto poţadavku a jestli by nebylo na 

místě v zájmu zachování náleţité úrovně poskytovaných právních informací novelizovat 

zákonnou úpravu v tom ohledu, aby mohla být právní informace poskytovány pouze osobou s 

právním vzděláním. K této problematice se vyjadřovali také představitelé nestátních 

organizací, zaměřujících se na pomoc obětem trestných činů (např. Iustitia Bílý kruh bezpečí 

či In) v tom smyslu, ţe před účinností zákona o obětech bylo obvyklé, ţe subjekty 

poskytující právní informace měly pro tyto účely zajištěné vzdělané právníky, přičemţ dle 
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nové úpravy bude výslovně moţné, aby potřebné právní informace poskytoval i ten kdo má 

zjednaného pouze jediného garanta, coţ můţe ohrozit kvalitu poskytovaných informací. Zda 

jsou tyto obavy opodstatněné, však ukáţe aţ budoucí praxe a následné hodnocení dopadu 

zákona o obětech.
82

  

 

Dle ustanovení § 6 zákona o obětech jsou právní pomoc obětem oprávněni poskytovat pouze 

advokáti, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti. Právní pomocí se rozumí především udělování právních porad, 

sepisování listin, zpracovávání právních rozborů atd. Tato úprava omezující poskytování 

právní pomoci pouze na advokáty je v praxi často kritizována. Organizace poskytující pomoc 

obětem trestných činů navrhují novelizaci právní úpravy v tom ohledu, aby mohla být právní 

pomoc poskytována i subjekty od advokátů odlišnými. Cílem této argumentace je docílit 

toho, aby mohly být jednotlivé sloţky pomoci oběti poskytnuty prostřednictvím jediného 

subjektu, coţ by bylo podstatně jednodušší a pro oběť méně traumatizující.
83

 

4.2.4 Restorativní programy 

Posledním druhem odborné pomoci jsou restorativní programy, které jsou projevem tzv. 

Restorativní justice a jejichţ cílem je zajistit nápravu a obnovení stavu, který předcházel 

spáchání trestného činu. V současné době jsou tyto programy zajišťovány pouze 

prostřednictvím Probační a mediační sluţby, i kdyţ zákon o obětech předpokládá moţnost 

akreditace k výkonu této činnosti i pro jiné neveřejné organizace.
84  

Druhů restorativních 

programů je více, avšak nejčastěji vyuţívaným je mediace, jejíţ podstatou je zprostředkování 

kontaktu mezi pachatelem a obětí za účelem jejich usmíření. Takové usmíření můţe být 

přínosné jednak pro oběť, která můţe jeho prostřednictvím dosáhnout uzavření nešťastné 

ţivotní události, ale také pro pachatele, který má moţnost pochopit svůj čin a jeho důsledky. 

Podstatou celého procesu je jeho dobrovolnost, není proto přípustné, aby byl na kteroukoli ze 

stran vyvíjen byť sebemenší nátlak. V kaţdém případě je nezbytné zváţit konkrétní okolnosti 
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případu a vhodnost vyuţití restorativního programu, jelikoţ neuváţená konfrontace oběti  

s pachatelem by mohla vést ke vzniku sekundární viktimizace, nebo v krajním případě  

i k bezprostřednímu ohroţení oběti pomstychtivým pachatelem. 

4.3 Organizace poskytující pomoc obětem 

Zásadní roli v pomoci obětem trestných činů mají subjekty, které tuto pomoc poskytují, bez 

ohledu na to, jedná-li se o orgány státu, neziskové organizace či advokáty. Z toho co jsem ve 

své práci k pomoci obětem trestných činů doposud uvedla vyplývá, ţe se jedná o komplexní 

problematiku, která není zdaleka tvořena jen pomocí právní. Ze strany státu je nejvýraznějším 

projevem pomoci obětem finanční podpora prostřednictvím peněţité pomoci. I přesto, ţe je 

tento druh podpory nezbytný, není zdaleka dostačující k tomu, aby se oběť vyrovnala  

s traumatizující situací v důsledku spáchání trestného činu. Proto je v této oblasti nezbytné 

působení subjektů, jejichţ činností je péče a podpora obětí.  

V rámci veřejného sektoru je činná Probační a mediační sluţba, která svou činností přispívá k 

prevenci kriminality, řeší konflikty vycházející z trestné činnosti, zajišťuje důstojný  

a efektivní výkon alternativnách trestů a v neposlední řadě se zaměřuje také na pomoc obětem 

trestných činů. Další směřování této organizace a vytýčení okruhů jejího rozvoje je 

formulováno v Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025, která byla v říjnu 2017 

schválena vládou. Jedním ze strategických cílů této koncepce je rozvinout systém práce  

s obětmi trestných činů, navrhuje zajištění a rozšíření dostupnosti kontaktních center PMS, 

které by měly fungovat v kaţdém soudním okrese a sjednocení postupu rezortů v otázce péče 

o oběti trestných činů. Pro oběti, kterým hrozí opakovaná viktimizace bude jistě přínosem 

nově zaváděná technologie, která umoţní včas odhalit a zasáhnout, kdyţ se pachatel k oběti 

přiblíţí a poruší soudem stanovený zákaz kontaktu. Dle výzkumů tento způsob ochrany 

vnímají oběti pozitivně, protoţe se díky němu cítí bezpečněji. Zárověň zvyšuje odhodlání 

obětí oznamovat trestné činy a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení během 

vyšetřování.
85

  

V oblasti pomoci obětem trestných činů je zcela nenahraditelná činnost neveřejného, 

neziskového sektoru, mezi jehoţ výhody patří oproti sektoru veřejnému větší pruţnost  
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a menší formálnost. V České republice působí mnoho neziskových organizací, které se na 

pomoc obětem zaměřují.  

4.3.1 Bílý kruh bezpečí 

Nejznámější organizací poskytující obětem komplexní pomoc je Bílý kruh bezpečí (dále jen 

„BKB“). Tento subjekt vznikl jako občanské sdruţení v tehdejším Československu v roce 

1991 a jiţ od počátku své existence prokazuje nutnost fungování obdobných organizací –  

o pomoc přišly ţádat první oběti bezprostředně poté, co byla otevřena první poradna  

v Praze.
86

 Prostřednictvím svých pracovišť (v současnosti je jich 12) poskytuje BKB obětem  

a svědkům trestných činů komplexní viktimologickou intervenci. Osobní kontakt je zajištěn 

prostřednictvím dvojice poradců, z nichţ jeden je právník a druhý psycholog. Nespornou 

výhodou poskytovaných sluţeb je jejich odbornost, diskrétnost a bezplatnost. Na rozdíl od 

většiny jiných subjektů se BKB při poskytování svých sluţeb nespecializuje na konkrétní 

skupiny obětí, ale svou pomoc poskytuje v plném rozsahu všem obětem, které se na něj 

obrátí. Během své 26 leté existence poskytnul BKB pomoc tisícům obětí. Dle statistik 

osobních kontaktů BKB je patrné, ţe většinu klientů tvoří ţeny. Co se týče věku,nejpočetnější 

skupinou, která se s ţádostí o pomoc na BKB obrací, jsou lidé ve věku 25-40 let. Poměrně 

vysoké je však take číslo klientů ve věku 40-50 let. Pro větší názornost přikládám následující 

tabulky, zprostředkující osobní data BKB za rok 2016.
87

  

Čtvrtletní přehled 2016 ČR 
I. 587 

 II. 653 
III. 545 
IV. 516 

Celkem 2301 

 

Údaje o klientech ČR 
žena 1897 
muž 361 
pár 43 
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Věk klientů ČR 
0 - 15 let 20 
15 - 25 let 345 
25 - 40 let 783 
40 - 50 let 575 
50 - 60 let 262 
60 a více 316 
neurčeno 0 

 

BKB můţe oběť kontaktovat osobně v některém z jeho regionálních pracovišť, nebo 

prostřednictvím non-stop telefonické linky, která je bezplatná. Kromě přímé pomoci obětem 

se BKB věnuje také mnoha dalším aktivitám.
88

 Mezi nejvýznamnější z nich patří publikační 

činnost (čtvrtletně vydává Zpravodaj BKB a také řadu letáků a kniţních publikací pro oběti  

a poškozené), legislativní činnost (přímá spolupráce na tvorbě některých zákonů, mimo jiné 

na přípravě zákona o obětech trestných činů) a v neposlední řadě také zprostředkování 

pravidelných přednášek na středních a vysokých školách v České republice. 

4.3.2 Organizace specializující se na určité skupiny obětí 

Jak jsem jiţ dříve uvedla, kromě BKB působí v rámci České republiky také organizace, které 

se ve své činnosti specializují na určitý druh obětí. 

Prvním subjektem, který bych zde ráda jako příklad uvedla je nestátní, nezisková organizace 

Rosa, zaměřující se na pomoc ţenám – obětem domácího násilí a jejich dětem, a také na 

obecnou prevenci domácího násilí. Smyslem této organizace je především poskytnout svým 

klientkám pocit jisoty a bezpečí v jejich sloţité situaci tak, aby byly schopny samy svou 

situaci změnit. Ke konkrétním formám pomoci, které ROSA svým klientkám poskytuje patří 

vytvoření bezpečnostního plánu, sociálně-terapeutické poradenství, poskytování utajeného 

azylového bydlení, telefonická krizová pomoc a krizová intervence.
89

 Všechny tyto formy 

mají pomoci zabránit další viktimizaci obětí domácího násilí. ROSA spolupracuje také se 

státními orgány (např. policií či soudy). 

V poslední době jsou bohuţel poměrně aktuálním a často diskutovaným problémem také tzv. 

hate crimes, tedy zločiny z nenávisti, které jsou motivovány předsudky či nenávistí vůči 

určitým skupinám osob. Oběti těchto trestných činů mohou nalézt pomoc u organizace In 
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IUSTITIA, jejímţ primárním cílem je zajistit obětem lepší přístup ke spravedlnosti. Orientuje 

se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje 

náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.
90

 Na webových stránkách organizace lze 

najít mnohé publikace, jejichţ obsah trestné činy z nenávisti přesahuje, toto zaměření tedy 

není výlučné. 

Dalším subjektem, který zde uvedu, je organizace proFEM, která se zaměřuje na poskytování 

poradenství a další přímé podpory obětem domácího, sexuálního i jiného násilí především na 

ţenách, i kdyţ pochopitelně ne zcela výlučně. K tomuto tématu pořádá veřejné semináře, 

konference, publikuje vlastní informační materiály i zahraniční tituly. Cílem proFem je 

přispět ke zlepšení postavení ţen ve společnosti a to v oblasti osobní, sociální i politické. 

Jednou ročně organizace vydává právní příručku Vaše právo, v níţ je obsaţena aktuální 

právní pomoc s problematikou domácího násilí.
91

 

ProFem se jiţ od roku 1993 zaměřuje na poskytování konzultací a poradenských sluţeb ţenám, 

které při řešení své obtíţné ţivotní situace, potřebují bezprostřední právní podporu  

a doprovod k soudu. 
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5 Praktické využití viktimologických poznatků 

V rámci poslední kapitoly své práce se zaměřím na analýzu konkrétních kriminologických 

situací, v nichţ se můţe obět ocitnout a shrnutí obecných rad a preventivních doporučení 

bezpečného chování oběti. Je důleţité si uvědomit, ţe kromě individuálních a sociálních 

faktorů, které jsou obvykle pokládány za hlavní příčiny trestné činnosti, je potřeba brát 

v úvahu také třetí příčinu, kterou je příleţitost. Pokud by totiţ neplatilo, ţe omezování 

příleţitostí napomáhá při prevenci kriminality, nikdo by se neobtěţoval s běţnými 

bezpečnostními opatřeními, jakými jsou například přechovávání peněz na bezpečných 

místech, zamykání bytů a automobilů či nabádání dětí k tomu, aby se vyhýbaly cizím lidem. 

Tato bezpečnostní opatření však většina z nás provádí kaţdodenně. 92 Jak je obecně známo, 

nejlepší obranou je prevence. Proto by měl kaţdý jedinec jednat takovým způsobem, aby 

v rámci svých sil a moţností přispěl ke své bezpečnosti, nenabízel pachatelům trestných činů 

k jejich spáchání vhodné příleţitosti a minimalizoval riziko své viktimizace. Usoudí-li člověk, 

ţe je z nějakého důvodu vystaven ohroţení, měl by se snaţit jednat tak, aby případné hrozící 

nebezpečí odvrátil. Je nezbytné být obetřetný, nepodceňovat rizika a pokusit se zavčasu 

odhalit situace, které by mohly být předzvěstí připravovaného trestného činu. Pokud se jedinci 

nepodaří útoku předejít, je na místě začít se bránit nebo utéct. K obraně je moţné pouţít 

kabelku, svazek klíčů, deštník či jiný předmět, který má člověk zrovna po ruce, v některých 

případech můţe útočníka zastrašit i silný křik či zapískání. Obecně se doporučuje vsadit na 

intuici, snaţit se zůstat za všech okolností co nejklidnější, vnímat svého protivníka  

a vyuţít kaţdého jeho záváhání či slabiny. V některých případech se můţe stát, ţe je útočník 

natolik zaskočen obranou svého protivníka, ţe od svého záměru upustí a bude hledat 

příleţitost jinde. Pokud má útočník zbraň, a je zřejmé, ţe mu jde pouze o majetkové hodnoty, 

je lepší mu je vydat a chránit tak hodnoty, které za to skutečně stojí, tedy ţivot a zdraví. 

Doporučení jak se zločinnosti co nejefektivněji bránit jsou popsány v řadě publikací  

a manuálů a také v broţurách organizací a institucí, které se prevencí intenzivněji zabývají.
93
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Navzdory tomu, ţe je velmi důleţité, aby oběť trestný čin po spácháni co nejdříve oznámila 

policii, velká část obětí se rozhodne trestní oznámení nepodat a to z mnoha důvodů. 

K rozhodnutí trestný čin neoznámit můţe vést předchozí špatná zkušenost s policií, neochota 

oběti být vtaţena do vyšetřování z důvodu předpokládané neúspěšnosti trestního řízení, 

nepatrnost škody činem způsobené či strach z pachatelovy odplaty.
94

 Některé oběti mohou být 

taktéţ motivovány obavou, ţe v průběhu vyšetřování vyjde najevo jejich vlastní nemorální či 

dokonce nelegální chování. Další příčinou můţe být blízký vztah pachatele s obětí, který 

můţe způsobit, ţe oběť ani o pachatelovo potrestání nestojí, neboť se obává, ţe bude příliš 

tvrdé.
95

 Ačkoliv se dá toto jednání z lidského hlediska pochopit, je důleţité, aby oběti 

nahlíţely na danou problematiku i z jiného úhlu pohledu a uvědomovaly si, ţe častější 

ohlašování spáchaných trestných činů je významné z hlediska prevence kriminality a můţe 

zabránit tomu, aby pachatel trestný čin v budoucnu zopakoval. Čím více informací o trestné 

činnosti bude k dispozici, tím efektivněji je moţné ji analyzovat a získat větší mnoţství dat 

potřebných k účinnému směřování kriminální prevence. Nezanedbatelný je rovněţ význam 

pro odstrašení potenciálních pachatelů. A pokud budou trestné činy dostatečně oznamovány  

a pachatelé včas dopadeni a potrestání, bude to ta nejúčinější prevence, kterou si lze 

představit.
96

 Oznámení trestného činu můţe být pro oběť přínosem také kvůli moţnosti 

spravedlivé odplaty zajištěné prostřednictvím oficiálních orgánů. Karmen uvádí, ţe 

přispívajícím faktorem k podání trestního oznámení je věk, pohlaví a sociální postavení. Muţi 

mají niţší tendenci trestné činy oznamovat neţ ţeny, mladší osoby oznamují méně často neţ 

starší. Osoby s niţším příjmem oznamují majetkové trestné činy méně, neţ osoby s příjmy 

vyššími.
97

 

 

 

 

                                                 
94

 GŘIVNA, T., SCHEINOST,M. a ZOUBKOVÁ,I. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 172 a násl. 
95

 KARMEN, A. Crime Victims, An Introduction to Victimology. Pacific Grove : J' Brooks/ Cole, 1984.ISBN 

9781133049722, s.269. 
96

 KOUBOVÁ, E. Význam obětí pro vyšetřování trestného činu a prevenci kriminality. In: VITOUŠOVÁ, P. 

(ed.) K problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 50. 
97

 KARMEN, A. Crime Victims, An Introduction to Victimology. Pacific Grove : J' Brooks/ Cole, 1984.ISBN 

9781133049722, s.269. 



50 

 

5.1 Majetková kriminalita 

Obdobně jako v jiných vyspělých zemích, představuje majetková kriminalita posledních let 

převáţnou část celkové kriminality páchané v České republice. K nejběţnější formám 

majetkové trestné činnosti z pohledu obecné kriminality patří zejména krádeţe, zpronevěry, 

podvody, lichva a ostatní majetkové delikty.
98

 Hlavní motivací pachatele je u těchto trestných 

činů zpravidla řešení nedostatku finančních prostředků. U majetkové kriminality lze obvykle 

efektivně uplatnit prostředky technické prevence a také s úspěchem aplikovat viktimologické 

rady a doporučení. 

Nejfrekventovanějším majetkovým trestným činem jsou v rámci České republiky kapesní 

krádeţe, ke kterým dochází kaţdodenně a to především v lokalitách, kde se pohybuje větší 

mnoţství osob (například nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, koupaliště apod.). 

Proto je nezbytné jednat obezřetně a dodrţovat základní bezpečnostní doporučení, díky 

kterým se z potencionální oběti stane nedobytný cíl. Dodrţování základních pravidel také 

umoţní vyhnout se nepříjemnému stresu a ztrátě času spojeného s vyřizováním odcizených 

dokladů, mobilních telefonů či kreditních karet. Většina okradených jedná lehkováţně  

a v prostředcích hromadné dopravy, obchodech či jiných frekventovaných lokalitách nechává 

své kabelky, tašky a jiná zavazadla bez dozoru, čímţ zlodějům jejich činnost výrazně 

usnadňuje. Doporučuje se proto mít své věci pod kontrolou a nosit je tak, aby bylo moţné je 

pravidelně vizuálně kontrolovat. K poměrně jednoduchým pravidlům patří také nosit u sebe 

velkou hotovost jen v opravdu nezbytných případech, ukládat peněţenku, popřípadě doklady 

pouze do vnitřních kapes ošacení, které jsou pro kapsáře obtíţněji dosaţitelné a neuchovávat 

bezpečnostní kód společně s platební kartou. Ostraţitost se vyplácí zejména ve chvílích, kdy 

člověk opouští prostory peněţních ústavů, protoţe pachatelé na své potencionání oběti často 

čekají právě zde. 

V případě, ţe přece jen dojde kg odcizení kreditní karty je bezpodmíněčně nutné, aby oběť  

o ztrátě vyrozuměla vedle policie také banku, čímţ předejde neţádoucímu výběru z účtu  

a zabezpečí ochranu svého majetku. Dojde-li ke krádeţi občanského průkazu či jiného 

osobního dokladu, je nutné se neprodleně obrátit na policii a zamezit tím dalším 

nepříjemnostem spojeným s jejich neoprávněným pouţitím. 
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5.1.1 Projekty situační prevence 

Pro prevenci majetkové kriminality mají velký význam zejména projekty situační prevence, 

vycházející z viktimologických poznatků a doporučení. Hlavním smyslem těchto opatření je 

zajistit větší bezpečnost pro osoby, věci a také objekty, které by mohly být vystaveny riziku 

případného hrozícícího nebezpečí. V současné době jsou nejběţněji realizovanými projekty 

zejména zabezpečování soukromých i veřejných objektů proti vloupání, napojování veřejných 

objektů na pulty centralizované ochrany, instalace městských kamerových dohlíţecích 

systémů, osvětlení frekventovaných a nepřehledných míst, propojování sloţek integrovaného 

záchranného systému apod. Kromě projektů zaměřujících se na ochranu objektů jsou 

realizovány také projekty, které nabízejí specifickým skupinám občanů prostředky 

individuální ochrany (například různé alarmy, paralyzéry či spreje) a také návody za jakých 

okolností a jakým způsobem je vhodné tyto prostředky pouţít. 

Pulty centralizované ochrany jsou účinná technická zařízení, která se řadí k systémům 

s dálkovou signalizací. Jejich podstatou je schopnost umoţnit přenos a vyhodnocení signálu 

prostřednictvím radiové sítě nebo telefonních linek, při narušení elektronicky zabezpečených 

objektů města nebo obce: jako jsou školy, nemocnice, úřady, kulturní budovy apod. Tato 

zařízení fungují nepřetrţitě, v případě narušení objektu je obratem vysláno hlášení městské 

policii, nebo Policii ČR. Zkušenosti ukazují, ţe pulty centralizované ochrany výrazně sniţují 

počet vloupání a zvyšují úspěšnost dopadení pachatele.
99

 

V místech, v nichţ je dlouhodobě monitorován vysoký výskyt tzv. pouliční kriminality, jsou 

zejména ve větších městech instalovány kamerové dohlíţecí systémy. Jedná se především  

o místa, v nichţ jsou soustředěny komerční, kulturní a také společenské instituce, a pro neţ je 

typický vysoký počet návštěvníků, jako například nádraţí, velká parkoviště, obchodní centra, 

náměstí, dopravní uzly a další místa.Jednotlivé kamerové systémy jsou tvořeny sítí pevných 

kamerových bodů, v některých případech mohou být doplněny také mobilními kamerami, 

které se do připravených pozic instalují s ohledem na aktuální potřeby. Předností kamerových 

systémů je mimo jiné skutečnost, ţe má díky jejich instalaci městská policie větší přehled  

o tom, co se v monitorovaných oblastech děje a můţe tak v daných lokalitách sníţit intenzitu 

kontrol a mnoţství hlídek. Díky monitorování je moţné řešit a zdokumentovat nastalou 
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situaci okamţitě a zpětně provádět analýzu. Například pachatel trestného činu můţe mít 

falešný pocit, ţe je z dosahu policie, která jej následně na základě záznamu z kamerového 

systému zadrţí. Kamery mohou u mnohých potencionálních pachatelů kriminality vzbuzovat 

respekt a přispět tak značnou měrou k udrţování veřejného pořádku. Značným přínosem je 

také moţnost předejít výjezdu zásahového vozidla či hlídky v situacích, kdy se jedná pouze  

o nahlášený falešný poplach a to tím způsobem, ţe operátoři, kteří na přenos snímaného 

prostoru dohlíţejí, nastolenou situaci zkontrolují. Dosavadní výsledky hodnocení účinnosti 

kamerových systémů ukazují, ţe v místech jejich instalace došlo k prokazatelnému sníţení 

páchané kriminality.  

Projekty spočívající v osvětlení rizikových míst mají za cíl učinit nebezpečné oblasti obcí  

a měst více přehlednými a odradit tím potencionální pachatele trestných činů. Dalším kladem 

je pozitivní působení osvětlení na občany, kteří se v rizikových oblastech pohybují  

a v osvětlených prostorách se cítí bezpečněji. Zvyšuje se take pravděpodobnost, ţe pachatel 

bude přistiţen při činu, nebo zajištěn policií a trestný čin či přestupek tak nebude dokonán.
100

 

K poměrně jednoduchým, ale přesto efektivním prostředkům situační prevence, které značně 

ztěţují, nebo v lepších případech přímo zabraňují páchání majetkové kriminality a projevům 

vandalismu patří oplocení rizikových míst. Účinným se jeví zejména u parkovišť, kde je díky 

nim zvýšená obtíţnost krádeţí aut i cenných osobních věcí v nich uloţených, nebo  

u přístupových cest k veřejným budovám jako jsou školy, divadla, muzea, kulturní areály či 

knihovny. Rizikové lokality pro instalaci oplocení či osvětlení jsou určována na základě 

policejních zkušeností, statistik spáchané kriminality, nebo sociologického šetření pocitu 

bezpečí občanů.
101

 

K specifickým projektům situační prevence realizovaným v současnosti ve většině měst  

a obcí je instalace bezpečnostních stojanů pro jízdní kola. Účelem těchto stojanů je zamezit 

častým krádeţím jízdních kol, které jsou pro jejich majitele velkým problémem.Výhoda 

těchto stojanů spočívá především v tom, ţe díky svému technickému řešení umoţňují takové 

uzamčení kola, které prakticky znemoţňí jeho krádeţ. Z tohoto důvodu jsou důleţitou 

součástí vybavení veřejných prostranství, škol, sportovišť a v neposlední řadě také bytových 

domů. Díky jejich volné přístupnosti mohou být vyuţívány kaţdým, kdo si pořídí zámek.  
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Další z moţností jak ochránit své kolo před krádeţí je jeho registrace do evidence vlastníků 

podle výrobních čísel, kterou v rámci prevence kriminality zajišťuje většina městských 

policií. Z hlediska prevence je tou nejpodstatnější součástí registrace získání výrazné 

samolepky, kterou si vlastník na své kolo viditelně nalepí, čímţ dá najevo, ţe jeho kolo je 

registrované. V rámci některých systémů je navíc nálepka kombinovaná s těţko zjistitelnými 

mikrotagy, které jsou viditelné jen pod UV lampou. Zloděj sice při troše snahy samolepku 

odstraní, ale je mu dán jasný signál, ţe je toto kolo lépe identifikovatelné, takţe si při zapojení 

elementární logiky spíše vybere neoznačené kolo stojící opodál. Dalším přínosem registrace 

je také pomoc v případě odcizení a celkové přispění k lepší objasněnosti tohoto druhu trestné 

činnosti. 

Pro účely zabezpečení administrativních budov a obytných domů existuje široká škála 

prostředků, které mají ztíţit, nebo v lepším případě zcela znemoţnit vstup potencionálního 

pachatele do vytypovaného objektu. Jedná se zejména o bezpečnostní dveře a mříţe, 

nejrůznější typy bezpečnostních zámků, poplašná zařízení, či jiná doplňková zařízení: jako 

bezpečnostní závory, panoramatická kukátka aj. Existuje rovněţ celá řada elektronických 

signalizačních prostředků, jejichţ nevýhodou je však poměrně vysoká cena. Pokud je to však 

moţné, doporučuje se zejména u rodinných domků vybudovat technické zabezpečení.  

U mnoha pachatelů totiţ stupeň zabezpečení domu rozhoduje o tom, zda vloupání uskuteční, 

či ne.  

5.1.2 Projekty viktimologické prevence 

Pro úplnost bych také ráda uvedla některé specifické projekty viktimologické prevence, které 

mají v oblasti majektové kriminality svůj význam. Cílem těchto projektů je především 

zprostředkovat informace o nebezpečí ohroţení před různými formami trestné činnosti  

a o moţnostech a způsobech ochrany před ní. Obsahově se jedná především o informace 

vysvětlující smysl a výhody zabezpečování majetku, včetně informací o technickém řešení  

a doporučení bezpečného chování. Smyslem je také motivovat jedince k aktivnímu přístupu 

pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.
102

 V praxi se informace šíří zejména 

prostřednictvím tištěných informačních materiálů, které jsou určeny pro širokou veřejnost  

a někdy take výhradně pro specifické cílové skupiny.  
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Veřejnost je informována také prostřednictvím venkovních varovných prostředků, jejichţ 

účelem je aktuálně na konkrétním místě upozornit na moţnost bezprostředního ohroţení 

určitým druhem trestné činnosti. Jedná se zejména o projekty typu „Auto není trezor“,  

v jehoţ rámci zejména policie České republiky upozorňuje řidiče, aby neposkytovali 

pachatelům trestné činnosti zbytečné příleţitosti ke krádeţím. Podstatou projektu je instalace 

tabulí na velkých parkovištích či místech, kde se pořádají hromadné společenské a sportovní 

akce, které nabádají řidiče, aby nenechávali cenné věci viditelně v zaparkovaných vozidlech. 

Pokud totiţ pachatelé cennosti v autě zahlédnou, bývá pro ně otázkou několika vteřin, aby do 

auta vnikli a tyto věci odcizili. Celkově hodnotím tento preventivní program kladně, jedná se 

o dobrý nápad a účelné zaměření akce na potencionální oběti trestného činu krádeţe věcí  

z automobilu. Za nepříliš povedený ovšem povaţuji informační dosah těchto akcí, tedy počet  

a variabilitu subjektů do projektu zapojených, počet míst v nichţ je umístěno upozornění a také 

četnost pořádání akcí v rámci programu „Auto není trezor“. 

Jiné obdobné projekty „Bezpečného nakupování“, mají za cíl upozornit na nebezpečí krádeţí 

věcí z nákupních vozíků v supermarketech. Jejich podstatou je motivovat nakupující  

k zabezpečovacím úkonům (schovat peněţenku, dát si kabelku na ruku apod.) prostřednictvím 

cedulek s varovnými piktogramy, které jsou umístěny přímo na nákupních vozících. 

Nezbytným předpokladem pro realizaci těchto projektů je však dohoda s příslušnými 

obchodními řetězci, coţ můţe být v jistých případech poněkud komplikované.  

V důsledku nárůstu trestné činnosti související s pouţíváním bankomatů přibývá v posledních 

letech také projektů, jejichţ účelem je upozornit uţivatele bankomatů na metody, které jsou 

při této formě kriminality pouţívány a upozornit na zásady bezpečného výběru a směny 

peněz. V tomto případě bývají tištěné materiály kombinovány také s dalšími mediálními 

prostředky, jako součást širší osvětové kampaně.
103
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5.2 Násilná kriminalita 

V rámci odborné literatury panuje shoda, ţe pojem „násilná kriminalita“ není pojmem 

právním, ale kriminologickým. 104  Pojem násilí není z tohoto důvodu v trestním zákoně 

definován a násilné trestné činy netvoří jednu ucelenou skupinu. V kriminologickém pojetí 

sdruţuje násilná kriminalita trestně postiţitelná jednání, která spočívají v útoku proti fyzické 

nebo psychické integritě člověka, a to ve smyslu úmyslného uţití fyzického násilí, resp. 

pohrůţky násilí vůči osobě. Motivací takového jednání můţe být např. nepřátelství (př.:vraţda 

ze msty), nebo dosaţení jiného účelu (př.: vraţda na objednávku pro zisk dědictví, 

loupeţ)105. Vzhledem k tomu, ţe je velká část násilných trestných činů páchána v afektu  

a značnou roli hraje téţ emotivní sloţka, je poněkud obtíţné podat obecně platné doporučení 

pro bezpečné jednání člověka, který se nechce stát obětí kriminality tohoto typu. Ani 

dokonale obezřetné chování oběti totiţ nemůţe zcela vyloučit moţnost, ţe se jedinec stane 

obětí násilného trestného činu. Je to dáno jednak často zkratkovitým jednáním pachatele bez 

znaků jakéhokoliv plánování (často pod vlivem návykových látek) a do jisté míry také určitou 

specifičností pachatele (psychopatologické rysy osobnosti, podprůměrné vzdělání, niţší 

inteligence)
106

. Navíc bývá v těchto situacích také významným faktorem stres, který můţe 

oběť při útoku postihnout a způsobit, ţe není schopna adekvátní reakce ani v situaci zdánlivě 

zvládnutelné.  

5.2.1 Zásady bezpečného chování 

Prevence je velmi obsáhlý pojem, který zahrnuje širokou škálu návyků a způsobů chování  

v nejrůznějších situacích, od nákupu sebeobranných prostředků aţ po vyhýbání se noční cestě 

přes park. Pro její realizaci zpravidla není zapotřebí téměř ţádných finančních prostředků, ale 

o to náročnější bývá její uskutečnění, a to především z důvodu, ţe z  velké části spočívá ve 

způsobu chování a vystupování, kterému se jedinec musí nejen naučit, ale také mít neustále 

na paměti a dodrţovat. Jedním ze základních pravidel prevence je, ţe by se jedinec zvláště po 

setmění, neměl pohybovat venku sám. Pokud je to moţné, měl by se vyhýbat odlehlým, 

neosvětleným a nepřehledný místům, kde se pohybuje málo lidí, protoţe právě taková místa 
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si útočníci vybírají k útoku nejčastěji. Zde se totiţ mohou plně soustředit na svůj čin, 

protoţe jim nehrozí, ţe budou nechtěně vyrušeni třetí osobou.  

Pokud člověk ví, ţe se pohybuje v noci často sám, například z důvodu pozdního návratu  

z práce, neměl by odkládat koupi některého ze sebeobranných prostředků,  které budou 

přiblíţeny v následující podkapitole mé práce. Ztemnělá místa je nutné před vstupem 

nejdříve prosvítit baterkou či mobilním telefonem, stejně tak jako vchody do domů  

s nefungujícím schodištním osvětlením. Je nutné také počítat s určitou dobou adaptace při 

přechodech ze světla do tmy a naopak. Při cestě po chodníku je rozumné chodit raději dál 

od vchodů domů, kde by mohl číhat potencionální pachatel a vtáhnout oběť dovnitř.  

V kaţdém případě je však vhodné, aby především ţeny byly v nočních hodinách 

doprovázeny. Není-li to moţné, pak by měly vyuţít k odvozu taxisluţbu s telefonickým 

oznámením SPZ vozidla, případně si zapamatovat jméno řidiče a firmu, uvedené na dveřích 

vozidla.  

Zejména ţeny by měly mít na paměti, ţe potencionální riziko jejich napadení můţe do 

určité míry ovlivnit také to, jak jsou oblečeny. Je známo, ţe si útočníci v případech 

znásilnění vybírají ţeny často dle jejich zevnějšku a také na základě toho, jak rychle  

a snadno lze odstranit jejich oděv. Proto je podstatné, aby si ţeny, které se byť z jakéhokoliv 

důvodu oblékají vyzývavě, byly této případné hrozby vědomy. K dalším faktorům, které 

ovlivňují zda osoba, především ţena, bude napadena, patří také velikost postavy, drţení těla 

nebo také to, zda má ţena vlasy rozpuštěné nebo v culíku.
107

 

V případě, ţe jde člověk v noci ven sám je také vhodné, aby před odchodem z domova 

nahlásil blízkým osobám trasu a cíl cesty, případně pravděpodobný čas návratu apod. 

Důleţitým kritériem pro výběr konkrétní trasy by měla být její bezpečnost.  Proto se 

nedoporučuje krátit si cestu zkratkami přes park či les, v případě, ţe se člověk pohybuje 

venku za tmy. V těchto případech je třeba zváţit, zda pár ušetřených minut a kroků stojí za 

to podstoupit riziko napadení. 

Existuje celá řada doporučení bezpečného chování při cestování městskou hromadnou 

dopravou, vlakem či autobusem. A to zejména snaţit se vyhnout čekání na liduprázdných 

zastávkách, především v časně ranních nebo pozdě večerních hodinách. V prázdné tramvaji 
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nebo autobuse je vhodné sedat si co nejblíţe k řidiči, jehoţ blízkost můţe potencionálního 

pachatele od jeho zlého úmyslu odradit, nebo přispět k pohotovějšímu poskytnutí pomoci. 

Pokud to situace umoţní, je vhodné sedat si ve vlaku blíţe ke dveřím, v jejichţ blízkosti se 

obvykle nachází poplašné zařízení a v případě nebezpečí se dají vyuţít také jako vhodná 

úniková cesta. Cítí-li se člověk ohroţen, je vhodné sednout si k nějaké větší, důvěrně 

vypadající skupince cestujících. Při pocitu nebezpečí je vhodné poţádat o pomoc policii, která 

se pohybuje na většině větších nádraţí. Často se obětí útoku mohou stát zejména ţeny, které 

cestují do zastávky, která je zcela opuštěná a nevyskytuje se na ní ţádný personál. Pokud má 

dotyčná pocit, ţe je sledována, doporučuje se na dané zastávce nevystoupit, pokračovat  

v jízdě a snaţit se vymyslet jiné optimální řešení.
108

  

5.2.2 Zásady inteligentní sebeobrany 

I přes dodrţování veškerých bezpečnostních zásad a preventivních doporučení se můţe 

jedinec dostat do situace, kdy je napaden pachatelem, který hodlá spáchat trestný čin. Jak 

jsem jiţ dříve ve své práci uvedla, nejobvyklejší reakcí bývá snaha o útěk, který však  

v některých případech není moţný, a tak musí oběť nalézt jiné řešení, aby z krizové situace 

vyvázla pokud moţno s co nejmenší újmou. Problémem ovšem je, ţe jsou jednotlivé 

sebeobranné situace často natolik odlišné, ţe je obtíţné dát univerzálně platné rady  

a doporučení, jak s úspěchem zvládnout jednotlivé druhy napadení. Klíčovou roli v těchto 

situacích však obvykle hraje faktor psychologický, jehoţ podstatou je udrţet si v psychicky 

zátěţové situaci psychickou stabilitu a ovládnout v momentě napadení projevy strachu, 

úzkosti, paniky apod. Druhým významným faktorem je tedy schopnost jednat a chovat se 

takovým způsobem, abychom krizovou situaci zvládli co nejlépe.
109

 

V souvislosti s obrannou strategií odborníci nejčastěji doporučují, aby se napadená osoba 

pokusila útočníka zaskočit nebo šokovat. Tím můţe získat čas na rozmyšlenou jak jednat dál  

a jak přivolat pomoc, nebo v lepším případě útočníka od pokračování v útoku zcela odradit. V 

těchto situacích se nepřipravenost a improvizace nevyplácí, jelikoţ výrazně nahrávají 

pachateli. Naopak zde zcela do puntíku platí, ţe kdo je připraven, není zaskočen. Zmírnit 

neţádoucí následky případného útoku můţe oběť prostřednictvím některých z technických 
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prostředků osobní ochrany, kterými jsou například obranný sprej, paralyzér či intenzivní 

světelný zdroj. Pokud se napadený začne efektivně bránit a dá jasně najevo, ţe není pasivní 

obětí, můţe být útočník jeho reakcí natolik zaskočen, ţe od svého záměru zcela upustí. 

Většina agresorů totiţ upřednostňuje snadné cíle, a tak své snaţení, v případech kdy oběť 

začne klást intenzivní odpor, raději vzdá. Ze statistik vyplývá, ţe sebevědomě vystupující 

jedinci jsou přepadáni mnohem méně, jelikoţ útočník cítí, ţe by mohlo být velmi 

komplikované, aby bylo přepadení úspěšné. 

Specifické jsou případy, v nichţ je cílem útočníka znásilnění oběti. Ze statistik vyplývá, ţe 

obětmi znásilnění jsou převáţně ţeny, a to především ţeny mladšího a středního věku.  

Je důleţité, aby si kaţdá ţena byla schopna připustit riziko ohroţení a teoreticky se připravila 

na obranu v krizové situaci. Policejní odborníci ţenám doporučují, aby se v případě 

sexuálního útoku pokusily co nejefektivněji bránit a způsobily tak v co nejkratším čase 

pachateli maximální škodu. Z výzkumů vyplývá, ţe téměř v polovině případů, kdy pachatelé 

vyvinuli násilí nepřiměřené situaci, se oběti bránily jen velmi málo. Je vhodné, aby si sebou 

kaţdá ţena nosila pepřový sprej, nebo alespoň svazek klíčů, který by měla svírat v pěsti tak, 

aby jí mezi kaţdým prstem na hřbetu ruky vyčníval jeden z klíčů, coţ můţe být při zasaţení 

pachatele velmi účinnou obranou. Vhodným nástrojem mohou být také končetiny oběti, 

kterými můţe zaútočit na ohryzek pachatele nebo na jeho pohlavní orgán.
110

 Ze statistik 

vyplývá, ţe se aţ 75% obětí při útoku snaţí bránit křikem, který však můţe v jistých 

případech vyvolat neţádoucí reakci pachatele, který se snaţí oběti zacpat ústa, či jí škrtit, 

čímţ jí můţe způsobit těţká zranění, nebo v horším případě smrt. Někdy oběti pomůţe, začne-

li s pachatelem spolupracovat. Některé pachatele totiţ vzrušuje především překonávání 

odporu oběti a pokud jim to oběť neumoţní, raději od svého úmyslu upustí. Problematický  

je ovšem fakt, ţe většina ţen nerozezná, zda se jedná o deviantního agresora nebo o útočníka, 

který by jejich spolupráci spíš uvítal.
111

 

V situaci kdy oběť útočníkovi přece jen podlehne se rozhodně nedoporučuje, aby mu 

vyhroţovala udáním na policii, nebo tím, ţe si to s ním někdo vyřídí. Výhruţky mohou totiţ  
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u pachatele který jiţ byl na odchodu, vyvolat agresi a ze strachu před prozrazením, můţe dojít 

ke spáchání tzv. krycí vraţdy.  

Ve vyspělých zemích jsou pro ţeny organizovány kurzy sebeobrany, kde se kromě 

vyslechnutí teoretických přednášek učí i konkrétním sebeobranným strategiím. Cílem těchto 

kurzů je také zvýšit ţenskou sebedůvěru a naučit ţeny rozpoznávat z hlediska znásilnění 

potencionálně rizikové situace. 
112

 

Problematickou otázkou je, zda se dá v případě napadení spoléhat na pomoc kolemjdoucích. 

Stejně jako napadený i svědek vyhodnocuje danou situaci a zvaţuje, zda by napadenému 

dokázal pomoci. Bohuţel je však ve vysokém procentu případů lepší počítat s tou nejhorší 

variantou,tedy s nevšímavostí přihlíţejících, kteří jsou rádi, ţe se jich situace netýká, mají 

strach, nebo pochybují o tom, ţe by napadenému byli schopni poskytnout účinnou pomoc. 

Pokud přihlíţející vyhodnotí, ţe není sám schopen napadenému pomoci, měl by se alespoň 

snaţit co nejdříve přivolat hlídku státní nebo městské policie. Při dalším šetření policii nejvíce 

pomůţe co nejpřesnější popis pachatele. Proto je vhodné se v rámci moţností co nejlépe 

koncentrovat a zamapatovat si údaje jako: pohlaví, rasa, věk, výška, váha, účes, oblečení  

a případně směr, kterým utíkal.  

5.2.3 Sebeobranné prostředky 

V současné době existuje jiţ celá řada sebeobranných prostředků, kterými se mohou jedinci 

vybavit pro případ, ţe by se dostali do rizikové situace. Veškeré prostředky, které budou 

následně zmíněny můţe napadený pouţít pouze za předpokladu dodrţení zákonem 

stanovených podmínek krajní nouze a nutné obrany.  

 K dočasnému zneschopnění útočníka je moţné pouţít obranný sprej, který obsahuje dráţdivé 

látky, které při zasaţení způsobují silné pálení a slzení očí, palčivou bolest, dýchací obtíţe, 

nevolnost a mohou zhoršovat koordinaci pohybu. Pro dívky se vyrábějí speciální obranné 

spreje ve tvaru rtěnky nebo psacího pera, které mohou zavěsit na klíče a nebudit tím 

pozornost potencionálního útočníka. Pak uţ je důleţité jen odhadnout nejvhodnější okamţik, 

kdy ho v rizikové situaci pouţít.  

                                                 
112

 SCHEINOST, Miroslav. Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2010. ISBN 978-80-7338-096-0, s. 172 a násl. 



60 

 

Obdobný účinek jako obranné spreje mají plynové pistole, které vystřelují látky s dráţdivým 

účinkem s příbliţným dosahem 2 metrů. Jejich podobnost se skutečnými zbraněmi je 

komerčně velmi oblíbená, a je výhodná také v tom smyslu, ţe pokud útočník spatří v rukou 

napadeného pistoli, případně uslyší zvuk výstřelu, můţe se zaleknout a dát se na útěk. Tato 

výhoda se však můţe za určitých okolností otočit proti napadenému, zvláště pokud je pouţita 

proti útočníkovi, který je ozbrojen skutečnou palnou zbraní. Ačkoliv to původně neplánoval, 

můţe útočník svou zbraň ve strachu o vlastní ţivot pouţít a způsobit napadenému váţné 

zranění nebo smrt.  

V podstatě k okamţité likvidaci útočníka slouţí elektrické palaryzéry. Jedná se o zařízení, 

které při zasaţení působí na nervový a svalový systém útočníka elektrickým proudem. 

Výhodou je, ţe výboj je schopný projít i přes silnou vrstvu oblečení. I přes velmi vysoké 

napětí je velikost proudu nízká, takţe nedochází k trvalým poškozením osoby. V současné 

době je paralyzér v mnoha zemích pouţíván jako nejefektivnější sebeobranný prostředek.  

K obraně proti napadení, ale také k ochraně zavazadel slouţí osobní alarm. Jedná se o malé 

zařízení ve tvaru krabičky, z jehoţ dna vyčnívá kolíček, kterým je provlečena šňůrka 

k zavěšení kupříkladu na krk, nebo k omotání kolem zápěstí. Je-li napadený v nebezpečí, 

zatáhne za poutko kolíčku, čímţ zaktivizuje vestavěnou sirénu spolu se světelnou signalizací, 

coţ můţe útočníka překvapit či odradit a napadený získá čas, aby si mohl lépe připravit 

jakoukoli další obranu, nebo přivolat pomoc. 

5.3 Vlastní hodnocení stavu prevence kriminality 

Mé hodnocení současného stavu situační a sociální prevence v oblasti kriminality je spíše 

kladné. Dle mého názoru je v rámci České republiky dostatek výchovných vlivů působících 

jako prevence sociální či situační pro potencionální oběti, ale téţ dostatek sociální a situační 

prevence a výchovy jako nástroj předcházení vzniku kriminality. Týká se to široké škály 

různorodých aktivit a sociálně pedagogických výchovných programů v rámci vzdělávání, či 

neziskových organizací, institucí a sluţeb sociální prevence působících a zabývajících se 

prevencí pro potencionální oběti a v neposlední řadě také výchovou potencionálních 

pachatelů kriminality. Naproti tomu shledávám mezery a nedostatky v oblasti vzdělávání  

a přípravy odborníků v oblasti viktimizace a take ve vedení kampaně jednotlivých 

preventivních akcí. Jsem přesvědčena, ţe v současné době není v rámci České republiky 

věnována dostatečná pozornost problematice vzdělávání studentů a přípravě odborníků na 
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budoucí profesi, v níţ bude kontakt s obětmi trestných činů hlavní náplní jejich kaţdodenní 

práce. Dle mého názoru je poznání a neustály rozvoj v oboru viktimologie nepostradatelnou 

součástí prevence kriminality. Pokud není daný problém poznán dostatečně, lze jen těţko 

nalézt účinná řešení, proto tuto oblast povaţuji za stěţejní. Bohuţel rozvoj viktimologie 

shledávám v celkovém souhrnu jako ne zcela dostatečný, není mu věnována pozornost, 

kterou by potřeboval. Po bliţším průzkumu jsem zjistila, ţe v rámci vysokých škol v České 

republice neexistuje předmět zaměřený pouze na viktimologii jako takovou. Ve studijních 

programech jednotlivých vysokých škol figuruje tento obor nejčastěji jako součást Forenzní 

psychologie či kriminologie, jejichţ součástí jsou vybrané viktimologické pasáţe. 

Nedostatečná pozornost je dle mého názoru věnována viktimologickým otázkám ve 

studijních programech, ve kterých jsou připravováni budoucí profesionálové pro široké 

spektrum sociálních sluţeb. V celkovém souhrnu lze tedy konstatovat, ţe na vysokých 

školách v České republice, není předmětu viktimologie věnována dostatečná pozornost  

a nabídka vzdělávání nereflektuje potřeby praxe. Navrhovala bych tedy na fakultách  

a školách, které vzdělávají budoucí odborníky pro oblast policejní či sociální práce zavést 

předmět Viktimologie, jako samostatné vědní disciplíny. Vhodné by také bylo, aby byly 

častěji pořádány nejrůznější vzdělávací přednášky a semináře, které by se blíţe věnovaly 

problematice viktimizace obětí.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo poskytnout exkurz do problematiky viktimologie, která se 

jako vědní disciplína zaměřuje na oběti trestných činů, a zhodnotit, zda a jakým způsobem 

můţe přispět k prevenci kriminality. Práci jsem se snaţila koncipovat takovým způsobem, aby 

na sebe jednotlivé kapitoly logicky navazovaly. Z tohoto důvodu jsem v úvodní části 

vymezila pojem oběti trestného činu a základní pojmy z oblasti viktimologie- viktimnost  

a viktimizace, na které jsem v dalších kapitolách své práce navázala.  

Při tvorbě této práce jsem zjistila, ţe primární přínos viktimologické prevence, která čerpá 

z viktimologických poznatků, lze spatřovat především v provádění, shromaţďování  

a vyhodnocování viktimologických výzkumů, na jejichţ základě jsou následně sestavována 

vhodná preventivní opatření. V praxi se jedná o nejrůznější formy osvěty, jejichţ cílem je 

podat občanům bezpečnostní rady a doporučení, jak předcházet potencionálně nebezpečným 

situacím, jak jednat v případě, pokud nastanou, případně jak minimalizovat následky, které 

mohou být oběti pachatelem způsobeny. Jsem přesvědčena, ţe je podstatné, aby si kaţdý 

jednotlivec dle svých individuálních sil a moţností chránil vlastní ţivot, zdraví, majetek, 

popřípadě další hodnoty a nespoléhal na to, ţe mu veškerou ochranu efektivně zajistí stát.  

Z podaného rozboru vyplynulo, ţe na základě analýzy konkrétních kriminogenních situací, lze 

vyvodit obecné viktimologické doporučení a rady pro potencionální oběti. Jsem přesvědčena, 

ţe by se na vytváření těchto obecně platných doporučení měly vedle policie podílet téţ 

justiční orgány, psychologové a další osoby, které mají k dispozici relevantní informace. 

Pokud jedinec usoudí, ţe mu z nějakého důvodu hrozí viktimizace, měl by se řídit obecně 

platnými doporučeními, pokusit se odstranit ohroţení a udělat maximum pro svou ochranu.  

Je zcela nevhodné vystavovat se záměrně rizikovým situacím a podceňovat hrozící nebezpečí. 

V případě napadení se obecně doporučuje upřednostnit přístup „kdo uteče vyhraje“, coţ 

shledávám jako rozumné, neboť odhadnout dopředu fyzické moţnosti útočníka je velmi 

obtíţné. Odhodlanost oběti bojovat s pachatelem za kaţdou cenu můţe agresivitu útočníka 

zvýšit natolik, ţe můţe celá situace skončit daleko závaţnějšími následky, neţ které pachatel 

původně zamýšlel způsobit. 

Z provedené analýzy současného stavu plyne mé kladné hodnocení viktimologické prevence 

v oblasti majetkové kriminality, kde dodrţování základních viktimologických rad  

a doporučení výrazným způsobem sniţuje šanci zlodějů na úspěšné okradení vytypované 
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oběti. Poměrně propracované jsou v posledních letech také projekty situační prevence, které 

čerpají z viktimologických rad a doporučení a díky nimţ se daří efektivně zajistit bezpečnost 

osob, objektů a věcí, které by mohly být vystaveny riziku potencionálního nebezpečí. 

Naproti tomu chování pachatelů násilných trestných činů je často natolik nepředvídatelné  

a závislé na mnoha proměnných faktorech, ţe je téměř nemoţné podat obecně platný návod, 

který oběti zajistí, ţe z krizové situace vyjde bez újmy. Zásadní roli v těchto krizových 

situacích totiţ hraje stres a schopnost oběti se s ním vypořádat. I přesto jsou pro tuto oblast 

trestné činnosti sumarizovány poznatky, doporučení a návody inteligentní sebeobrany, které 

lze v obvyklých kriminogenních situacích často s úspěchem vyuţít.  

Na základě provedeného rozboru jsem došla k závěru, ţe se současná úroveň prevence 

kriminality v České republice vyznačuje poměrně vysokou mírou organizovanosti  

a propracovanosti a nepochybnou zásluhu na tom mají právě jednotlivé poznatky a závěry 

viktimologických výzkumů. V praxi se osvědčují nejvíce zejména projekty a programy 

realizované na místní úrovni, které jsou schopny flexibilně reagovat na aktuální potřeby 

občanů a místních situací. 

S ohledem na nesporný význam viktimologie bych doporučila, aby na školách a fakultách, 

které vychovávají a vzdělávají budoucí odborníky pro oblast sociální či policejní práce, byl 

zaveden předmět viktimologie jako samostatné vědní disciplíny, jelikoţ pouze dostatečná 

znalost této problematiky můţe vést k nalezení vhodných a dostatečně efektivních 

preventivních řešení. 

Pokud bych měla zhodnotit cíle, které jsem si v úvodu své práce vytýčila, jsem přesvědčena, 

ţe se mi podařily naplnit. Získané poznatky podávají zpětnou vazbu o systému jednotlivých 

druhů prevence a o přínosu viktimologických rad a doporučení v rámci vybraných 

kriminogenních situací.  
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analyzovat přínos poznatků viktimologie v oblasti prevence 

kriminality a ve vybranných kriminogeních situacích vyvodit obecné rady a preventivní 

doporučení, ke kterým viktimologie na základě svého výzkumu v současné době dospěla. 

 

Z obsahového hlediska jsem práci rozčlenila do sedmi hlavních kapitol, včetně úvodu a 

závěru. V první kapitole je definována viktimologie jako vědní disciplína v obecné rovině, 

pozornost je věnována také pojmu oběti trestného činu, pro úplnost uvádím také základní 

typologie obětí. V rámci této kapitoly se take podrobněji zabývám pojmy viktimnost a 

viktimizace, které jsou steţejní pro následující kapitoly mé diplomové práce. 

 

V rámci druhé kapitoly je poskytnut ucelený výklad týkající se prevence kriminality, kterou 

jsem vymezila nejdříve v obecné rovině a poté se zaměřila na jednotlivé druhy prevence, 

jejich vzájemnou návaznost a souvislosti. 

 

 Třetí kapitola se podrobněji zabývá viktimologickou prevencí, která je pro účely mého 

zkoumání stěţejní. Po počátečním výkladu pojmu uvádím přehled jednotlivých typů této 

prevence, hodnotím vliv médií v oblasti prevence a zabývám se také souvisejícím 

problémem, kterým je strach z kriminality. V samostatné podkapitole hodnotím význam 

viktimologie pro prevenci kriminality a reflektuji spojitosti mezi jednotlivými druhy 

prevence. Navazuje hodnocení přínosů a nedostatků viktimologického výzkumu, jako 

základního zdroje viktimologických poznatků. V závěru kapitoly jsou uvedeny základní 

instituce, které se v rámci České republiky prevencí kriminality zabývají. 

 

Čtvrtá kapitola je věnována pojednání o moţnostech pomoci obětem trestných činů. 

V souvislosti s touto problematikou je zmíněn také Zákon o obětech trestných činů, který 

jednotlivé druhy odborné pomoci blíţe specifikuje a stanoví podmínky jejího poskytování. 

Následuje podkapitola věnovaná subjektům poskytujícím obětem pomoc, bez jejichţ činnosti, 

ať uţ se jedná o státní nebo nevládní organizace, by pomoc nebyla moţná a na natolik vyspělé 

úrovni, na jaké v současné době v České republice je. Podrobněji jsem se zaměřila zejména na 

organizaci Bílý kruh bezpečí, která poskytuje obětem pomoc pravděpodobně 

v nejkomplexnější podobě. 
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Závěrečná část práce je zaměřena praktičtějším způsobem. Pokouším se poskytnout přehled 

základních viktimologických rad a doporučení, které mohou oběti vyuţít, v případě  

dostanou-li se do některé z vybraných kriminogenních situací a také uvádím přehled pravidel 

bezpečného chování, jak těmto situacím předcházet. V rámci této kapitoly jsou také uvedeny 

některé ze současných projektů viktimologické a situační prevence. V poslední podkapitole 

hodnotím současný stav jednotlivých typů prevence kriminality v rámci České republiky. 
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Abstract 

Thesis title: Significance of Victimology for the Prevention of Crime 

The purpose of this thesis is to analyse the significance of victimology for the prevention of 

crime and to provide a summary of the basic victimological recommendations victims should 

remember in case they get into threatening situations. 

The thesis consist of seven chapters including an introduction and a conclusion.  

The introduction describes the concept of the thesis and defines objectives, which the thesis 

should aim at. The following chapter is dedicated to victimology that comprises a scientific 

study focused on victims of crime: its short development, as well as its basic terms  which are 

crucial for handling the issue. Attention is also paid to the definition of a victim and aggrieved 

person in Czech law and offers comparsion of those concepts. The basic typologies of the 

victims are also mentioned.  

The third chapter provides a comprehensive interpretation of the prevention of crime, first 

defined in general. The second section of this chapter focuses on the different types of 

prevention and their interaction and context. 

The fourth chapter deals in more detail with victimological prevention, which is crucial for 

the purposes of my research. After an initial explanation of the term, is given an overview of 

the different types of this prevention. In a separate subchapter, the significance of victimology 

for the prevention of crime is reflected. It follows the evaluation of the positive features and 

deficiencies of victimological research as a basic source of victimological knowledge. At the 

end of the chapter basic institutions dealing with crime prevention within the Czech Republic 

are mentioned. 

An overall discussion on possibilities to assist victims of crime then follows, both focusing on 

(non-professional) ordinary human help and on psychological, social or legal assistance as 

part of an expert approach. This chapter describes also Victim of Crime Assistance Act, 

which specified individual possibilities of assistation. Another part of the thesis is a 

subchapter which deals with several organisations providing assistance to victims of crime. 

Be it governmental bodies or non-governmental organizations, those entities are vitally 

instrumental in achieving the high level of assistance which currently exists in the Czech 
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Republic. The Thesis focused mainly on an non-governmental organisation called “White 

Ring of Safety”, that has no focus in its activities. 

The final part of the thesis is focused more practically. I try to provide an overview of the 

basic victimological advice and recommendations that victims make use if they get into 

threatening situations and also give an overview of safe behavior rules to prevent these 

situations. This chapter also describes some of the current victimological and situational 

prevention projects. In the last subsection evaluation of the current state of the individual 

types of crime prevention within the Czech Republic is mentioned. 
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