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Resumé: 

Bakalářská práce se zabývala problematikou kriminality mládeţe v okrese Jablonec nad 

Nisou. Jejím cílem bylo přispět k analýze příčin páchání trestné činnosti mládeţe. Práci 

tvořily dvě stěţejní oblasti. Jednalo se o teoretickou část, která pomocí zpracování a 

prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala vývoj jedince, nejčastější příčiny 

trestné činnosti mládeţe a ukázku prevence ze strany Policie České republiky. Praktická část 

zjišťovala pomocí studia dokumentace analýzu třiceti mladistvých jedinců páchající trestnou 

činnost v roce 2006 v dané lokalitě,  počet spáchaných činů jinak trestných ze strany 

nezletilých a věkový  rozbor nezletilých a mladistvých delikventů za období 2003-2007. 

Výsledky ukazovali  jedince s problémy jak v rodině, tak i ve škole. Byla zjištěna klesající 

tendence páchání trestné činnosti ze strany nezletilých i mladistvých, ale i klesající věk 

nezletilých delikventů. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti 

spolupráce organizací zabývající se mládeţí. Největší přínos práce vzhledem k řešené 

problematice bylo v odhalení  současného stavu v dané lokalitě. 
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Summary: 

The bachelor essay dealed with problems of criminality of youth in Jablonec nad Nisou 

district. A target of that essay was to contribute to an analyze of reasons commiting 

punishable activities of youth.  The essay cosisted of two main parts. The first of them was the 

theoretical part. By processing and presentation expert sources it described and clarified a 

development of an individual, the most frequent causes of youth punishable activities and 

illustrated a prevention from the side of Czech Republik Police. The second part of the essay 

was the practical one. By documentation study it analyzed thirty underaged culprits, who 

commited offences in that region in 2006, the number of the otherwise punishable offences 

commited by underaged (uder-fifteen) culprits and the age-analysis of underaged (uder-fifteen 

and uder-eighteen) delinquents in 2003 – 2007.  The results showed the individual with 

problems both in family and in school. It was discovered the descending tendency of 

commiting youth punishable activities but also descending age of underaged delinquents.  The 

outcomes resulted in the concrete proposed precautions on field of cooperation of 

organizations deal with youth. The biggest contribution of the essay was the discover of 

contemporary situation in that region. 

 

Keywords:  youth, minor, uderage, possibilities of prevention, otherwise punishable offence, 

punishable offences, school, family, case study, document analysis, proposed precautions / 
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Úvod  
 

 Jedním z nejzávaţnějších problémů posledních let v boji s kriminalitou je trestná 

činnost mládeţe. Mladiství pachatelé rozšiřují okruh potencionálních moţných nositelů 

nebezpečí páchání trestné činnosti i v budoucnosti. 

 

 Kriminalita dětí a mládeţe je chápána jako neoddělitelná součást všeobecné 

kriminality. Jedná se negativní sociální jev, který je charakteristický porušováním právního 

řádu, jehoţ subjekty jsou mladiství jedinci. Motivem, příčinou či pohnutkou vedoucí mládeţ 

k takovéto činnosti, jsou různostopé. 

 

 Prvořadým základním pilířem v boji s trestnou činností mládeţe je výchova v rodině. 

Zejména v rodině se vytvářejí počátky poznání a chápání vztahových otázek a to i 

společenských. Odtud pramení a utvářejí se názory a morální kvality kaţdého jedince.  

 

 V dětství a dospívání kaţdého člověka přísluší rodině rozhodující role při výchově 

hodnotného člena společnosti. Na proţitém dětství závisí, co se dostalo do jeho rozumové 

sloţky a srdce. Na tom, co dítě obklopovalo při vývoji  záleţí v rozhodující míře, jakým se 

stane člověkem v dospělosti. 

 

 Výchova v rodině nemá a nemůţe mít soukromý charakter. Je váţnou společenskou 

funkcí při plnění zodpovědné občanské povinnosti. Proto si výchova v rodině ţádá, aby byl a 

to především v jádrové rodině vytvořen harmonický soulad jak mezi rodiči a samozřejmě 

mezi rodiči a dětmi. Nejlepším výchovným prostředkem je totiţ příklad rodičů. Tento 

ovlivňuje výchovu a formování názorů jak na ţivot v rodině tak i společnosti. 

 

 Naopak rozpad nebo rozpory v rodině mohou způsobit jak u dítěte tak i adolescenta 

váţné psychické problémy či krize. Tím dochází k oslabení rodičovského dohledu nad 

výchovou a spoluvytvářejí podmínky pro působení škodlivých vlivů.  

 

 Dětství a následné dospívání patří mezi nejdůleţitější období ţivota kaţdého jedince. 

V této etapě člověka prochází několika vývojovými obdobími, kdy kaţdé období je 

charakteristické svými anatomickými, fyziologickými, psychologickými a sociálními 



 10 

charakteristikami. Vývoj jedince je závislý na mnoha vnějších i vnitřních faktorech, které na 

něho v průběhu ţivota působí. U kaţdého jedince tedy probíhá zcela individuální vývoj. 

 

 Příčiny a podmínky delikvence dětí, kriminality mladistvých jsou obdobné jako u 

kriminality dospělých, ale existují zde některé zvláštnosti ovlivňující kriminalitu adolescentů i 

mladých dospělých.  

 

Je nutno konstatovat, ţe kriminalita dětí, mladistvých i mladých a do jisté míry i 

mladých dospělých má svá specifika, která zvláště vystupují do popředí, ve velkých městech a 

průmyslových aglomeracích. Proto také v boji proti kriminalitě mladé generace, kde musí být 

nesporně vyuţito všech dostupných a účinných forem boje proti kriminalitě vůbec, vyţadují 

tyto obecné formy boje ve vztahu k mladé generaci, zejména dětem a mladistvým, aby se při 

jejích vyuţívání (praktické aplikaci) uplatňovaly specifické přístupy. 

 

Zvláště významné je pak hledání nových specifických forem prevence, profylaxe a 

výchovného působení na úseku boje proti kriminalitě celé mladé generace, zejména pak dětí a 

mladistvých. Z tohoto zorného úhlu je také nutné přistupovat ke kaţdodennímu řešení úkolů 

Policie a v rámci ní pak i úkolů kriminální sluţby Policie v boji proti delikvenci dětí, 

mladistvých a kriminalitě mladých dospělých. V neposlední řadě vystupuje v této souvislosti 

do popředí i otázka boje proti kriminalitě páchané mládeţí, otázka ochrany mládeţe před 

alkoholovou, ale zejména pak nealkoholovou toxikomanií a otázky ochrany mladé generace 

před negativními jevy (včetně ochrany ideologické). 

 

Kriminalita mládeţe je stále spojena s nezaměstnaností, nedostatečným vzděláním, 

s nízkou motivací k práci. Všechny tato faktory jsou vzájemně propojeny. Sociální selhání 

mohou mít původ v rodině nebo ve škole. Většinou se jedná o narušené rodiny s rodiči 

konzumující alkohol, nealkoholovou drogu, popřípadě jiţ byli trestáni. Patologický vliv 

rodičů v takových rodinách je nezaměnitelný. 

 

Ne vţdy mladiství delikventi pocházení z patologických rodin. V praxi se setkáváme 

s mládeţí pocházející z poměrně dobře situovaných rodin. Co vede tuto mládeţ, aby páchala 

trestnou činnost? Pracovní vytíţení rodičů a nezabezbepečení volnočasových aktivit svých 

dětí a mládeţe způsobují, ţe dochází k vytváření part či nejrůznějších skupin, kde se setkávají 
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jak mládeţ z řádných rodin tak i mládeţ z rodin neúplných nebo zcela nefunkčních.  Společný 

volný čas si zpestřují nekalou činností.  

 

 Na druhé straně městské mládeţe stojí mládeţ venkovská. Výskyt kriminality u 

venkovské mládeţe není tak častá a závaţná.  Tento jev můţeme vysvětlit tím, ţe mladí lidé 

po ukončení vyučování nebo návratu ze zaměstnání mají více povinností a i vzhledem 

k prostředí lepší podmínky ke sportovnímu vyuţití. Jen v malé míře je na venkově anonymita 

prostředí. Lidé se vzájemně dobře znají a je všeobecná kontrola. 

 

Obecně lze říci, ţe nejčastější a nejdostupnější trestnou činností je činnost majetková. 

Ta je jak pro nezletilce, tak i mladistvé nejdostupnější a nese nejmenší riziko. Jedná se  o 

trestnou činnost pouliční, týkající se především vloupáním do motorových vozidel. 

S výraznějším odstupem následuje trestná činnost násilná – loupeţe a ublíţení na zdraví. 

 

 Mezi mládeţ řadíme nezletilé a mladistvé. Nezletilým je jedinec do věku patnácti let, 

který není trestně odpovědný. Za mladistvého povaţujeme osobu ve věku od patnácti do 

osmnácti let. Jde o osobu, která je jiţ trestně odpovědná. 

 

 Po listopadu roku 1989 došlo ke strmému nárůstu kriminality. Od této doby se 

kriminalita stává jedním z nejnebezpečnějších a nejzávaţnějších jevů naší společnosti. V roce 

1996 kriminalita dosáhla nejvyšší hranice, od tohoto roku dochází k jejímu postupnému 

sniţování. Kriminalitu můţeme dělit do různých oborů a různých skupin. Tato práci je 

zaměřena na trestnou činnost mládeţe, která byla spáchána na teritoriu okresu Jablonec nad 

Nisou. 

 

 Analýza příčin trestné činnosti mládeţe je velice široká a náročný pojem. Cílem této 

bakalářské práce se autorka snaţí o vypracování příspěvku o vlivu rodiny, její výchovy a 

rodinného prostředí na vývoj a vznik páchání trestné činnosti mládeţe v dané lokalitě 

Jabloneckého okresu a jeho jednotlivých sluţebních obvodů. 

 

 V teoretické části je nejprve se autorka bakalářské práce zabývá  problém 

z teoretického hlediska.  Vývoj jedince od prenatálního období aţ do období dospívání, rodina 

jako nedílná součást a nejčastější příčiny trestné činnosti mládeţe. Následuje preventivní 

činnosti policie. 
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 Praktická část je zaměřena na vývoj kriminality mládeţe v posledních deseti letech 

v okrese Jablonec nad Nisou a to od roku 1997 do roku 2007. Následně je daná lokalita 

rozdělena na různé druhy trestné činnosti.  

 

2 Teoretická část  
 

2.1 Vývoj jedince 

 

 Z hlediska vývoje psychologie je předmětem duševní vývoj jedince od početí do smrti. 

Ten se skládá ze změn v průběhu ţivota. 

 

 Jednotlivá vývojová období přinášejí kaţdému jedinci nové charakteristiky ač jiţ 

anatomické, psychologické a sociální. 

 

 Vývoj kaţdého jedince je zcela individuální, závislý na mnoha vnějších faktorech, 

které v průběhu ţivota na jedince působí.  

 

2.1.1 Činitelé psychického vývoje
1
 

 

 Vývoj nejrůznějších psychických vlastností a funkcí, jejich běţných a méně obvyklých 

variant, je závislý na mnoha faktorech. Tyto faktory nemusí mít v jednotlivých případech 

stejně významnou roli. Rozvoj dílčích psychických vlastností i celé osobnosti je dán 

individuálně variabilní dispoziční sloţkou a komplexem nejrůznějších vnějších vlivů a situací, 

které přispívají ke vzniku určité zkušenosti. Způsob zpracování těchto podnětů je skoro 

vţdycky, i kdyţ v různé míře, předurčen genetickými předpoklady. Průběh psychického 

vývoje závisí na individuálně specifické interakci vrozených dispozic a komplexu různých 

vlivů prostředí. 

 

 

 

                                                 
1
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.1. Praha: 2005, s.12. 
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2.1.2  Dědičnost 

 

 Genetické dispozice představují informace, na nichţ závisí vytvoření předpokladů, pro 

různých psychických vlastností. Jejich souhrn je označován jako genotyp.  

 V průběhu ţivota dochází k postupné aktivaci jednotlivých sloţek genetického 

programu. Z tohoto důvodu dosahují psychické funkce určité kvality v daném, přibliţně 

stejném období. I tempo zrání je dáno geneticky. To znamená, ţe dispozice k rozvoji různých 

schopností a dovedností se mohou projevit teprve v období, kdy dané funkce obvykle 

dozrávají. Do té doby nelze zjistit, zda dítě takové předpoklady má nebo ne. 

 Genetické informace jsou zakódována ve formě genů, které jsou lokalizovány na 

chromozomech. Ţádný gen se neprojevuje zcela izolovaně, ale vţdy integrovaně, v širších 

souvislostech a vztazích, respektive časovém plánu, v rámci celého genotypu - celého 

organizmu tohoto jedince ţijícího v určitém prostředí. 

 Genetické předpoklady a vlivy prostředí jsou jiţ od počátku vývoje ve vztahu 

vzájemné interakce. Děti s odlišnými dispozicemi se jiţ v raném věku projevují rozdílným 

způsobem, a proto vyvolávají nestejné reakce okolí. Tendence k určitému způsobu reagování, 

která je dána geneticky, můţe v krajním případě představovat rizikový faktor. Taková 

dispozice se snadno stane příčinou rozvoje mnoho dalších potíţí. 

 

2.1.3 Prostředí 

 

 Prostředí, v němţ dítě vyrůstá, můţe jeho vývoj významným způsobem ovlivnit.  

Působí na ně prostřednictvím interakce, která můţe mít různý charakter, můţe jít o interakci a 

lidmi, neţivými objekty či dokonce se symboly. Aby se dítě mohlo vyvíjet, musí se projevit 

nějakou aktivitu, musí nejen reagovat na různé podněty, ale samo stimulovat specifické 

reakce lidí ve svém okolí. Kvalita a mnoţství získaných zkušeností jeho psychický vývoj 

vţdy nějakým způsobem ovlivní. Zkušenosti mohou modifikovat způsob proţívání, regulovat 

rozvoj poznávacích schopností (způsobu uvaţován, ale budou působit i na rozvoj jednotlivých 

osobních vlastností. Zkušenost – učení, můţe lidskou psychiku ovlivňovat různě, pozitivně i 

negativně.
2
 

 

 

                                                 
2
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.1. Praha: 2005, s. 16. 
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Fyzické prostředí. Psychický vývoj ovlivňují všechny sloţky prostředí, i kdyţ 

v nestejné míře a rozdílným způsobem. Důleţité je fyzické, v němţ dítě ţije, zejména jeho 

stability, strukturovanosti a předvídatelnosti, pokud takové je, dítě snáze pochopí, jaké 

zákonitosti zde platí. Materiální prostředí ovlivňuje především kognitivní vývoj. Rozdíly 

v kvalitě se týká hlavně rodinného teritoria, takţe i ono je alespoň částečně sociálně 

podmíněné. Na materiálních, podmínkách domova je závislý zejména vývoj malých dětí. 

 

Sociokulturní prostředí. Z hlediska psychického vývoje jsou nejvýznamnější 

sociální, sociokulturní faktory. Podněty tohoto druhu přispívají k rozvoji specifických 

lidských projevů, jako schopnost verbální komunikace, autoregulace vlastního chování podle 

sociálních norem. Proces rozvoje společensky podmíněných zkušeností je označován jako 

socializace. Je pro něj typické, ţe se odehrává v sociálním kontextu, v rámci interakce 

s jinými lidmi, kteří dítěti takovou zkušenost zprostředkují. Prostřednictvím sociálního učení 

se rozvíjejí ţádoucí způsoby chování i hodnocení – proţívání různých situací. Děje se tak 

prostřednictvím nápodoby určitého jednání, identifikací, ale i pomocí jednoduššího učení, 

odměňování ţádoucích a trestáním neţádoucích projevů. Význam sociálního učení pro 

normální psychický vývoj potvrzující případy dětí, které vyrůstaly mimo lidskou společnost, 

tudíţ jí nemohly být ovlivněny. 
3
 

 

 Zdrojem zkušeností je především aktuální sociální kontext. Zahrnuje obecný vliv 

společnosti i konkrétní lokality, kde člověk ţije (prostředí malého města působí jinak neţ 

anonymní velké sídliště). Specifický vliv mají média, která prezentují uznávané hodnoty, 

normy a postoje. Tím spoluvytvářejí styl ţivota i názory velkého mnoţství lidí. Společnost se 

v průběhu času mění, můţe procházet fázemi základních změn, které se podílí na vzniku 

kohorové zkušenosti. Kaţdý jedinec je ovlivněn charakterem období, v němţ proţil svoje 

dětství, dospívání.  

Jednotlivá období se dělí na období prenatální, perinatální a postnatální, které je dále 

děleno na další etapy. Jelikoţ se tato práce zabývá mládeţí, budou zde uvedena pouze 

vývojová období od prenatálního období aţ do dospívání. 

 

 

 

                                                 
3
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.1. Praha: 2005, s. 17. 
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2.2 Prenatální období 

 

Jeho komunikační význam spočívá v tom, ţe matka na plod soustředí svoji pozornost. 

Uvaţuje o něm, proţívá nějakým způsobem jeho existenci. Je jisté, ţe koncentrace pozornosti 

na některou část těla bývá součástí různých relaxačních systémů a takové zaměření se nějak 

projevuje. Není tedy divu, ţe takto lze ovlivňovat i plod v děloze.  

 

Nechtěné děti, nebo děti jiţ ţijící v nevyhovující – dysfunkční rodině bývají v průměru 

častěji potraceny neţ děti chtěné. Organismus matky podává za těchto okolností plodu 

negativní informaci a nereaguje na jeho signály standardním způsobem. Jiţ  toto období je 

rizikové pro další vývoj jedince. 

 

2.2.1 Perinatální období  

 

 Je to období kolem porodu. V tomto období můţe dojít zejména k poškození 

vznikající kolem nešetrného porodu. 

 

2.2.2 Postnatální období 4 

 

 Postnatální období dělíme na: 

- období novorozenecké  

 - období kojenecké 

 - období batolecí 

 - období předškolní  

 - mladší školní věk 

 - období dospívání  

 - dospělost 

 - stáří 

 

 

 

 

                                                 
4
 Švingalová,D. Kapitoly z vývojové psychologie pro učitelství MŠ. 1. vydání. Liberec : Vysokoškolský podnik 

s.r.o., 2003,  s. 62.   
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2.2.3 Novorozenecké období 

 

V první měsíci ţivota se dítě adaptuje a přizpůsobuje novým podmínkám. Důleţitost 

naprosté harmonie v rodině je důleţitou součástí zdravého vývoje jedince.  

 

 

2.2.4 Kojenecké období
5
 

 

Pro období raného dětství je důleţité, ţe dítě přichází na svět s vrozenou schopností 

emočně reagovat, proţívat a vyjadřovat svoje pocity a signalizovat tak míru aktuálního 

uspokojení či neuspokojení. Na tyto podněty čeká kojenec odpověď od rodičů, nejčastěji od 

své matky. Pokud jsou jakkoliv narušené funkce v rodině, vše se negativně odráţí na chování 

dítěte. Jeho projev radosti, pláče dá blízkým jasně najevo, co se odehrává uvnitř dětské 

dušičky. Při zanedbávání péče dítě nemá dostatečnou odezvu na své projevy a jeho emoční a 

socializační vývoj je  ve většině případech opoţděný.  

 

 

2. 2.5 Batolecí věk
6
 

 

Charakteristickým znakem této fáze je osamostatňování a uvolňování z různých 

vazeb, spojené s expanzí do širšího světa. Je to období první emancipace, která je podmínkou 

dalšího vývoje – je to období autonomie. V tomto období děti jednoznačně napodobují (více 

chlapci) svoje vzory.  

 

Socializace batolete probíhá v rámci rodiny, pod vlivem rodičů a sourozenců. V 

batolecím věku důleţitý vztah mezi potřebou emancipace a potřenou stability. Dítě potřebuje 

získat základní důvěru v sebe sama a své schopnosti.  

 

Při dysfunkčních rodinných vztazích je jeho orientace v běţném vývoji značně 

ohroţeno. Dítě vnímá napětí v řeči dospělých. Při domácím násilí, se jiţ moţná stalo nejedné 

hrůzné scény, kterou si přenáší do dalšího vývojového období. 

 

                                                 
5
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 96. 

 
6
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 118. 
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2.2.6 Předškolní věk 

 

Tento věk je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě, diferenciaci vztahu 

ke světu. Jeho poznání dítěti pomáhá představivost, je to fáze fantazijního zpracování 

informací, intuitivního uvaţování, které ještě není regulováno logikou. Dítě svou představu 

přizpůsobuje vlastním moţnostem poznání a potřebám. Předškolní věk je také označován jako 

období iniciativy. K postupné diferenciaci dochází i v sociální oblasti, pro niţ je typický 

přesah rodiny a rozvoj vztahů k vrstevníkům. 

 

Typický způsob emočního proţívání předškolního věku lze shrnout do několika bodů: 

- vztek a zlost nejsou jiţ tak časté. 

- zlostné reakce se objevují zejména v kontaktu s vrstevníky, při kumulaci příkazů a zákazů.  

- některé projevy strachu, kdy tendence strachu můţe být velmi silná, můţe se projevit 

odmítáním samostatnosti ulpíváním na dospělé osobě 

 

V období předškolního věku se nově objevuje pocit viny. Pokud dítě v rodině zaţívá 

nevhodné situace se slovy (za všechno můţeš ty, kdybys tady nebyl, nic takového by se 

nestalo a jiné), cítí se zahanbené a později frustrované. Dítě si uvědomuje, ţe rodina není 

zdrojem jistoty a bezpečí. Obranou se stává dítě agresivní ve vztahu s vrstevníky nebo naopak 

tiché – depresivní. 

 

2.2.7 Školní věk7 

  

Nástup do školy je důleţitým socializačním mezníkem. Rodina je důležitou součástí 

identity školáka (v mladším a středním školním věku). Dítě povaţuje svou příslušnost 

k rodině za samozřejmost, která zároveň funguje jako emoční zázemí i opora jeho osobní 

prestiţe. 

Rodinné zázemí (fungující) představuje komplex rozmanitých a v zásadě stabilních 

interakcí, které jsou projevem specifického vztahu mezi rodiči a dětmi. Sdílející ţivot 

příslušníků rodiny vzniká rodinný příběh. Důleţité jsou rodinné rituály, jichţ se všichni 

účastní, které mají svůj význam a rodinu spojují. Společenská zkušenost přispívá k pocitu 

vzájemnosti a činí rodinné souţití jedinečným a smysluplným. 

                                                 
7
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 236. 
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Dítě vyrůstající v rodině se zanedbávanou péčí a domácím násilím z takto nefunkční 

rodiny odchází (pokud můţe a má kamarády), mimo rodinu. Jakoukoliv citovou vazbu hledá 

dítě mimo domov (můţeme říci dítě ulice). Jeho citové, psychické problémy jsou jiţ natolik 

vyhrocené, ţe bez zásahu odborníků nelze další vývoj kvalitně zvládnout. 

 Reakcí na proţitá traumata, můţe být ztráta motivace jak ke školní práci ale přispívá i ke 

zpochybnění základního hodnotového systému.  

 

2.2.8 Dospívání  

 

 Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Zahrnuje jednu 

dekádu ţivota, od 10 do 20 let. V tomto období dochází ke komplexní proměně osobnosti ve 

všech oblastech a to jak  v somatické, psychické i sociální. Mnohé změny jsou primárně 

podmíněny biologicky, ale vţdycky je významně ovlivňují i psychické a sociální faktory, a s 

nimiţ jsou ve vzájemné interakci.
8
 

 

Průběh dospívání je závislý na konkrétních kulturních a společenských podmínkách, 

z nichţ vyplývají poţadavky a očekávání společnosti ve vztahu k dospívajícím. Dospívání 

představuje specifickou ţivotní etapu, která má svoje typické znaky v rámci ţivotního cyklu a 

svůj objektivní i subjektivní význam. Je to období hledání a přehodnocování, v němţ má 

jedinec zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout přijatelného sociálního postavení a vytvořit si 

subjektivně uspokojivou, zralejší formu vlastní identity. 

 

Současní dospívající chápou dětství jako dobu, kterou je třeba co nejrychleji zvládnout 

a vyrovnat se dospělým, přinejmenším v některých oblastech. Adolescenti mají tendenci 

zbavit se co nejdříve dětských atributů a jednoznačně sociální podřízenosti. Usilují o co 

nejranější získání větších práv a svobody rozhodování, ale povinnosti a zodpovědnost 

dospělosti přijímají jen velmi neochotně. Období dospívání se stále rozšiřuje v obou směrech, 

dříve začíná a později končí.  

 

 

 

                                                 
8
 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.1. Praha: 2005, s. 321. 
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2.2.8.1 Ranná adolescence
9
 

 

 Je označována jako pubescence, zahrnuje prvních pět let dospívání. Je časově 

lokalizována, přibliţně mezi 11. -15. rok s určitou individuální variantou. Nejnápadnější 

změnou je tělesné dospívání, spojené s pohlavním zráním – pobertou. V souvislosti s tím se 

mění zevnějšek dospívajícího a stává se podnětem ke změně sebepojetí i reakci okolí. Tělesné 

zrání je stimule pro další změny, které mohou úspěšně proběhnout jen tehdy, jestliţe je na ně 

jedinec dostatečně připraven. To znamená, ţe má před předpoklady pro rozvoj koherencí 

potřebných k emancipaci z nejrůznějších, nyní jiţ vývojově překonaných vazeb.  

 

Jde o proces, který má psychosociální důsledky. V rámci celkového vývoje dochází ke 

změně způsobu myšlení, dospívající je schopen uvaţovat abstraktně, a to i o variantách, které 

reálně neexistují. Hormonální proměny stimulují změny emočního proţívání, jehoţ výkyvy 

mohou upoutávat pozornost a ovlivňovat aktuální hodnocení dospívajícího. Pubescent se 

začíná osamostatňovat z vázanosti na rodiče, značný význam pro něho mají vrstevníci, 

s nimiţ se ztotoţňuje. Pro toto období je důleţité přátelství, ale i první lásky, počáteční 

experimentace s partnerskými vztahy. Starší pubescenti usilují o odlišení vlastní skupiny dětí i 

dospělých a tuto potřebu svému okolí signalizují prostřednictvím úpravy zevnějšku, 

specifického ţivotního stylu, zájmů a hodnot.
10

 

 

Důleţitým sociálním mezníkem je ukončení školní povinné docházky v 15 letech a 

diferenciace dalšího profesního směřování, které bude spoluurčovat budoucí sociální 

postavení dospívajících. 

 

 Změny spojené s dospíváním vedou ke ztrátě starých jistot a posilují potřebu orientace 

v nové situaci a nové stabilizace. V období dětství saturovala potřebu jistoty závislost na 

rodině, ale nyní je zřejmé, ţe tato vazba splnila svůj úkol a dospívající potřebuje změnit její 

charakter. 

 Po dosaţení určité vývojové úrovně je ţádoucí větší svoboda v rozhodování o sobě 

samém, ale tím se zároveň sniţuje i pocit jistoty, který ze závislosti na rodině vyplýval.  

                                                 
9
 - Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.1. Praha: 2005, s. 226. 

 
10

 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 323. 
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Emancipaci v rané adolescenci umoţňuje a podporuje rozvoj kompetencí, jimiţ dospívající 

sobě samému i svým partnerům postupně dokazuje, ţe uţ tak vysokou míru závislosti 

nepotřebuje. Potvrzení kompetencí mu slouţí i jako obrana proti nejistotě.
11

 

 

2.2.8.2 Pozdní  adolescence
12

 

 

 Zahrnuje dalších pět let ţivota, trvá přibliţně od 15 do 20 let, s určitou individuální 

variantou, zejména v oblasti psychické a sociální. Vstup do pozdní adolescence je biologicky 

vymezen pohlavním dozráním., v této době obvykle dochází k prvnímu pohlavnímu styku. 

 Pozdní adolescence je především dobou komplexnější psychosociální proměny, mění 

se osobnost dospívajícího i jeho společenské pozice. Důleţitým sociálním mezníkem je 

především dokončení profesní přípravy, následované nástupem do zaměstnání., resp. volbou 

dalšího studia. 

 V období pozdní adolescence získávají dospívající mnohé nové role spojené s vyšší 

prestiţí, neţ jakou měly dětské role. Emancipace z infantilní vázanosti na rodinu je obvykle 

dokončena, vztahy s rodiči se stabilizují a zklidňují. Rozvíjejí se i vztahy s  vrstevníky,  

především v oblasti partnerství. V 18 letech dosahuje adolescent plnoletosti, která není 

chápána jen jako právní charakteristika, ale funguje zároveň jako jeden ze sociálních mezníků 

dospělosti. Podle současného práva získává 18letý člověk svobodu pro své rozhodování, 

například můţe uzavřít manţelství, ale je tak plně zodpovědný za své jednání. 

  

 Druhá fáze dospívání je zaměřena na hledání a rozvoj vlastní identity, která by byla 

subjektivně přijatelná a alespoň částečně odpovídala představám adolescenta. To se projevuje 

větší snahou o sebepoznání, které uskutečňuje v rámci vrstevnické skupiny, poskytující 

moţnost základního sebevymezení.
13

 

 Smyslem pozdní adolescence je poskytnutí jedinci čas a moţnost, aby porozuměl  sám 

sobě, zvolit si čeho chce v budoucnosti dosáhnout a osamostatnit se ve všech oblastech, 

v nichţ to současná společnost vyţaduje. Právě v tom bývá jeden ze zdrojů napětí, protoţe 

tempo biologického, psychického a sociálního vývoje bývá rozdílné a dospělost není 

v současnosti přesněji definována.  

                                                 
11

 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 324. 

 
12

 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 324. 

 
13

 Vágnerová, M.Vývojová psychologieI.. Praha: , 2005, s. 325. 

 



 21 

 Období pubescence představuje důleţitý biologický mezník, dítě se mění v schopného 

reprodukce. Doba počátku dospívání je limitována geneticky a pravděpodobně se nemůţe 

libovolně posunovat do stále niţšího věku.  

  

Tělesná proměna je významným signálem dospívání. Vlastní zevnějšek je součástí 

identity, a proto bývá taková změna intenzivně proţívána. Zásadní a zjevná proměna těla 

můţe dokonce v krajním případě vyvolat pocit ohroţení integrity vlastní osobnosti a vést e 

ztrátě sebejistoty. Tělesná proměna můţe mít různý subjektivní význam, který závisí na 

představě o atraktivitě dospělejšího zevnějšku, na psychické vyspělosti jedince i na sociálních 

reakcích, které tuto změnu doprovázejí. Pubescent můţe být na svoje dospívání pyšný, ale 

stejně tak se za ně můţe stydět, záleţí na okolnostech. Orientace ve změněném tělovém 

schématu a přijetí nové identity je proces, který určitou dobu trvá.
14

 

 

 V pozdní adolescenci se zevnějšek stává cílem i prostředkem. Adolescent se potřebuje 

líbit jiným i sobě, aby se ubezpečil o své hodnotě. Zevnějšek je prostředkem k dosaţení 

sociální akceptace a prestiţe. Existence aktuální, sociokulturně podmíněné normy krásy 

poněkud tlumí tendenci k individuální diferenciaci. Krása je pojímána jako úkol, který je třeba 

splnit. Adolescenti, zejména dívky, dovedou v tomto směru vyvinout značné úsilí, jen aby se 

danému ideálu alespoň přiblíţili. 

 

 Při přechodu jedné vývojové fáze do druhé mohou dospívající uţívat různých způsobů 

uvaţování, často v závislosti na situaci, typu problému či stavu daného jedince. Mohou 

uvaţovat i jinak neţ na formálně logické úrovni, kterou chápat spíš jako maximum jejich 

moţností. V průběhu adolescence, zejména ve druhé polovině tohoto období, dochází k větší 

diferenciaci v oblasti kognitivních schopností.  

 

 V období pozdní adolescence se styl myšlení zásadním způsobem nemění. Adolescent 

umí formálních operací pouţívat lépe, zafixoval si je a dalších zdokonalení poznávacích 

funkcí je moţné především jejich cvičením a hromaděním zkušeností. Pro tuto fázi je typická 

flexibilita a schopnost pouţívat nové způsoby řešení.
15
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   Starší adolescenti preferují jednoznačná, zásadní a rychlá řešení, která vedou 

k jistotě. Krajní varianty bývají přijatelnější pro svou jednoznačnost. V tomto věku můţe být 

úsudek snadno zatíţen emocionálně. Adolescent se dovede nadchnout a nadšení ovlivní i jeho 

úvahy. V opačném směru je mohou zatíţit negativní emoce – aktuální rozladění, vztek nebo 

smutek. Emočně významnější argument mívá i větší váhu. 

 

2. 3 Rodina 
16

 

 

Základním pilířem je rodina – důleţitá sociální skupina, která plní celou řadu 

biologických, ekonomických, sociálních i psychologických funkcí. Poskytuje svým členům 

potřebné zázemí, uspokojuje jejich potřeby a zprostředkovává zkušenosti, které nelze získat 

jinde. Kaţdý jedinec zde má určité role, které se stávají součástí jeho identity. Mezi 

jednotlivými členy rodiny se v rámci jejich rolí vytvářejí rozmanité vztahy, pro něţ je 

charakteristické určité chování a styl komunikace. 

 

Kaţdá rodina má svůj hodnotový systém, jenţ ovlivňuje chování jejích členů a vede 

k přednostní volbě některých strategií zvládání problémů. Pokud je rodina v nějakém směru 

dysfunkční, některé důleţité potřeby těchto lidí zůstanou neuspokojeny, a rodina se pro ně 

stane spíše zdrojem zátěţe. 

 

Pokud jde o dítě, jehoţ osobnost se teprve rozvíjí, mohou mu v důsledku narušení 

rodinných funkcí určité významné zkušenosti chybět, nebo jeho další vývoj můţe být 

deformován různými negativními vlivy. 

 

2. 3.1 Orientační rodina 

 

 Orientační rodina, do níţ se dítě narodí, mu poskytuje základní sociální zkušenost. 

Svým chováním mu interpretuje svět jako celek, jehoţ je součástí. Dítě se v rodině naučí 

posuzovat, zda je svět spíše dobrý, nebo zlý, má šanci zde získat potřebný pocit základní 

důvěry. Rodina je zjednodušeným modelem světa, v němţ získává první zkušenosti a ověřuje 

si reakce okolí na své chování. Funkce orientační rodiny lze charakterizovat ve vztahu 

k základním psychickým potřebám. Ne vţdy je ovšem rodina schopna nebo ochotna tyto 

funkce plnit, někdy je plní jen částečně či patologickým způsobem. 
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- Rodina poskytuje dítěti podněty na různé kvality a kvantity. Učí je a tak podporuje jeho 

rozvoj zejména v oblasti poznávacích procesů a stimuluje jeho socializaci. Dysfunkce se 

můţe projevit výchovným zanedbáváním, nebo rodiče mohou dítě takovému způsobu 

uvaţování učit. Společnost pak povaţuje takovéto chování jako neţádoucí. Velmi důleţitou 

sloţkou dětské zkušenosti je hodnocení rodiči. Ti vytvářejí základ jeho budoucího sebepojetí 

a z něho vyplývajícího směřování. 

 

- Rodina poskytuje dítěti jistotu a bezpečí. V rodině nachází příleţitost pro navázání 

spolehlivého citového vztahu, který je významnou emoční zkušeností a modelem pro další 

mezilidské vztahy. Jedinec, který si vlastní zkušeností potvrdil svůj význam pro jiného 

člověka, jej bude podobným způsobem pouţívat nejen ve vztahu k sobě samém, ale i ve 

vztahu k okolí. 

 

- Rodiče fungují jako modely, které lze napodobit. Dítě si tak můţe osvojit celou řadu 

pozitivních i negativních vlastností a způsobu chování. Je známo, ţe děti násilníků 

v dospělosti také terorizují ostatní členy rodiny.
17

 

 

2.3.2 Prokreační rodina 

 

 Zkušenosti získané v původní, orientační rodině se přenášejí i do rodiny, kterou člověk 

vytváří jako dospělý – pokreační rodiny. V dospělosti máme tendenci opakovat totéţ, co 

dělali naši rodiče, a děláme podobné chyby.  V jiném případě se snaţíme o pravý opak, ale i 

v tomto případě je základem naše zkušenost získaná v dětství. I dospělý jedinec potřebuje 

rodinné společenství, které mu poskytuje pocit bezpečí rodinného zázemí, umoţňuje mu 

získat určité sociální role a sdílet zkušenosti.  

 

Rodina přispívá i v dospělosti k uspokojení mnoha psychických potřeb. 

-  Člověk získává nové podněty a zkušenosti jako  partner i jako rodič. Učí se řešit nové 

situace a touto zkušeností se rozvíjí.  
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-  Manţelský vztah by měl být zdrojem citové jistoty a bezpečí. V tomto vztahu však dochází 

i k mnoha problémům. Manţelé mají různé osobnostní dispozice, nejsou  stejně zralí nebo 

mají odlišné zkušenosti a nesdílejí stejné hodnoty. Celková atmosféra rodiny, převaţující 

úroveň pohody a otevřenosti, ovlivňuje všechny její členy. Nepříznivá, nepřátelská a 

nadměrně kritická atmosféra zvyšuje riziko vzniku nepřiměřeného chování všech členů 

rodiny, dětí i dospělých. 

 

- V dospělém věku jsou důleţitou součástí seberealizace i role, které lze získat v rodině. Je to 

role manţelského partnera a rodiče. Kvalitní rodina není jen záleţitostí čistě osobní, ale má 

zároveň značnou sociální hodnotu. Úspěšné zvládnutí rodičovské role posiluje sebevědomí 

jedince. Potřeba potomstva je pudově zaloţena a rodičovské chování má starší a hlubší 

biologický základ partnerské role. 

 

2.3.3  Dysfunkční rodina
18

 

 

 Rodina je v kaţdé vývojové fázi skupinou, jejíţ jednotliví členové mají určité sociální 

role, které nějakým způsobem plní a jsou ve vzájemných vztazích, jeţ se v průběhu času 

mění. Veškeré normální i patologické chování kaţdého člena rodiny je nutno interpretovat 

jako součást interakcí celého rodinného systému, který ovlivňuje a zároveň je jím 

modifikováno či dokonce deformováno.  

 

Chování dětí i dospělých v dominantních rolích není nikdy vzájemně nezávislé. Pro 

určitou rodinu typická tendence k podobnému způsobu reagování je dána společnými 

genetickými dispozicemi i zkušeností s určitými způsoby chování. Tyto faktory ovlivní jak 

výchovný styl rodičů- jejich chování k dítěti, tak sklon dětí reagovat na tyto podněty určitým, 

pro danou rodinu charakteristickým způsobem.  

 Ne všichni lidé mají předpoklady k plnění rodičovské role. Ukazuje se, ţe určité 

vlastnosti rodičů zvyšují riziko špatného zacházení s dítětem, kdy je moţné předpokládat, ţe 

tyto vlastnosti sniţují pravděpodobnost přijatelného chování k lidem obecně: 

 

- Nedostatky v sociální orientaci, omezená schopnost empatie, neporozumění potřebám jiného 

člověka, osamělost a problémy v mezilidských vztazích. 
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- Problematické sebehodnocení, nízká sebeúcta, nespokojenost s rodičovskou rolí 

 

- Rizikové chování, které se projevuje nedostatečnou sebekontrolou a nízkým sebeovládáním, 

impulzivitou a potřebou projevit negativní city. 

 

- Špatná zkušenosti z vlastního dětství – 70% lidí, s nimiţ v dětství rodiče nezacházeli 

přiměřeným způsobem, mělo sklon chvat se podobně.
19

 

 

Nevhodné výchovné rodinné styly
20

 

Nevhodné výchovné rodinné styly mají za následek negativní projev chování: 

 

● Autoritativní rodinná výchova - jeden z rodičů uplatňuje svoje názory a vyţaduje od 

dítěte bezmezné podřizování. Následkem je buď: pasivní dítě, coţ brání samostatnému rozvoji 

dítěte nebo je následkem agresivní dítě, coţ je obrana. 

 

● Nedostatečná rodinná výchova - rodiče mají málo času – alkoholici, podnikatelé. 

Nevěnují se dítěti. Dítě má pak pocit nezávislosti na rodičích, nemá ţádný vzor. Dochází k 

častým konfliktům s jinými dětmi. Dítě se dostává do zvláštní pozice. 

 

● Výchova laxní (lhostejná) - projevy dětí nemají u rodičů ţádné odezvy – ani 

pochvala ani pokárání, nic. Děti jsou pak nevyzrálé, rozpadají se jim často partnerské vztahy, 

protoţe to nemají z rodiny. 

 

● Pedocentrická výchova - dítě je středem zájmu, samo si určuje co chce dělat. Rodiče 

jsou v roli sluţebníků. Dítě je určující samo sobě. Má pak často potíţe se začleněním do 

dětského kolektivu – jsou neoblíbené (ze všech si dělají sluhy). 

 

● Hypersenzitivní výchova - opičí láska. Dítě je hýčkané, rozmazlované. Vede to k 

tomu, ţe dítě nemá vůli, protoţe nepřekonává překáţky. Dítě má problémy se začleňováním 

do kolektivu (jedináčci). 
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● Repulzivní (zavrhující) výchova  - je v rodinách, kde je postiţené dítě. Dítě odmítají, 

odstrkují ho. Mají pocity zatrpklosti vůči dítěti. 

 

● Výchova deklasující (degradující) - podceňující osobnost dítěte. Sniţování 

sebevědomí, vyvolávají nechuť dítěte do něčeho se pustit („stejně to nezvládneš“), zesměšňují 

ho. Dítě se brání agresivitou nebo pasivitou. Dítě - podceňující se, zakomplexované. Hledá si 

cestičky k podvodům, aby dokázalo, ţe to zvládne. 

 

● Preferující výchova - u více členných rodin. Např. prvorozený syn mezi dcerami – 

synovi je dávána přednost před ostatními členy rodiny. Preference – pohlavím, jak vypadá, 

nadání, pořadí mezi sourozenci – prvorozený syn. Negativní vliv na ostatní členy rodiny. 

 

● Merkantilní výchova - jednostranné bezdůvodné odměňování dítěte. Např. kapesné 

bez důvodu – dítě pak nezná hodnoty – vzniká sobectví, lakota. 

 

● Brutální výchova - na prvním místě tělesné trestání, duševní týrání – vede k 

duševnímu i fyzickému poškození dítěte. 

 

● Perfekcionistická výchova - v ambiciózních rodinách. Rodiče své nenaplněné ambice 

přenášejí na své dítě. Přetěţují je. Tím psychicky své dítě mohou zničit. 

 

Rodinné vztahy jsou různé. Počet a pořadí sourozenců se odráţí ve stylu výchovy. 

Věkový rozdíl sourozenců můţe způsobovat v rodině nemalé problémy. Obecně platí, ţe na 

prvorozené dítě bývá přenášena větší odpovědnost neţ na druhé – mladší. Oproti tomu 

prostřední dítě se ocitá v nevýhodné pozici a rodiči bývá opomíjeno. Nejmladší z dětí se 

naopak stává tzv. benjamínkem a je mu věnována veškerá pozornost.  

 

2.3.4 Důsledky výchovného zanedbávání
21

 

 

 Důsledky výchovného zanedbávání se projevují jak v době dospívání, tak i následně 

v dospělosti. Tito lidé nemají dostatečně rozvinuté všechny potřebné kompetence, mají nízké 
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vzdělání a z toho vyplývají různé sociálně adaptační potíţe. Často nejsou schopni zvládnout 

přijatelným způsobem ani jednu ze základních sociálních rolí. 

 

- Chybí jim profesní kvalifikace, a proto získávají jen nejhůře placenou práci nebo jsou 

nezaměstnaní. Tím je dána i niţší ekonomická úroveň těchto lidí, kterou nejsou schopni 

zlepšit.  

 

- Veškeré problémy, které mají, jim přináší kontakt s majoritní společností, ve větší míře 

zůstávají závislí na různých institucích. Mají sklon přijmout pozici naučené bezmocnosti, 

protoţe nezvládli potřebné sociální dovednosti. 

 

- Volba partnera je značně redukovaná, obvykle akceptují člověka, který je na podobné 

úrovni, se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Jejich ţivotní styl je velmi zjednodušený, 

tak jak se naučili v dětství od svých rodičů.  

 

- Nebývají schopni uspokojivě plnit ani rodičovskou roli. Je větší pravděpodobnost, ţe pro své 

děti nevytvoří kvalitní výchovné prostředí a budou je zanedbávat, čímţ se zvýší riziko 

zatíţení další generace. V těchto případech se obvykle reprodukuje kombinovaný negativní 

vliv dědičné dispozice a nedostatečné podnětnosti prostředí. 

 

2.3.5 Rodiče
22

 

 

- lidé, kteří nemají pro rodičovskou roli dostatečné kompetence, nejsou schopni nebo 

aktuálně se nemohou o dítě přijatelným způsobem start. Jsou to např. mentálně postiţení, 

somaticky či psychicky nemocní, jedinci s poruchou osobnosti, zdevastovaní abúzem 

alkoholu nebo drog, se zkušeností citové deprivace. Časem jde o osoby s nízkou sociokulturní 

úrovní, jejichţ domácnost i vztahy mezi jednotlivými členy rodiny mají celou řadu 

nedostatků. 

- lidé, kteří nemají k rodičovství dostatečnou motivaci, kteří jsou příliš zaujati svými 

problémy nebo svými zájmy. Jsou to pravděpodobněji mladí a nezralí rodiče, jedinci ţijící 

v hmotné bídě nebo zaujatí svou profesní kariérou, svými zálibami. 
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2.4 Poruchy chování v dospívání 

 

 Dítě se v průběhu vývoje učí diferencovat ţádoucí a neţádoucí chování i hodnot 

jednání ve vztahu k určité situaci. Nejde jen o to, aby dítě příslušné normy znalo, ale aby se 

podle nich chovalo. Schopnost dodrţovat normy je spojena s rozvojem psychických 

kompetencí. Předpokládá se, ţe je dítě – následně adolescent natolik rozumově vyspělý, aby 

byl schopen chápat význam a podstatu pravidel chování.  

  

2.4.1 Výskyt a příčiny vzniku poruch
23

 

 

 Stanovení četnosti poruch chování u dospívajících je velmi obtíţné, protoţe závisí na 

diagnostických kritériích, která mohou být rozdílná. Mezi jednoznačně vyjádřenou poruchu 

chování a méně akcentovanými potíţemi tohoto druhu není jasná hranice. 

 Četnost jednotlivých poruch se liší rovněţ v závislosti na vývojové úrovni, mnohé 

z nich jsou typické jen pro určitou věkovou kategorii. Není pochyb o tom, ţe se častěji 

vyskytují u chlapců neţ u dívek.  

 

Příčiny vzniku poruchového chování mohou být různé, obvykle se zde sčítá nepříznivý vliv 

většího počtu různých rizik, to znamená, ţe jde o multifaktoriální podmínění. Tyto faktory 

mohou výt biologické i sociální a působí ve vzájemné interakci. 

 

- genetická dispozice k disharmonickému vývoji a nestandardnímu způsobu reagování se 

v dětství můţe projevovat především na úrovni temperamentu. Rizikovým faktorem je 

dráţdivost, impulzivita, potřeba vyhledávat vzrušení, sníţený sklon k úzkostnému proţívání,  

a menší citlivost ke zpětné vazbě, nezávislost na pozitivní sociální hodnocení, lhostejnost 

k odezvě. V těchto případech se různé potíţe projevují jiţ v ranném věku a bývají výchovně 

málo ovlivnitelné. Typický je odmítavý postoj k běţným sociálním normám a preference 

vlastních potřeb. V dospělosti se u těchto dětí většinou projeví porucha osobnosti. Obdobným 

způsobem bývá disponován alespoň jeden z rodičů, a tak je leckdy těţké odlišit dědičnou 

zátěţ od zátěţe psychosociální. V těchto případech existuje zvýšené riziko, ţe se disponovaný 

rodič bude sám chovat problematicky. Bude své dítě vychovávat nevhodným způsobem, a 

bude pro ně neţádoucím modelem chování. 
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- biologické dispozice – znevýhodnění můţe vzniknout na úrovni narušení struktury či 

funkcí CNS, které můţe mít různou etiologii. Jeho lokalizace můţe být rozdílná, velmi 

důleţitý je z tohoto hlediska rozvoj frontálního kortextu. Tato, fylogeneticky nejmladší, část 

mozku definitivně dozrává aţ v adolescenci. U dětí s poruchami chování byly shledány 

odlišnosti v diferenciaci obou hemisfér. Hyperaktivita bývá spojena se změnou koncentrace 

dopaminu v mozkomíšním moku, zrání, které vede ke zklidnění, je doprovázeno poklesem 

jeho hladiny. U takto postiţených jedinců lze snadněji vyprovokovat neadekvátní reakce – 

výbuch agresivity. Dochází k nim za daných okolností spíše v důsledku narušeného 

sebeovládání neţ neschopností rozeznat nevhodnost svého jednání. Či odmítání běţných 

norem chování. Dá se říci, ţe jde o jeden z příznaků poruchy – onemocnění. Biologickou 

odchylku uvedeného typu lze chápat jako rizikový faktor zvyšující sklon k neţádoucímu 

způsobu reagování.  

 

- úroveň inteligence není faktorem, který by významnějším způsobem ovlivňoval míru 

pravděpodobnosti vzniku poruchového chování. Děti i dospívající s narušeným chováním sice 

mívají v průměru o něco niţší inteligenci, neţ je průměr populace, ale na druhé straně se 

vyskytují i asociální jedinci s nadprůměrnými schopnostmi. 

 

- vliv sociálního prostředí je velmi významný. při hodnocení poruch chování je třeba 

pochopit souvislosti, které vedly k jejich vzniku. Nejdůleţitějším sociálním prostředím je 

rodina, protoţe dítěti poskytuje základní sociální zkušenost. Můţe si zde pomocí nápodoby 

nebo identifikace s rodiči osvojit poruchové chování, přijmout odlišný normativní a 

hodnotový systém, můţe je znevýhodnit i zkušenost rané citové deprivace, která mění dětskou 

osobnost.
24

 

 

 Negativně mohou působit i jiné sociální skupiny, nejčastěji jde o skupinu vrstevníků, 

zejména pokud by představovala asociálně zaměřenou partu se specifickými normami a 

hodnotami. Na druhé straně je třeba připomenout, ţe vliv party nebude tak významný, pokud 

rodina představuje přijatelné zázemí.  Její význam pro rozvoj dětské osobnosti i jeho chování 

je větší neţ působení jiných sociálních faktorů. Rodina je do značné míry určující a 

kterákoliv vývojově následující skupina musí navazovat na základy, jež položila. 
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2.5  Změny v oblasti kriminality mládeže
25

 

 

Během posledních deseti let byla v trestné činnosti mládeţe zaznamenána řada 

kvalitativních změn. Při páchání trestné činnosti je zaznamenávána rostoucí agresivita a 

brutalita. Různé formy násilností se více neţ v minulosti vyskytují mezi dětmi ve školách 

(šikana). Novou formou trestné činnosti mládeţe je trestná činnost motivovaná 

nacionalismem a rasismem. Mládeţ se podílí na trestné činnosti související s prostitucí. 

Nebezpečnou a obecně ohroţující trestnou činností mládeţe jsou anonymní hrozby - 

poţáry, výbuchy. V nepoměrně významnější formě se oproti minulosti vyskytuje mezi 

mládeţí trestná činnost spojená s různými druhy závislostí a s výrobou a distribucí 

psychotropních látek. Tento trend bude zřejmě nadále vzrůstat. 

Mládeţ (zejména trestně neodpovědné děti) je častěji neţ v minulosti zneuţívána k 

páchání trestné činnosti a zapojována do “profesionálních” organizovaných zločineckých 

skupin (např. typování při vykrádání bytů a dalších objektů, krádeţí automobilů a věcí z 

automobilů, organizované krádeţe v obchodech). Děti jsou zneuţívány k šíření dětské 

pornografie. 

 

2.5.1 Specifické prvky trestné činnosti mládeže  

 

Trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha ohledech liší od trestné činnosti 

ostatních věkových skupin pachatelů. To je dáno stupněm psychického a somatického vývoje, 

vlastnostmi, zkušenostmi i motivy k páchání trestné činnosti. Mládeţ páchá trestnou činnost 

častěji se spolupachateli a ve skupině. Trestná činnost je ve většině případů páchána ţivelně 

pod vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace oproti rozumové). Impulsem pro 

trestnou činnost je v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu a 

nepřiměřené reakce. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování, 

častá je i nedostatečná příprava vhodných nástrojů ke spáchání trestného činu. Trestná činnost 

se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a 

znehodnocením zařízení. Některé znaky způsobu spáchání trestné činnosti souvisejí se 

somatickými znaky pachatele, např. vyšší rychlostí pohybu, mrštností, obratností, menší 

postavou a niţší váhou. 
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 Internetové stránky .Kriminalita mládeţe. 

http://kriminalita.mladeze// netday.supersms, staţeno dne 28.12.2007. 
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Výběr předmětu útoku je určován jiným hodnotovým systémem neţ u dospělých. 

Mladí pachatelé často odcizují předměty, které momentálně potřebují, nebo které se jim 

vzhledem k věku líbí (např. automobily, motocykly, videa, televizory, oblečení, zbraně, 

noţe, alkohol, cigarety, léky apod.). Věci získané z trestné činnosti bývají rozdělovány ve 

skupině. Finanční prostředky se zpravidla utrácejí společně. Při dělení je patrná hierarchie a 

podíl na spáchané trestné činnosti. 

 

2.5.2  Příčiny delikventního chování mládeže 

 

 Kriminologické výzkumy a zkušenosti sociálních pracovníků, policistů, trestních 

soudců a státních zástupců i personálu věznic potvrzují, ţe pachatelé trestné činnosti mají 

celou řadu společných sociálních charakteristik (kombinaci tzv. znaků do anomických 

syndromů) a společných “zkušeností”, které do značné míry předurčují jejich asociální vývoj. 

K nejtypičtějším patří dysfunkční rodina, změna opatrovnických vztahů v dětství a dospívání 

(např. umístění do ústavní výchovné péče), problémy související se školní docházkou, 

ztroskotání v povolání, generační úpadek, nízký sociální statut, sociální a kulturní vyloučení, 

nestrukturovaný volný čas trávený převáţně mimo rodinu a s vrstevníky, poruchy chování a 

nezvládnutelnost, sníţený intelekt, drogová a alkoholová závislost a extrémistické postoje, 

apod.  

 

Tyto, tzv. prediktory delikventního chování, jsou důsledkem celé řady příčin a 

okolností, které delikventnímu chování předcházely, provázely jej a umocňovaly jeho vývoj.  

 

 

2.5.3 Východiska ke snižování kriminality 

 

Problematika delikventní mládeže je řešena v rámci sociální a kriminální politiky 

státu. Sociální politika zahrnuje politiku mládeţe, zaměstnanosti, vzdělávání, rodinnou, 

zdravotní atd. Dílčími systémy kriminální politiky jsou politika trestní a politika preventivní. 

Trestní politika představuje defenzivní strategii kontroly kriminality a její převáţně represivní 

část je orientována na minulost, na konkrétní události, trestné činy, které jiţ nastaly. 

Preventivní politika směřuje do budoucnosti - představuje ofenzivní strategii kontroly 

kriminality, spoléhá se především na nerepresivní prostředky. Zabývá se sniţováním 

pravděpodobnosti páchání trestných činů. Systém péče o delikventní mládež tvoří soustava 
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institucí působících v rámci sociální i kriminální politiky, jejichž práva a povinnosti 

určuje příslušná legislativa. 

 

2.5.4  Péče o delikventní mládež
26

 

 

 Zvláštní ochranu rodině, dětem a mladistvým zaručuje čl. 32 Listiny základních 

práv a svobod a dále Úmluva o právech dítěte (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 

106/1991 Sb.), která deklaruje právo dítěte na život, zdravý vývoj, rodičovskou péči, 

život v rodině, vzdělání a zaměstnání.  

 

Neméně důleţité je právo dítěte na ochranu před zanedbáváním, zneuţíváním a 

duševním nebo tělesným násilím. Toto ustanovení zdůrazňuje význam sociální prevence, 

která ve svém důsledku směřuje k ochraně společnosti jako celku. Ochrana postavení dítěte a 

jeho oprávněných zájmů představuje rozsáhlý soubor práv dítěte, která jsou upravena v 

různých právních odvětvích a normách různé právní síly. Jde především o předpisy práva 

rodinného, občanského, sociálního, práva správního (školství, zdravotnictví), práva trestního a 

přestupkového. 

  

Z hlediska občanského práva se každý člověk stává občanem okamžikem 

narození a má tudíţ způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům. 

Právní status dítěte je definován s odkazem k věku. Právní normy pouţívají v zásadě dva 

termíny. První termín - nezletilec, je užívaný pro oblast práva soukromého. Zletilost, jako 

plná způsobilost osoby svým vlastním právním jednáním nabývat práv a zavazovat se, 

vzniká podle občanského zákoníku dosažením 18 let. Mezi právním statutem dítěte 

mladšího 15 let a adolescentem mezi 15. - 18. rokem věku není podstatný rozdíl. Zásadní 

rozdíly jsou však v oblasti trestního a přestupkového práva, neboť s věkovou hranicí 15 

let je spojen vznik trestní (deliktní) odpovědnosti. Mladistvý - je tedy termín důsledně 

užívaný trestním (přestupkovým) právem pro věkovou skupinu 15 - 18 let.
27
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 Občanský zákoník ( občanský soudní řád). Brno: 2005. s. 13-14. 
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 Trestní předpisy (Úplné znění). Ostrava: 2007. s. 13-14. 
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2.5.5 Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
28

 

 

 Podíl mladistvých na majetkové i násilné kriminalitě budí delší dobu pozornost i 

znepokojení. Ačkoliv je problém dlouhodobě studován, stále přetrvává řada otevřených 

otázek i zcela protichůdných názorů, zejména na příčiny jevu a zacházení s mladistvými 

delikventy. Pokud jde o nápravu, zkouší téměř vše, od experimentu s tzv. šokujícím arestem 

aţ po projekty typu „ expedice“, inspirované Glenn Millsovou záţitkovou pedagogikou. 

Zatímco silně represivní postupy rozvojové pedagogiky zaloţené na myšlence, ţe nikoli trest, 

nýbrţ silné pozitivní záţitky v mimořádném prostředí přináší korektivní, polepšující účinek. 

 Názor vývojové kriminologii na mladistvé pachatele, představuje uţ od padesátých let 

minulého století existující typ osobnosti, který se vyznačuje totální lhostejností ke všem 

uznávaným pravidlům a normám. 

 Jedná se o jedince, kteří od dětství lţou, kradou, bijí mladší a slabší, nedokáţí se 

adaptovat ve škole, toulají se mimo domov i školu, vytvářejí různé sociální party. Jeden z 

prvních odborných výrazů charakterizoval tuto osobnost jako „morálně šílenou“ (moral 

insatinity), čímţ naznačoval, ţe takový jedinec při plném vědomí a ze svého rozhodnutí 

překračuje v průběhu celého ţivota morální a právní konvence. 

 

 Novější výzkumy dokládají vývoj vývojové nápadnosti jiţ v útlém dětství. Jiţ koncem 

tří let lze zaregistrovat „kriminogenní“ vlastnosti jako zvýšenou impulsivitu, sníţenou 

úzkostnost a nezávislost na odměně. V současném klasifikačním systému MKN - 10   

(Mezinárodní klasifikace nemocí v desáté verzi) je tento jev hodnocen jako porucha osobnosti 

a chování a nese oficiální název „dissociální  osobnost“. Dissociální  osobnost můţe oplývat 

povrchním šarmem, je schopna navazovat účelové koalice, svou inteligenci pouţívat k 

nekalým cílům. 

 

 Při běţném pohledu by se tedy mohlo zdát, ţe vývojová kriminologie potvrdila pouze 

to, co uţ je dávno známo - výskyt poruchy osobnosti a chování s názvem dissociální osobnost. 

Nejde však o potvrzení, nýbrţ  o názory na celoţivotního zločince. Vývojová kriminologie 

vrátila téma celoţivotního pachatele, ať jiţ ho nazveme jakkoliv, do odborné diskuse. 

 Základní posun spočívá v tom, ţe odmítá psychologizaci problému. Odmítá nahlíţet 

na kriminální chování u celoţivotního pachatele, jako projev jeho duševní poruchy, o jejíţ 
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etiopatogenezi nejsme schopni nic bliţšího říci. Kritizuje klinický přístup, neboť směšuje 

nebo málo rozlišuje mezi pacienty a zločinci. Vývojová kriminologie místo 

psychopatologizace nabízí racionální model vzniku celoţivotního pachatele. Tím současně 

naznačuje i určité moţnosti prevence.  

 

  V základní etiologické úvaze vývoje kriminologie hrají klíčovou roli dva druhy 

faktorů. Jde o rizikové a ochranné faktory, které působí na jedince v jednotlivých životních 

etapách. 
29

 

 K rizikovým faktorům patří například komplikovaný temperament, odmítnutí dítěte 

matkou, stabilní rodina, nevhodné výchovné praktiky, zanedbávání dětí, pobyt ve zpustošené 

lokalitě, sociální dezorientace v místě bydlení, ale také sledování agresivních filmů a jiné.  

 

 K ochranným faktorům se řadí například podporující a jasně usměrňující rodina a 

škola. Obě instituce mohou vhodným postupem tlumit rizika plynoucí z komplikovaného 

temperamentu dítěte. Pokud jde o prevenci, tkví hlavní myšlenka vývojových kriminologů v 

intervenci do raných rizikových faktorů. Mluví se o tzv. fokusové prevenci, tzn. o prevenci, 

která se cíleně zaměřuje na ohniska rizik pro vznik chronického pachatele. Prosazení 

včasného „vměšování“ do problémových rodin a škol, celá řada preventivních programů pro 

rodiče a učitele např. výcvik výchovných kompetencí pro rodiče, sociálně – kognitivní 

tréninky vedení tříd pro učitele. 

 

 Jako zajímavost uvádí Čírtková (2004,s. 81) i preventivní programy zaměřené na 

mladé a svobodné těhotné ţeny ze slabých sociálních vrstev, vedené zdravotními sestrami, 

které směřují k osvojení dovednosti zacházení s kojencem a k pěstování mateřské 

zodpovědnosti. Specifické preventivní programy jsou rozvíjeny také pro samostatné rizikové 

děti a mládeţ. 

  

 Ohnisková prevence nabízí pro kaţdou etapu ţivotního cyklu specifické programy. 

Hlavním smyslem je přerušit včas kumulativní účinky rizikových faktorů a podpořit či posílit 

ochranné faktory specifické pro danou fázi ţivotního cyklu. Zdá se, ţe je to jediná cesta, jak 

předejít vzniku mladých nebezpečných zločinců.  
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Experti zastávají názor, ţe neprevenci není nikdy pozdě. Je však méně úspěšná, jestliţe 

přichází aţ v době, kdy má jedinec pevně zformované agresivní scénáře myšlení a delikventní 

vzorce chování. 

 

 Můţeme konstatovat, ţe současná společnost usnadňuje delikventní projevy. Moderní 

styl ţivota přinesl prudký nárůst příleţitostí ke kriminalitě. Například přechod na 

samoobsluţný způsob prodeje značně ulehčuje krádeţe v obchodech. Odbourávání personálu 

ve veřejné dopravě usnadňuje vandalismus, výtrţnictví, jízdy na černo a jiné. Uvedené činy 

představují typické delikty dětí a mladistvých.  

 

 Východiskem pro intervenci a prevenci musí být analýza současného stavu fungování 

sociálních sítí a jejich reakcí na delikvenci dětí a mládeţe. Kontrolní síť si lze představit jako 

pět soustředěných kruţnic, kdy uvnitř je vyhrazena pro mladistvého, ta je obklopena kruhem 

vrstevníků, na ně navazuje pásmo rodičů, učitelů a na posledním vnějším kruhu leţí místa  

oficiální kontroly tz. policie, justice, ale i oddělení sociální a právní ochrany dětí a mládeţe.  

 

 Jak uvádí Čírtková (2004,s. 24) jsou učitelé a rodiče informováni o incidentech takřka 

ve stejné míře. Obě skupiny jsou téměř vyváţeně přizvány mladistvými k řešení konfliktů. 

Zpracování konfliktů přímo na místě incidentu představuje jednu z nejdůleţitějších rolí 

učitelů v síti kontroly. Policie je volána pouze v nejzávaţnějších případech. To naznačuje, ţe 

jde o typický skupinový delikt mladistvých, který se odehrává převáţně na místech, kam 

nedosahuje kontrola. Na místě je tedy posílení situační prevence.
30

  

 

2.6  Sociální práce s rizikovou mládeží 
31

 

 

 Takzvaná riziková mládeţ se jako váţný problém objevuje jiţ v minulosti. Slábnou 

systémy sociální kontroly a rodina se stala „ skořápkovou institucí“. Rodina je dnes zakládána  

výhradně kvůli emočnímu uspokojování dospělých, je málo stabilní a mnoho dětí později 

vyrůstá s jedním rodičem, který na výchovu v některých případech nestačí.  
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 Socializace chlapců v současné době společnosti jednoznačně zdůrazňuje tvrdost. 

Díky tomu se chlapci nenaučí rozeznávat svoje emoce a přiměřeně s nimi zacházet.  Kdyţ 

chlapec, který není vychován k tomu, jak zacházet s emocemi, přijde do období dospívání a 

do kontaktu s vrstevnickou skupinou, má jen omezený repertoár naučených a vyzkoušených 

reakcí, o nichţ soudí, ţe jsou společensky přijatelné. Jedná se typicky muţské reakce, 

vyznačují se zlostí, agresivitou a emoční staţeností.  

 Nezanedbatelný je i všudypřítomný vliv, který mají na děti a mládeţ masová média, 

zejména televizní pořady spojující násilí a zábavu. Vedle prokazatelného vlivu televizního 

násilí na agresivitu dětí a mládeţe ovlivňují dnešní masová média dospívající i propagací 

idolů, jejichţ chování je často za hranicemi normality, někdy za hranicemi zákona. Vliv 

problematických vzorů je tím větší, čím menší je vliv rodiny. 

 

2.6.1 Instituce a služby zabývající se rizikovou mládeží v České republice 

 

 Soustava státních orgánů, které se zabývají rizikovou mládeţí, vznikla před rokem 

1989  a stále se rozvíjí.  Jedná se o : 

 

- Orgány sociálně – právní ochrany dětí – pracující při Městských úřadech – pověřených 

obcích.   Pracovní vytíţení  pracovníků těchto oddělení je předimenzované.  Odkazování dětí 

z problémových rodin do ústavní péče je téměř jediným opatřením, jeţ mohou u vysoce 

ohroţených dětí pouţít. Předávání dětí bez rodinného zázemí do adoptivních a pěstounských 

rodin se prodluţuje.  

 

- Kurátor pro mládež – úkolem je zabývat se děti z nefunkčních rodin, dětmi, které vedou 

zahálčivý či nemravný ţivot. Dětmi zanedbávajícími školní docházku, poţívající alkohol nebo 

jiné návykové látky, dětmi ţivící se prostitucí, dětmi, jeţ spáchaly před dovršením 15 let čin 

jinak trestný.  

 Kurátor má poskytovat pomoc, při překonávaní nepříznivých sociálních podmínek a 

výchovných vlivů a cílem je umoţnit dítěti začlenění do společnosti. Kurátor má nabízet 

kvalitní program pro volnočasové aktivity, spolupracovat se školami. Účastní se trestních 

řízení proti mladistvým, má spolupracovat s věznicemi při řešení sociálních problémů 

mladistvých.
32

 

                                                 
32
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 37 

 

- Střediska výchovné péče,  nabízejí  ambulantní programy pro rizikovou mládeţ a rodiny 

těchto mladých lidí, kdy několik středisek má i pobytová oddělení (pobyty trvají šest aţ osm 

týdnů). Většina středisek vznikla při diagnostických ústavech. Personál a styl práce středisek 

je tedy úzce propojeny.  

 

- Probační a mediační služba je pozitivním trendem posledních let. Otevřel se prostor pro 

odklony trestního řízení a alternativní sankce, který jiţ někteří soudci vyuţívají, zejména 

obecně prospěšné práce.  

 

V oblasti práce s dětmi a mládeţí se také angaţují církve. Pravděpodobně 

nejpropracovanější systém práce s cílovou skupinou tj. dětmi a mládeţí nabízejí u nás 

salesiánská střediska, vycházející z principů zakladatele kongregace salesiánů italského 

kněze Dona Bosca.
33

 

Střediska nabízejí moţnost sportování, vzdělávací programy i terapeutické programy 

pro děti a rodiny, které se dostaly do těţko řešitelných problémů.  

Spolupráce státních a nestátních o organizací zabývající se rizikovou mládeţí je stále 

v počátcích. I zde je zatím mnoho rivality a kompetenčních nejasností. Chybí legislativa 

definující standardy sociálních sluţeb a systém jejich akreditace.  Proto je preventivní činnost 

na jakémkoliv stupni prvotní, a nejdůleţitější činností  s dětmi a mládeţí. 

 

2.7 Preventivní činnost jablonecké policie
34

 

 

V průběhu celého roku v rámci okresu byly pro děti a mládeţ organizovány besedy v 

mateřských, základních (i speciálních) a středních školách. Tématem pro děti v mateřských 

školách a na 1. stupni Základních škol bylo „Bezpečné chování“. Pro 2. stupeň ZŠ byla 

základním tématem „Šikana“ a pro školy střední bylo téma „Drogy“.  Celkem bylo 

uspořádáno 64 besed, kterých se zúčastnilo 1833 dětí a mládeţe. Všechny besedy byly 

koncipovány z pohledu trestního a přestupkového zákona přiměřeně kaţdé věkové skupině. 

Bezpečné chování a šikana byly organizovány ve spolupráci s příslušnými obvodními 

                                                 
33
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odděleními a besedy o drogách ve spolupráci s Skupina kriminální policie a vyšetřování ( dále 

již jen SKPV). 

 

Ohlasy na výše uvedené besedy jsou z řad veřejnosti kladné. Uţ sami učitelé, kteří se 

besed účastní, tyto hodnotí jako dobrý přínos pro zvýšení právního vědomí dětí. Veřejnost 

byla informována o besedách prostřednictvím regionálního tisku a televize - spolupráce s 

regionálními médii na úseku medializace naší policejní prevence je na dobré úrovni. 

 

Během celého roku práce s dětmi autorka bakalářské práce “posbírala“ mnoho 

zkušeností, které jsou rozdílné (kladné i záporné), tak jak jsou rozdílné povahy dětí, kolektivy  

dětí i přístup učitelů k ţákům. Seznamovat děti (přiměřenou formou k jejich věku) s trestným 

zákonem (trestné činy i tresty za spáchání trestných činů) je důleţité, protoţe dětem toto v 

jejich vědomí chybí. Příklady prostřednictvím, kterých jsou děti seznamovány s právem, musí 

být vţdy přiměřené jejich věku, prostředí, ve kterém vyrůstají a musí být jednoduché, aby 

byly pro ně lehce pochopitelné. 

 

 Jedním z nejnovějších projektů je program zaměřený na zvýšení právního vědomí pod 

názvem „ Zpackané životy“.
35

 

 Program je určený věkové kategorii 14-18 let. Film je sestaven z několika příběhů 

podle skutečných událostí. Na konci jednotlivých kapitol je film zastaven a posluchačům 

představen komentátorem konkrétní případ, ze kterého příběh vychází a shrnutí právních 

důsledků pro jednotlivé věkové skupiny. Prezentace samotného filmu trvá 55 minut a 

technicky je zajištěna poskytovatelem s projekcí na promítací plochu. Po ukončení produkce 

je vţdy přítomen kriminalista SKPV, který odpovídá na dotazy.  

 

 Témata příběhů jsou nastavena tak, aby byla co nejzajímavější pro děti i mládeţ. 

V současné době to jsou, problematika uţívání návykových látek, prodej omamných a 

psychotropních látek, krádeţ, loupeţ, podvod (majetkové delikty), znásilnění.  

   

 Hlavním cíle programu -  je zvýšit právní vědomí dětí a mládeţe, definovat na 

konkrétních případech protiprávní jednání, navozování interaktivních situací mezi posluchači 

a přednášející. 

                                                 
35

 Zpackané ţivoty 

http://10.8.72.2/bezpecnost/dobrapraxe/index.html, staţeno dne 8.1.2008 

http://10.8.72.2/bezpecnost/dobrapraxe/index.html
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2.7.1 Pořádané akce na Jablonecku 

  

      Významný podíl na prevenci určené dětem a mládeži měly akce pořádané ve 

spolupráci s  Obvodním oddělení policie Jablonec nad Nisou v rámci projektu 

Community policing: 

 

- „Společné hlídky mládeže a Policie České republiky“ ( dále již jen PČR) - odstartování 

projektu ve spolupráci se základními školami. Vybraní ţáci 5. tříd proţijí dopoledne s 

policisty ve výkonu sluţby - prohlídka budovy Obvodního oddělení policie  ( dále již jen 

OOP) a obchůzka s hlídku městem je samozřejmostí - zúčastněné děti jsou i např. přítomni 

řešení přestupků, které policisté během obchůzky řeší atd. Tato akce proběhla v roce 2006 2x 

a bude probíhat i v průběhu roku 2007 tak, aby se jí mohly zúčastnit všechny školy, které 

projeví zájem - a ten je značný- veřejností i řediteli škol je hodnocen velice pozitivně. 

 

- „Sportovní den s Policií“ - odstartování dalšího projektu ve spolupráci se základními 

školami celého okresu. Akce je určená pro ţáky sedmých tříd, kteří ve smíšených druţstvech 

běţí orientační závod v průběhu, kterého plní na stanovištích různé úkoly např. v oblasti 

dopravní výhovy, zdravovědy, střelby ze vzduchovky, topografie apod. Na této akci s námi 

spolupracovali zdravotníci, Hasičský záchranný sbor ( dále již jen HZS) a Vojenská policie. 

Opět i tato akce byla dobře medializovaná a veřejností i zúčastněnými byla velice kladně 

hodnocena. V roce 2007 bude tato soutěţ pro tuto věkovou skupinu opět zorganizována. 

 

- „Výtvarná soutěž o návrh maskota Okresního ředitelství PČR v Jablonci nad Nisou“ - 

tato soutěţ byla určena pro všechny věkové skupiny ţáků základních škol a výsledky byly 

vyhlášeny na veřejnosti při Dni integrovaného záchranného systému (dále již jen IZS) v 

Jablonci nad Nisou, kde tři autoři nejlepších prací byli odměněni cenami. Své vítěze přijeli 

podpořit celé kolektivy jejich tříd i s pedagogy, coţ svědčí o úspěšnosti akce a její následné 

prezentace před mnoha diváky, kteří na Den IZS přišli. 

 

   2.7.2  Aktivity v oblasti situační prevence 

 

      V roce 2007 byla v rámci programu Partnerství realizovaná 1. etapa společného 

kamerového systému obcí Tanvald, Smrţovka, Desná a Kořenov. Od prosince 2006 jsou v 

plném provozu tři kamery a k tomu příslušné retranslační body zajišťující přenos dat na 
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dispečerské pracoviště, které je umístěno na Obvodním oddělení PČR v Tanvaldě. Současně s 

touto realizací první etapy byl vypracován projekt etapy druhé, kterou by byl v letošním roce 

systematicky stávající systém rozšířen, čímţ by byla zajištěna jeho zvýšena efektivita - 

především v kladných výstupech, týkajících se sníţení kriminality (především krádeţí 

motorových vozidel a vloupání do nich) v celé členité oblasti Jizerských hor. 

         Stejnou problematiku kriminality na úseku krádeţí motorových vozidel a vloupání do 

nich řeší i obce Janov nad Nisou a Bedřichov, které v roce 2004 v programu Partnerství 

vybudovali společný kamerový systém. V loňském roce se rozhodli zapojit se do Programu 

Partnerství 2007 a tento systém dále rozšířit o tři mobilní kamerové body a s tím související 

rozšíření datové sítě v dané oblasti. Podstatnou částí tohoto rozšiřujícího projektu je i zajištění 

přenosu dat přímo na operační středisko OŘ PČR v Jablonci nad Nisou. Pokud se takto 

předloţený projekt podaří realizovat, tak opět dojde k upevnění a zajištění kladných výstupů v 

dané oblasti výše uvedené majetkové kriminality. 

 

      Ve spolupráci s pracovníky linie motorových vozidel SKPV  byly vytištěny a následně 

distribuovány mezi majitele a uţivatele vozidel preventivní letáky (v českém a německém 

jazyce) za účelem výzvy k zabezpečení vozidel a ukládaní věcí ve vozidlech. Na distribuci 

materiálů se podíleli policisté SKPV i policisté OOP v rámci své obchůzkové činnosti. 

 

     Ve spolupráci s dopravním inspektorátem byla uspořádána na jablonecké radnici beseda 

pro širokou veřejnost k problematice aplikace nového silničního zákona. Dále ve spolupráci s 

DI proběhla akce zaměřená na preventivní měření rychlosti vozidel. Samozřejmě jsme 

spolupracovali i při preventivních dopravních akcích „Jezdíme s úsměvem“ a akci, při které 

se řidičům rozdával soubor videokazet „Bourá jen blb?“. 

 

      Specifickou podobu měla dopravní akce realizovaná ve spolupráci s OOP Jablonec n.N., 

zdravotníky a Červeným kříţem v rámci projektu Community policing. Tato akce byl 

zaměřena na kontrolu autolékárniček a jejich obsahu. Po provedené běţné silniční kontrole a 

kontrole autolékárničky dostali řidiči moţnost prakticky si vyzkoušet své znalosti i zručnost 

při poskytování první pomoci účastníkům dopravní nehody. Od všech řidičů, kteří si toto 

mohli na dokonale namaskovaných figurantech vyzkoušet, se akce setkala s pozitivními a 

pochvalnými reakcemi. 
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2.7.3  Akce pro veřejnost 

 

     Největší akcí pro veřejnost v jabloneckém okrese byl námi organizovaný „Den 

integrovaného záchranného systému“ konaný na náměstí v centru města Jablonce nad Nisou.  

Tento den byl pořádaný OŘ a OOP Jablonec nad Nisou v rámci projektu Community 

policing. Na této akci byla zajištěna prezentace všech sloţek IZS, Horské sluţby a armády. 

Akce byla hodnocena veřejnosti pozitivně - coţ vyplynulo z reakcí občanů na místě i z 

následně distribuovaných dotazníků, týkajících se samotné akce - jejího programu i místa 

konání. 

Další akce prezentace PČR (ukázky): 

 

- ukázky činnosti psovodů na krajském kole dětské zdravotnické soutěţe „Helpík“ v obci 

Rádlo 

 

- ukázky PČR na Dni městské policie a IZS v Jablonci nad Nisou - Krajská zásahová 

jednotka, psovodi, technik SKPV, vozidla a technika dopravního inspektorátu ( dále již jen 

DI) 

 

- účast na Dětském dni Deníku Jablonecka v Jablonci nad Nisou - dopravní testy, technik 

SKPV, vozidla a technika DI 

 

- ukázky práce PČR na Dnech IZS v Albrechticích v Jizerských horách - hlídka OOP při 

simulované dopravní nehodě, pomocný technik OOP a vozidla PČR 

 

- ukázky PČR na „Dnech Libereckého kraje“ v Jablonci nad Nisou - Krajská zásahová 

jednotka, pořádková jednotka okresního ředitelství PČR, ukázky techniky a vozidel  DI 

 

     Další akcí pro veřejnost pořádanou v rámci projektu Community policing byl „Den 

otevřených dveří“ na Obvodním oddělení PČR v Jablonci nad Nisou. 

 

      „Gentleman silnic“ - v roce 2006 dostali dva muţi z Jablonce nad Nisou toto ocenění, za 

poskytnutí první pomoci zraněnému řidiči při dopravní nehodě. 
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     Na konci roku 2006 jsme provedli průzkum veřejného mínění ve spolupráci se základními 

školami celého okresu - ţáci devátých tříd byli distributory námi vytvořených dotazníků. 

Hodnocení oddělení prevence bylo velmi kladně hodnoceno. 

 

2.7.4 Doplňující sdělení o preventivní  činnosti  

 

  Během roku byl zaznamenán kladný posun ve vnímání veřejnosti k preventivní 

činnosti. A to především ze strany učitelů, rodičů ţáků, kteří se některých besed zúčastnili. 

Samozřejmě, ţe jsou školy, které i na opakovanou nabídku besed nereagovali. Na druhou 

stranu byly školy, ve které s nadšením přijaly nabízené besedy a tato „prošla“ všemi třídami. 

 

Při kontaktu s občany se tito nejvíce zajímají o problémy, které se jich přímo dotýkají. 

Nejvíce se lidé ptají na různé problémy týkající se dopravní situace, dopravních předpisů - 

především v souvislosti s novým silničním zákonem. Dále pak jsou kladeny z jejich strany 

otázky týkající se jejich bezpečnosti - případné vloupání do bytů, rekreačních objektů, 

rodinných domů i vozidel. Ptají se na moţnost zabezpečení i na bezpečnostní situaci v daném 

teritoriu, kde ţijí. 

  Je třeba upozornit na stálý nedostatek drobného preventivního materiálů (rozvrhy, 

pravítka, pastelky, pexesa, balónky, omalovánky apod.).  Zkušenost z pořádaných besed je 

taková, ţe dětem stačí opravdu jenom něco malého „policejního“, ale je potřeba, aby to 

„malé“ dostaly všechny děti, které se besed účastní. Proto je nutná větší přímluva za takové 

drobné dárečky ve větším mnoţství, neţ velké věci (trička, bloky s tuţkou apod.) v mnoţství 

zcela nedostačujícím. Ze zkušeností roku 2006 víme, ţe na děti i jejich rodiče dobře působí, 

kdyţ právě takové drobnosti obdrţí i v rámci různých prezentací - Den IZS a nebo při 

ukázkách policie na akcích jiných sloţek.  

 

3 Teoretická část 

 

V praktické části bakalářské práce je uvedena samotná problematika kriminality 

mládeţe v okrese Jablonec nad Nisou, včetně rozdělení na jednotlivá obvodní oddělení Policie 

České republiky. Cílem praktické části je zjistit četnost a druh trestné činnosti páchané 

mladistvými. Také jsou uvedena legislativní opatření související s kriminalitou mládeţe.  
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Hlavní kapitolou praktické části je zpracování statistických dat, získaných ze statistických 

údajů okresního ředitelství Policie České republiky. 

Další část je věnována problematice mladistvého klienta, která je zpracována formou 

klinické kasuistiky. Některé z uvedených informací byly získány od klienta, se kterým byl 

proveden rozhovor. 

3.1 Stanovené předpoklady 

 Před samotným zahájením sběru dat a provádění analýz, byly stanoveny předpoklady 

práce: 

- Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých a stále se zvyšuje 

 

-  Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

 

- Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci, pocházející převáţně z neúplných rodin s problémy ve škole. 

 

3.2 Použité metody  

 

 K bakalářské práci byla autorkou pouţita metoda studium dokumentace a následně 

byla pouţita analýza sběru dat. Tato metoda byla zvolena z důvodů dlouhodobých sběrů dat a 

jejich přesnosti. 

 

Bylo vyuţito: 

- trestních spisů jedinců,  

- spolupráce s oddělením Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeţe v Jablonci  

- oddělení sociálního kurátora pro dospělé v Jablonci  

- rozhovor s mladistvým jedincem. 

 

 Získané údaje byly vyhodnoceny a zkoumané skutečnosti vyjádřeny pomocí procent, 

grafického znázornění a popisu získaných jednotlivých dat. 
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3.2.1 Použitý vzorek 

  

 Zkoumaný vzorek tvořilo 30 jak nezletilých a mladistvých  jedinců, kteří byli v roce 

2006 vyšetřování s trestnou činností spáchanou na teritoriu  Obvodním oddělení Jablonec nad 

Nisou. 

 Ze zkoumaného vzorku je 14 osob mladistvých a 16 osob nezletilých. Tyto osoby 

spáchaly v roce 2006  - 29 trestných činů, resp. provinění či činů jinak trestných. 

  

 Jednalo se o 13 majetkových skutků, 8 násilných a 8 činů z ostatní kriminality.  

 V roce 2006 nebyl ze strany mladistvých spáchán ani jeden mravnostní ani 

hospodářský čin. 

 

 Pro určení věku mladistvých a nezletilých delikventů, byly pouţity statistiky Policie 

České republiky – okresního ředitelství Jablonec nad Nisou za rok 2003 – 2007.  

 U zjištěného nejniţšího věku pachatele je určen trestný čin dle trestního zákona, který 

nezletilec spáchal. 

 

3.3 Získaná data a jejich interpretace 

 

Vývoj trestné činnost mládeţe v rámci okresního ředitelství Policie České republiky 

v Jablonci nad Nisou ukazuje, ţe největší zatíţení v této oblasti připadá na obvodní oddělení 

Jablonec nad Nisou – město (viz. tabulka č. 1) 

 

Tabulka č.1 obsahuje počet spáchaných trestných činů za uplynulá období   na území 

jednotlivých obvodních oddělení spadající pod Okresní ředitelství Policie České republiky 

v Jablonci nad Nisou 

 

Obvodní oddělení Rok 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005   2006 

Jablonec nad Nisou  

- Město       

174 93 193 68 95 57 60 76 43    29 

Jablonec nad Nisou 

-  Mšeno 

75 35 64 35 43 33 19 12 4     8 

Rychnov u Jablonce n/N 16 27 22 10 7 12 15 13 6 3 

Smrţovka 49 76 96 22 28 44 41 10 8  12 

 Tanvald 49 63 91 22 32 40 47 29 11   11 

 Ţelezný  Brod 5 2 7 33 16 21 10 11 11 9 
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Graf č. 1 znázorňuje údaje z tabulky č. 1 

Celková kriminalita mládeže 1997-2006
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Pokud se zaměříme na jednotlivé druhy trestné činnost spáchané mládeţí, je patrné, ţe nejvíce 

je zastoupena majetková trestná činnost. Ve velkém odstupu následuje ostatní trestná činnost 

 ( viz. tabulka  a graf č. 2).  

 Předpoklad :  

- Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých a stále se zvyšuje. 

Předpoklad ohledně zastoupení majetkových deliktů spáchaných dětmi a mládeží   

mající na kriminalitě dětí a mladistvých největší podíl se dle statistik potvrdil.  

 

Tabulka č. 2 uvádí druh spáchané trestné činnosti mládeže na obvodním oddělení Jablonec 

nad Nisou – město 

Rok 
Druh trestné činnosti 

Majetková Násilná Mravnostní Hospodářská Ostatní 

1997 141 15 7 2 9 

1998 78 5 1 0 9 

1999 65 7 1 0 4 

2000 52 3 0 1 12 

2001 73 9 0 1 12 

2002 45 4 2 0 6 

2003 43 6 5 1 5 

2004 47 21 3 1 4 

2005 10 21 1 0 11 

2006 13 8 0 0 8 
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Jednotlivá kriminalita mládeže na teritoriu OOP ČR Jablonec nad Nisou - město
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Grafické znázornění č. 2 nám představuje, jednotlivou trestnou činnost na teritoriu 

obvodního oddělení Policie České republiky  Jablonec nad Nisou od roku 1997- 2006. 

  

Graf č. 2 uvádí data z tabulky č. 2  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad :  

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých a stále se zvyšuje. 

  

Předpoklad, že se trestné činy či činy jinak trestné neustále zvyšují, se dle statistického 

údaje nepotvrdily. Je značné, že kriminalita dětí a mládeže klesá.  

  

Toto vyplývá i z porovnání  celkové  kriminality  dětí a mládeţe na Jabloneckém 

okrese (graf č.1), a grafické výsledky jednotlivé kriminality mládeţe na obvodním oddělení 

PČR Jablonec nad Nisou.  
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Mládež a rodina

36,67%

63,33%

Mládež z úplné rodiny

Mládež z neúplné rodiny

Graf č. 3 porovnává kriminálně se chovajících jedinců, pocházejících z úplných a 

neúplných rodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě získaných údajů bylo zjištěno, ţe z celkového počtu mladistvých pachatelů 

převaţují jedinci z neúplných rodin. Jedná se o 19 osob, tz. 63.33 % ( viz. graf č. 3). Z tohoto 

počtu je 8 mladistvých a 11 nezletilých. 

 

Ve skupině mladistvých jde tedy 57.14 %. U nezletilých je to 68.75 %. 

Z celkového počtu jedinců z neúplných rodin ţije 10 s rozvedenou matkou, 2 

s rozvedenou matkou a jejím druhem, 2 s rozvedený otcem a jeho druţkou, 2 se svobodnou 

matkou, 1 se svobodnou matkou a jejím druhem, 1 s ovdovělým otcem, 1 s babičkou.  

 

Předpoklad: 

1) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci, pocházející převáţně z neúplných rodin. 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe jsou zde zastoupeni pouze chlapci. 

Kriminalita mládeţe je tak zastoupena ve větší míře ze strany chlapců, kdy se jednoznačně 

potvrdil předpoklad, ţe trestná činnost mladistvých je zastoupena skutky chlapců, pocházející 

v 63.33 % z neúplných rodin. 

 Jak jiţ bylo zmíněno autorkou práce je pro vývoj a ţivot dítěte důleţité fungující 

rodinné zázemí se zdravou  podporou rodičů. 
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Mládež a škola

46,67%

53,33%

Mládež s problémy ve škole

Mládež bez problémů ve škole

Graf č. 4 porovnává skupiny kriminálně se chovajících jedinců mající problémy ve škole, a 

kteří patří ve škole k bezproblémovým žákům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Z provedeného průzkumu bylo zjištěno, ţe ve větším zastoupení mezi kriminální mládeţí jsou 

jedinci mající výchovné problémy i ve škole. Z celkového počtu 30 osob se jedná o 16 jedinců 

mající problémy s prospěchem, záškoláctvím. 

 V procentovém vyjádření se jedná o 53.33 %  osob ( viz. graf č. 4). Jedná se o 16 

jedinců, kdy jde o 7 mladistvých a 9 nezletilých. 

 

Předpoklad: 

1) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci, pocházející převáţně z neúplných rodin s problémy ve škole. 

Předpoklad porovnává skupiny kriminálně se chovajících jedinců mající problémy ve 

škole, a skupiny jedinců patřící  ve škole k bezproblémovým ţákům, bylo ţe ve větší míře se 

setkáváme s mládeţí s problémy ve škole.  

 Naproti předpokladům, které předpokládaly velké rozdíly mezi oběmi skupinami, jsou 

statistické rozdíly pouze kolem 6.5 %, coţ není tak značný rozdíl.  

 Z policejní praxe autorka práce uvádí, ţe se mládeţ z neúplných rodin dopouští trestné 

činnosti opakovaně. Děti z úplných rodin se trestné činnosti jen výjimečně k trestné činnosti 

vracejí.   
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Mládež z neúplných rodin a s problémy ve škole

45,45%

54,55%

Mladiství Nezletilý

Tabulka č. 3 udává počet jedinců pocházející z neúplných rodin, s problémy ve škole 

   Mládeţ z neúplných rodin s problémy ve škole 

                            11 

              mladiství                                               nezletilý 

                                  5                                                           6 

Graf č. 5 znázorňuje data tabulka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zkoumaném vzorku mládeţe jsou zastoupeni jedinci současně pocházející 

z neúplných rodin a zároveň mající problémy  ve škole. Z celkového počtu se jedná o 11 

jedinců, tj. 36.67 %. Z toho je 5 mladistvých – 54,55 %, a 6 nezletilých, tj. 45.45 % ( tabulka 

č. 3). 

 Stejně tak ve zkoumaném vzorku jsou zastoupeni jedinci z úplných rodin, kteří ve 

škole patří k bezproblémovým ţákům. Celkem se jedná o 6 osob tj. 20%. Z tohoto jsou 4 

osoby mladistvé  tj. 66.67% a 2 nezletilé, tj. 33.33 % ( viz. tabulka č. 4) 

Předpoklad: 

1) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci, pocházející převáţně z neúplných rodin s problémy ve škole. 

- tento předpoklad  o zastoupení chlapců se potvrdil. Ve zkoumaném vzorku nebyla ani jedna 

dívka. 

2)  Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- druhý předpoklad se také potvrdil, na trestné činnosti se nezletilí podíleli v poměru 45.45% 
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Mládež z úplných rodin a bez problémů ve škole

66,67%

33,33%

Nezletilý Mladiství

Tabulka č. 4 znázorňuje mládež z úplných rodin bez problémů ve škole 

 

                                  Mládeţ z úplných rodin bez problémů ve škole 

                                  6 

   mladiství                                          nezletilí 

        4                                                        2 

Graf  č. 6 znázorňuje data tabulky č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zkoumaném vzorku jsou zastoupeni jedinci z úplných rodin, kteří ve škole patří 

k bezproblémovým ţákům. Celkem se jedná o 6 osob tj. 20% ze 30 osob. Z tohoto jsou 4 

osoby mladistvé  tj. 28.57% a 2 nezletilé, tj. 12.5 % ( viz. tabulka č. 4) 

Předpoklad: 

1) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci, pocházející převáţně z neúplných rodin s problémy ve škole. 

- předpoklad  o zastoupení chlapců se potvrdil. Ve zkoumaném vzorku nebyla ani jedna 

dívka.  

2)  Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- druhý předpoklad se také potvrdil, na trestné činnosti se nezletilí podíleli v poměru 45.45% 

 

 Opětovně se ale ukázalo, ţe rozdíl mezi delikventní mládeţí z neúplných rodin 

s problémy ve škole delikventní mládeţí z úplných rodin bez problémů ve škole, není tak 

markantní jak bychom očekávali.  
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S K UTK Y

P AC HAT.

Autorka této práce povaţuje za nedílnou součást zpracování statistických dat za 

období let 2003 aţ 2007, kterými chce ukázat věk delikventní mládeţe.  Statistické údaje jsou 

z celého teritoria Policie České republiky Okresního ředitelství Jablonec nad Nisou.  

  

Tabulka č. 5 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky a to nezletilými v roce 2003 a počet pachatelů.  

 

      NEZLETILCI    2003  

Skutky 61 

Pachatelé 68 

 

Graf  č. 7  znázorňuje údaje z tabulky č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistickými údaji bylo zjištěno, ţe se někteří nezletilí pachatelé podílejí na více 

skutků jinak trestných. Pro nezletilé je typické spolupachatelství, kdy nezletilí jedinci páchají 

trestnou činnost společně. 

Jak uvádí Sochůrek ( 2007, s.25) ve skupinách mladistvých je tak zachována podstata 

prostředí negativních vrstevnických part, které je pro tuto skupinu pachatelů významným 

kriminogenním faktorem. Dle kriminogenního výzkumu a policejních statistik, více jak 80 % 

mladistvých páchá trestnou činnost s jedním nebo více společníky.
36

 

 

                                                 
36

 Sochůrek, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: 2007, s. 25. 
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Tabulka č.6 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými v roce 2003  a  věk pachatelů.   

 

 Nezletilí pachatelé 8 9 10 11 12 13 14 

Počet spáchaných skutků 0 0 1 3 4 8 24 

 

Graf  č. 8  znázorňuje údaje z tabulky č. 6 
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V roce 2003 došlo ze strany nezletilých pachatelů ke spáchání 61 skutků, coţ 

v porovnání s delikvencí mládeţe je jedna třetina.  

 

 Nejzávažnějším trestným činem, spáchaným nezletilcem  ve věku 14 let je 

pohlavní zneužívání dle § 242 tr. zákona.  

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých a stále se zvyšuje 

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 98 %. 

2) Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- V roce 2003 se nezletilci podíleli na trestné činnost v 32.50% 

3) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2003 byl opětovně 100% podíl chlapců páchající trestnou činnost.  

  

 

 



 53 

S K UTK Y

P AC HAT.

Tabulka č. 7  znázorňuje počet spáchaných skutků  na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky Jablonci nad Nisou a to mladistvými  v roce 2003  a počet 

pachatelů 

               

MLADISTVÍ 2003 

skutky 135 

Pachatelé 192 

                   

Graf  č. 9  znázorňuje údaje z tabulky č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých a stále se zvyšuje 

- V roce 2003 zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 98 %. 

2) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2003 byl opětovně 100% podíl chlapců páchající trestnou činnost.  

  

 I u mladistvých delikventů je statisticky dokázána vzrůstající tendence páchání trestné 

činnosti. Nápadný je větší počet mladistvých pachatelů i spáchaných skutků. I zde je zřejmé 

páchání trestných činů ve spolupachatelství.  Dle statistických údajů je rok 2003, rok 

s největším podílem trestné činnosti mládeţe.  
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s kutků 

pac hatel.

Tabulka č. 7  znázorňuje počet spáchaných skutků  na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky Jablonci nad Nisou a to nezletilými  v roce 2004  a počet 

spáchaných skutků                   

NEZLETILCI 2004 

skutky 35 

Pachatel. 43 

 

Graf  č. 9  znázorňuje údaje z tabulky č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 97 %. 

2) Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- V roce 2004 se nezletilci podíleli na trestné činnost v 34.60% 

3) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2004 byl opětovně 100% podíl chlapců páchající trestnou činnost.  

V roce 2004 došlo ze strany nezletilých pachatelů ke spáchání 35 skutků, coţ 

v porovnání s rokem 2003 o polovinu méně. 

 Nejzávažnějším trestným činem, spáchaným nezletilcem  ve věku 11 let je trestný 

čin  dle § 234 Loupež  tr. zákona.  

 V tomto roce došlo ke značnému poklesu činů jinak trestných spáchaných nezletilými, 

ale věk se sníţil, coţ dokládá tabulka č. 8. 
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Tabulka č. 8  znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými  v roce 2004  a jejich věk 

 

Věk pach. 8 9 10 11 12 13 14 

Počet 

skutků 1 2 1 3 4 8 24 

 

Graf  č. 10  znázorňuje údaje z tabulky č. 7 
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V tomto roce došlo k poklesu činů jinak trestných spáchaných nezletilými, věk nezletilých se 

rapidně sniţuje a to o dva roky. Trestnou činnost v tomto roce páchají jiţ osmi a devíti letí 

nezletilci a to ve spolupachatelství. 

  

Jak jiţ bylo uvedeno, nejzávaţnějším trestným činem, spáchaným nezletilcem  a to ve 

věku 11 let je trestný čin  dle § 234 Loupeţ  tr. zákona.  Zde můţeme názorně vidět narůstající 

brutalitu ze strany nezletilých a sníţení věkové hranice a to na 8 let.  

Ze strany pracovníků OSPOD a vyšetřovatelů PČR je věková hranice velmi nízká a 

nebezpečí jejího sniţování je velké.  

Názor o sníţení trestní odpovědnosti na 14 let nemá z hlediska výše uvedených 

pracovníků  ţádný vliv na dětskou kriminalitu a tento krok by nepřinesl ţádaný účinek 

vedoucí ke sníţení kriminality dětí a mládeţe. 
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Tabulka č. 9  znázorňuje počet spáchaných skutků  na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky Jablonci nad Nisou a to mladistvými  v roce 2004  a počet 

pachatelů 

 

 

 

 

Graf  č. 11  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 9 
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U mladistvých delikventů je statisticky dokázán pokles spáchaných skutků trestné činnosti. 

Nápadný je menší počet  mladistvých pachatelů a to o 80 skutků proti roku 2003. Stále je 

zřejmé páchání trestných činů ve spolupachatelství. 

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 96 %. 

2) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2004 byl opětovně 100% podíl chlapců páchající trestnou činnost.  

 

 

MLADISTVÍ  2004 

skutků  90 

pachatelů 112 

s kutků 

pac hatelů
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s kutky 

pac hatel.

Tabulka č. 10  znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými  v roce 2005  a počet 

pachatelů                                          
                                             

NEZLETILCI 2005 

skutky 28 

Pachatel. 52 

 

 

  

  

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 97 %. 

2) Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- V roce 2005 se nezletilci podíleli na trestné činnost v 32.50% 

3) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2005 se trestné činnosti dopustily i 2 dívky. Předpoklad se potvrdil. 

 Nejzávažnějším trestným činem, spáchaným nezletilcem v roce 2005   ve věku 9  

let je trestný čin  dle § 234 Loupež  tr. zákona a to ve dvou případech, a již 10 letý 

nezletilec spáchal  trestný čin s fyzickým napadením.  

V tomto roce došlo k opětovnému poklesu činů jinak trestných spáchaných 

nezletilými, věk nezletilých je shodný s rokem 2004. Bohuţel se stupňuje brutalita 

spáchaných trestných činů nezletilými. V tomto roce je jiţ mezi nezletilé delikventy zařadili i 

2 dívky páchající majetkovou trestnou činnost. 
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Tabulka č. 11  znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými   v roce 2005  a počet 

spáchaných skutků 

 

Věk pach. 8 9 10 11 12 13 14 

Počet 

skutků 1 2 1 2 4 17 25 

 

 

Graf  č. 13  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roce došlo k opětovnému poklesu činů jinak trestných spáchaných 

nezletilými, věk nezletilých je shodný s rokem 2004. Bohuţel se stupňuje brutalita 

spáchaných trestných činů nezletilými. V tomto roce je jiţ mezi nezletilé delikventy zařadili i 

2 dívky páchající majetkovou trestnou činnost. 

 

 Nastupující brutalita ze strany nezletilých je jedním z největších problémů 

v kriminalitě mládeţe.  Od roku 2003 dochází ke sniţování činů jinak trestných, a to o více 

jak 50 %. Umísťování nezletilců z neúplných rodin, mající problémy ve škole do Dětského  

Diagnostického ústavu ( dále jen DDÚ)  je stále častější. Ze statistických  podkladů  se 

nezletilci po návratu z DDÚ vracejí  ke svým partám, tedy i k páchání trestných činů. 
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Tabulka č. 12 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky Jablonci nad Nisou a to mladistvými  v roce 2005  a počet 

pachatelů 

 

 

 

 

Graf  č. 14  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 97 %. 

2) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2005 byl opětovně 100% podíl chlapců páchající trestnou činnost.  

I u mladistvých delikventů je statisticky dokázán pokles spáchaných skutků trestné 

činnosti. Nápadný je menší počet mladistvých pachatelů a to o 45 skutků proti roku 2004, coţ 

je pouze polovina spáchaných trestných činů.  Stále je zřejmé páchání trestných činů ve 

spolupachatelství. 

 

 

MLADISTVÍ  2005 

skutky 45 

pachatel. 52 

s kutky

pac hatel.
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Tabulka č. 13 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými v roce 2006  a počet 

pachatelů 

 

 

 

 

Graf  č. 15  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 96 %. 

2) Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- V roce 2006 se nezletilci podíleli na trestné činnost v 36.76 % 

3) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2006 se trestné činnosti dopustily 3 dívky. Předpoklad se potvrdil. 

 

Nejzávažnějším trestným činem, spáchaným nezletilcem v roce 2006   ve věku 8  let je 

trestný čin  dle § 235 Vydírání  tr. zákona, kdy tohoto trestného činu se dopouštějí dva 

nezletilý ve věku 8 a 11 let. 

 

Nezletilci 2006 

skutků 26 

pachat. 57 

s kutků

pac hat.
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Tabulka č. 14 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými  v roce 2006 a počet 

spáchaných skutků 

 

Věk pach. 8 9 10 11 12 13 14 

Počet 

skutků 2 3 7 7 3 20 13 

 

 

Graf  č. 16  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2006 došlo ze strany nezletilých pachatelů ke spáchání 26 skutků, coţ je 

v porovnání s rokem 2005  o 2 skutky. 

 Dle zjištěných statistických údajů, se na páchání trestné činnosti podílejí více 

děti od 8 do 10 let. V roce 2005 děti v tomto věku spáchaly 4 trestné činy naproti v roce 

2006 se nezletilci ve stejném věkovém rozmezí podíleli na spáchání 12 trestných činů.  

 

Mezi nezletilé delikventy se zařadily 3 dívky páchající násilnou trestnou činnost. 

Jedná se dívky z neúplných a dysfunkčních rodin se značnými problémy ve škole.  Zanedbání 

ze strany rodiny je v těchto případech jednoznačné.  

   Úloha dobré a funkční rodiny a příklad dobré výchovy by nasměrovala všechny 

nezletilé dívky jistě jiným směrem. 
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Tabulka č. 15 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky Jablonci nad Nisou a to mladistvými  v roce 2006  a počet 

pachatelů 

 

 

 

Graf  č. 17  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 15 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 95 %. 

2) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2006 byl opětovně 100% podíl chlapců páchající trestnou činnost.  

 

U mladistvých delikventů je statisticky dokázán mírný vzestup  spáchaných skutků 

trestné činnosti a to o 8 skutků, zvýšil se téţ počet  mladistvých pachatelů  a to o 15 osob proti 

roku 2005.  

  Stále je zřejmé páchání trestných činů ve spolupachatelství, ale dle statistik je 

zjištěno, ţe jeden  mladistvý pachatel spáchal 3 trestné skutky.  

MLADISTVÍ  2006 

skutky 53 

pachatel. 67 

s kutky

pac hatel.
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Tabulka č. 16 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými  v roce 2007 a počet 

pachatelů       

  NEZLETILCI  2007 

SKUTKY  18 

PACHAT. 27 

 

Graf  č. 18  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 16 

S K UTK Y  

P AC HAT.

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 94 %. 

2) Lze předpokládat, ţe trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi ve více jak 30 %  

- V roce 2007 se nezletilci podíleli na trestné činnost v 35.20% 

3) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- Z celkového počtu delikventů byly pouze 2 dívky – předpoklad se potvrdil. 

V roce 2007 došlo ze strany nezletilých pachatelů ke spáchání 18 skutků, coţ 

v porovnání s rokem 2005 o 10 skutků méně. 

 Nejzávažnějším trestným činem, spáchaným nezletilcem v roce 2007   ve věku 9  

let je trestný čin  dle § 242 Pohlavní zneužívání  tr. zákona. 

V tomto roce došlo k opětovnému poklesu činů jinak trestných spáchaných nezletilými 

to o 6 skutků. Věk nezletilých je shodný s rokem 2006. O proti roku 2006 se na spáchání 

skutků podíleli ve značné míře nezletilci ve věku 11-14 let. 
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 Nezletilci ve věku 8 – 10 let spáchali pouze 1 trestný čin. Bohuţel se stupňuje 

brutalita spáchaných trestných činů nezletilými.  

V tomto roce je jiţ mezi nezletilé delikventy zařadili  2 dívky, které spáchali trestný 

čin Nebezpečné vyhroţování a trestný čin Vydírání.  

Předpoklad, ţe se věk nezletilých delikventů sniţuje se v tomto roce nepotvrdil, ale 

projevuje se i brutalita ze strany nezletilých dívek. 

 

Tabulka č. 17 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a to nezletilými   v roce 2007  a počet 

spáchaných skutků 

 

VĚK 

pach. 8 9 10 11 12 13 14 

Počet 

skutků 0 1 0 4 1 5 16 

 

Graf  č. 19  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 17 

 

V  roce  2007 došlo opětovnému poklesu  činů jinak trestných spáchaných nezletilými, 

věk nezletilých je shodný s rokem 2006. 

 Dle zjištěných statistických údajů, se na páchání trestné činnosti podílejí v tomto více 

děti od 11 do 14 let a to téměř 98 %. Nezletilý ve věkovém rozmezí 8 – 10 spáchali v tomto 

roce pouze 1 trestný čin. Překvapující bylo zjištění, ţe se nezletilci ve věku 8-10 let podíleli 

pouze na 1 skutku, coţ je o proti roku 2006,  rapidní pokles. 
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Tabulka č. 18 znázorňuje počet spáchaných skutků na celém teritoriu Okresního ředitelství 

Policie České republiky Jablonci nad Nisou a to mladistvými v roce 2007 a počet pachatelů 

 

 

 

Graf  č. 20  znázorňuje grafické  údaje z tabulky č. 18 

 

s kutků 

pachat.

 

Předpoklady: 

1) Lze předpokládat, ţe majetková trestná činnost v letech 1997-2006 je ve více jak 60 %   

dominantní trestnou činností mladistvých  

- I nadále zůstává převaha majetkových trestných činů a to v 96 %. 

2) Lze předpokládat, ţe mezi kriminálně se chovající mládeţí jsou ve 70 % případech 

zastoupeni chlapci 

- V roce 2007 byl opětovně 100% podíl mladistvých  chlapců páchající trestnou činnost.  

U mladistvých delikventů je statisticky dokázáno opětovné sníţení spáchaných 

trestných činů a to o 14 skutků oproti roku 2006, sníţil se téţ počet  mladistvých pachatelů  a 

to o 16  osob proti roku 2006.  

V tomto roce bylo za období 5 let spácháno nejméně trestných činů a to jak ze strany 

dětí, tak i za strany mládeţe. Ve srovnání s rokem 2003 se jedná o sníţení na ¼ spáchaných 

trestných činů, tak i v počtu mladistvých pachatelů.  

Při celkovém shrnutí můţeme říci, ţe trestná činnost nezletilých a mladistvých má 

sestupnou  tendenci. Znepokojujícím faktorem je stále se zvyšující brutalita nezletilých 

delikventů. 

MLADISTVÍ 2007 

skutků  39 

pachat. 51 
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3.4  Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
37

 

 

Český právní systém disponuje s zákonem č. 140/1961 Sb, ze kterého autor připomíná 

nejčastější trestné činy mládeže a jejich paragrafové znění. 

 

3.4.1 Vybraná ustanovení Trestního zákona 

 

Hlava čtvrtá – trestné činy obecně nebezpečné 

 

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů § 187 

 

Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak 

jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek 

obsahující psychotropní látku, prekusor nebo jed, bude potrestán odnětí svobody na jeden aţ 

pět let. 

 

Šíření toxikomanie § 188a 

Kdo svádí jiného ke zneuţívání jiné návykové látky neţ alkoholu nebo ho v tom podporuje 

anebo, kdo zneuţívá takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody 

aţ na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněţitým trestem. 

 

 

Hlava  pátá – trestné činy hrubě narušující občanské soužití 

 

     Ohrožení pod vlivem návykové látky § 201 

 

Kdo vykonává ve stavu vyličujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, 

zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit ţivot nebo zdraví lidí nebo 

způsobit značnou škodu na majetku- bude potrestán odnětím svobody, aţ na jeden rok nebo 

zákazem činnosti nebo peněţitým trestem. 

 

 

                                                 
37

  Trestní předpisy (Úplné znění). Ostrava: 2007. s. 45. 

 



 67 

     Výtržnictví § 202  

 

Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtrţnosti 

Zejména tím, ţe napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, bude potrestán 

odnětím svobody aţ na dvě léta. 

 

Hlava šestá – trestné činy proti rodině a mládeži  

 

     Ohrožování mravní výchovy mládeže § 217 

 

Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší osmnácti let nebezpečí zpustnutím tím, ţe umoţní 

jí vést zahálčivý  nebo nemravný ţivot,  bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta. 

 

Hlava sedmá – trestné činy proti životu a zdraví 

 

       Ublížení na zdraví § 221  

 

Kdo jinému úmyslně ublíţí na zdraví, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta. 

 

      

Hlava osmá – trestné činy proti důstojnosti a lidské důstojnosti  

 

      Loupež  §  234 

 

Kdo proti jinému uţije násilí nebo pohrůţky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí 

věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta  aţ deset let. 

 

     Porušování domovní svobody  §  238 

 

Kdo neoprávněně vnikne do domu nebo bytu jiného nebo tam neoprávněně setrvá, můţe být 

potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta. 
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      Znásilnění § 241 
38

 

 

Kdo násilím nebo pohrůţkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloţi nebo k jinému 

obdobnému pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneuţije bezbrannosti jiného, bude 

potrestán odnětím svobody na dvě léta aţ osm let. 

 

     Pohlavní zneužívání dle § 242    

 

Kdo vyková souloţ s osobou mladší neţ patnáct let, nebo kdo takové osoby jiným způsobem 

pohlavně zneuţije, bude potrestán odnětím svobody na jeden aţ osm let. 

 

Hlava devátá – trestné činy proti majetku 

 

     Krádež  §  247 

 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, ţe se jí zmocní, můţe být potrestán odnětím svobody aţ na dvě 

léta. 

 

     Neoprávněné užívání cizí věci  §  249 

 

Kdo se zmocní cizí věci, nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich 

přechodně uţívat, můţe být potrestán odnětí svobody aţ na dvě léta.   

 

Toto je výčet nejčastějších trestných činů, se kterými Policie ČR, potaţmo soudy v případech 

mladistvých jedinců páchající majetkovou trestnou činnost setkávají. Výše trestu u všech 

uvedených trestných činů závisí na způsobeném následku a pohnutce jednání pachatele. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Trestní předpisy (Úplné znění). Ostrava: 2007. s. 48 
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3.5 Případová studie 

Uvedení do problematiky 

Klient: Muž – mladiství , věk  18 let , do současné doby nařízena ochranná výchova 

Vzdělání: neukončená povinná školní docházka 

 

 Klient se narodil jako druhé dítě v neúplné rodině. S matkou a babičkou bydlel 

v podkrovním bytě o velikosti  1 + 1 ve staré zástavbě v části Jablonce nad Nisou zvané 

Kokonín. Spodní část domu obývala vţdy rómská komunita. Dům je značně zanedbaný. 

Naproti tomu, je aţ překvapivě čistě udrţovaný byt matky. Ekonomická stránka rodiny nebyla 

nikdy na dobré úrovni. S finančními prostředky  rodina vţdy vycházela jen ztěţka. 

Otec klienta (nadále D.H.) se k rodině nikdy nehlásil. Matka si nacházela jen náhodné 

známosti, které s rodinou nikdy neţili. D.H.vyrůstal bez otce potaţmo muţe v rodině.   

       Jiţ v 10 letech se D.H. setkává s první psychotropní látkou a následně i s majetkovou 

trestnou činností.  

 

 Použité metody k získávání informací o uvedeném případu 

 Mezi pouţité metody pro získávání informací o uvedeném případu byly pouţity: 

- anamnéza, rozhovor a pozorování.  

 

3.5.1 Anamnéza 

 

Osobní anamnéza 

 

Informace získány autoanamnézou:  

 

D.H. se narodil do neúplné rodiny. Prenatální vývoj  a porod proběhl bez komplikací, D.H. se 

narodil v devátém měsíci těhotenství. Matka v průběhu neprodělala ţádnou váţnou nemoc. 

Byla kuřačkou, navštěvovala restaurační zařízení v nočních hodinách s částečnou konzumencí 

alkoholických nápojů. Dítě bylo kojeno jen velmi krátce. D.H. byl vychováván matkou a 

babičkou, která ţila s matkou ve společné domácnosti.  

V dětství nepodělal ţádné váţné nemoci.  

 

D.H. nenavštěvoval ţádné předškolní zařízení. Po nástupu do základní školy měl 

neustálé problémy s chováním a stupňovaly se i problémy s prospěchem.  Od čtvrté třídy 

navštěvoval zvláštní školu v Jablonci nad Nisou. Jeho docházka do této školy byla velmi 

nepravidelná. Zde se začíná projevovat malý zájem matky o syna.  
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V rodině jsou časté hádky mezi matkou a babičkou. D.H. hledá náhradu rodiny ve 

svém okolí, nejčastěji v rómské komunitě. Základní školu nenavštěvuje od svých 12 let, jeho 

vzdělanost a gramotnost je na velmi malé úrovni. Od 10 let je pro matku nezvladatelný. Svoji 

identitu v rodině si snaţí vydobýt vzdorem a hádkami s matkou i babičkou. D.H. inklinuje 

k těkavým látkám.  

 

Z nedostatku finančních prostředků začíná D.H. páchat majetkovou trestnou činnost, 

která je mu jiţ v roce 1999 prokázána.  Opětovně v roce 1999 je D.H. prověřovaný  pro 

trestný čin  Pohlavní zneuţívání dle § 242   odst. 1  z.č. 140/1960 Sb.  D.H. při spolupráci 

s PČR do roku 2003 spontánně doznává svoji trestnou činnost. V roce  2003  je D.H. soudně 

nařízena ochranná výchova. D.H. je umístěn do DDÚ v Liberci. Zde se D.H. ukáţe jako 

nepřizpůsobivý a během několika dnů se pokusí o útěk. Do  současné doby vystřídal D.H. 

výchovný ústav v Teplicích a Ústí nad Labem. D.H. je  stále na útěku.  Po  zajištění PČR a 

vrácení do výchovného ústavu D.H. během několika hodin opětovně uteče. Při cestě domů 

páchá rozsáhlou majetkovou  trestnou činnost.  

 

 

3.5.2 Rodinná anamnéza 

 

 Otec – k osobě otce se nepodařilo zjistit ţádné údaje. Tento se s rodinou nestýká a tato nemá 

o něm ţádné informace. 

 

Matka – informace získány heteroanamnézou: Narozena jako nejstarší ze čtyř dětí. Má 

základní vzdělání a v současné době není zaměstnána. Nikdy se neprovdala a s muţi měla  

vţdy jen náhodný vztah. Nebyla trestána. Má vznětlivou aţ hysterickou povahu. V současné 

době alkoholické nápoje pije jen výjimečně. Se svoji rodinou se blíţe nestýká. S matkou ţije 

ve společné domácnosti a s jako jedinou má vřelejší vztah. Ke svému synovi si nikdy nenašla 

bliţší  vztah.  
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3.5.3 Rozhovor 

 

 K rozhovoru došlo za přítomnosti zástupkyně OSPOD –Jablonec n. N., po opětovném 

útěku z výchovného ústavu v Ústí n. L. Po úvodní části D.H. uvedl následující: 

 

Se svojí matkou jsem bydlel v malém bytě, v domě, který se dá nazvat jako dům hrůzy. Byt je 

tak malý, ţe jsem nikdy neměl ani kousek svého soukromý. S matkou jsem si nikdy 

nerozuměl. Matka byla vţdy ponořená do svého světa a já byl jen malá součást. Kdyţ babička 

ovdověla, přistěhovala se do našeho bytu. To celou situaci ještě zhoršilo. Matka si s babičkou 

celkem rozumí a já do rodiny přestal zcela zapadat .  

Do mých 7 let jsem s matkou bydlel v panelovém domě ve městě. Zde jsem raději neţ 

doma lítal s klukama venku. Do ZŠ jsem nastoupil ještě ve městě, ale do druhé třídy jsem jiţ 

chodil tady. Škola mě nikdy nebavila. Matka se mi nevěnovala a já neměl důvod se učit. 

Někdy kolem 10 let, to jsem jiţ chodil do speciální školy do Jablonce, byla příleţitost si 

koupit ředidlo a zkoušet fet.  

 

Matka neměla nikdy moc peněz, styděl jsem se i za své oblečení a tak jsem začal krást. 

Nejdříve ve větších obchodech s potravinami. To mi celkem šlo, a tak jsem začal vykrádat 

motorová vozidla, jelikoţ autorádia se dají dobře zpeněţit, nejlépe v restauracích. S mladším 

kamarádem občas vykrádám auta je to hračka a se staršíma klukama jsme se několikrát 

vloupali do rodinných domů, rekreačních chat. Asi před rokem a půl jsem odcizil vozidlo. 

Bylo to nějaké zahraniční auto. Zjistil jsem, ţe jsem rozený řidič a tak kdyţ utíkám z ústavu, 

vţdy si nějaké vyberu a cesta domů je tak daleko lepší. Myslím, ţe v řízení vozidla jsem fakt 

dobrý.  

 

 Ve výchovném ústavu se mi nelíbí. Ještě se dalo vydrţet v Liberci, ale v Ústí n. L. se  

nedá vydrţet. Vţdycky se tam pořádně najím, vykoupu, seberu něco, co bych mohl cestou 

domů potřebovat. Nebudu poslouchat ty hloupé proslovy. Úplně to stačí, vţdy kdyţ mě PČR 

přiveze zpět. To se snaţím raději rychle zase utéct. Aţ mě bude osmnáct, bude ze mě taxikář. 

Ţádnou školu nepotřebuji. Řídím dobře, tak co bych ještě potřeboval. Vţdy, kdyţ se dostanu 

z ústavu domů, tak se matka o mě postará. 
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 Dá mi nějaké peníze, abych mohl jít do restaurace, nebo na discotéku a nikdy mě nepodrazí.  

Já se také snaţím čas od času nějaké peníze mámě přinést. Řekl bych, ţe za poslední rok se 

náš vztah trochu srovnal. Moţná je jí líto, ţe mě dostala do výchovného ústavu. Já přestávám 

čuchat ředidlo. To taková pořádná láhev alkoholu je lepší. Občas mám i nějakou holku. Mám 

se tedy celkem fajn. Pokud mě chytí PČR, vím ţe jako mladistvému se mi nic nestane. A co 

se bude dít aţ mi bude osmnáct? No to přece budu ten taxikář. To je přece jasný.  

 

K získávání informací byl pouţit individuální řízený rozhovor. Byly kladeny přímé a nepřímé 

otázky, na které D.H. celkem ochotně odpovídal. Záznam rozhovoru byl prováděn ex post.  

Cílem rozhovoru byla snaha, aby si D.H. uvědomil svoji situaci a zamyslel se nad jejím 

řešení. 

 

3.6  Výsledek získaných informací 

 

 Pouţitými metodami k získávání informací bylo zjištěno, ţe D.H. je celkem  

spokojený se svým současným ţivotem.  

Výsledkem rozhovoru a studiem dokumentace pořízené v diagnostickém ústavu bylo 

zjištěno, ţe mezi temperamentové vlastnosti D.H. patří impulsivnost, snadná vznětlivost, 

nesoustředěnost a náladovost. Naopak je  D.H. je energický, hravý aţ troufalý. Ve společnosti 

je rád předvádí, pokud se pohybuje ve společnosti svých známých, je velmi upovídaný. Řekla 

bych, ţe se řadí do skupiny sangviniků.  

Vztah D.H. k společnosti a jejím hodnotám je minimální. Kladně se dá posuzovat 

vztah k přírodě a zvířatům. Jeho vztah k lidem je nestálý a proměnlivý. Nemá rád samotu, ale 

ve společnosti se často rozhoduje pod vlivem emocí. Je nedisciplinovaný, 

To, ţe neustále páchá majetkovou trestnou činnost si nepřipouští. Na celé situaci 

nevidí ţádné překáţky. Za pozitivní stránku lze povaţovat spontánní doznání trestné činnosti 

a ochotu hovořit o celé situaci jak s pracovníky OSPOD – Jablonec n. N., tak některými 

policisty, ke kterým má důvěru. Mezi pozitivní projevy klienta je značná ochota odpouštět. 

Rád vyjadřuje svůj vlastní názor, ale nepřipouští jakékoliv kompromisy. Velmi dobrá je 

formulace myšlenek a vyjadřování pocitů v době dobrého rozpoloţení a klidu. Je zřejmá 

snaha najít citový vztah k jakékoliv osobě. Mezi negativa je nespolupráce s pracovníky 

výchovných ústavů a neuvědomování si, ţe svým jednáním se dopouští trestné činnosti a 

překračuje zákonem stanovené hranice. 
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S pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeţe ve spolupráci se sociální 

kurátorkou pro dospělé byl vypracován plán pracovního postupu mladistvým D.H. 

  

- Nalézt takové zařízení- ústav, který by plně vyhovoval potřebám klienta. Citově 

deprivované děti, kterým je D.H., mívají primitivní, nediferencované a povrchní vztahy 

k lidem . Jejich chování je typické infantilním stereotypem, který lze interpretovat jako 

výraz bezradnosti. Z nedostatku pozitivních emočních zkušeností vyplývá celková 

nejistota 
39

 

- Rozumové schopnosti dle psychologického vyšetření nejsou váţně poškozeny. 

-  U D.H. chybí zkušenost s matkou jako průvodcem a interpretem okolního světa. Jako 

prvořadý cíl bych viděla v navázání nového vztahu s terapeutem, který by si plně získal 

důvěru  D.H.  

- Snaha o přímé vedení,  navázání citové podpory k učení a vyzdviţení jeho kladných 

stránek- například  záliba ve vozidla, by se mohla stát hnacím motorem k ukončení 

základního vzdělání a jeho následné rozšíření. 

- Prokázání dobré vůle ze strany sociálních pracovníků výchovného ústavu tzv. formou 

odměn a prokázání důvěry v klienta by jistě pomohlo ke zlepšení celkového vztahu 

k okolí. 

-  Zařadit D.H. do terapeutické komunity popřípadě rozváţit , zda individuální terapie 

nebude v začátcích vhodnější, a jeho postupné léčení závislosti – moţnost i hlubinnou 

terapií 
40

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: 2004, s. 780 

 
40

 Foučková, M. Jsem. 1.vyd. Praha: Praha, 1996. ISBN 80-9021177-0-2. 

 



 74 

4  Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality mládeţe v okrese Jablonec nad 

Nisou.  

V teoretické části je popsána samotná problematika kriminality, včetně kapitol, které 

souvisejí s vývojem jedince, jeho rodinou, sociálním prostředím, společně s ovlivňujícími 

vlivy jedince. Jedním z hlavních úkolů teoretické části bylo poukázat na danou problematiku, 

v návaznosti na rodinné vztahy. 

V praktické části je uvedena samotná problematika kriminality mládeţe v Jablonci nad 

Nisou, včetně uvedení současné právní legislativy trestných činů, které jsou nejčastěji 

páchány mladistvými. Cenným přínosem v této části je zpracovaná klinická kasuistika 

s mladistvým klientem, páchající trestnou činnost po dobu 10 let.  

Hlavním úkolem v praktické části bylo vyhodnotit analýzu sekundárních dat - 

statistické údaje Policie České republiky v Jablonci nad Nisou a jejich vyhodnocení.  

K dosaţení konkrétního cíle, tedy zodpovědění základní otázky bakalářské práce 

„Zjistit jakou nejčastější kriminální činnost páchají mladiství v jabloneckém okrese a jejich 

věková hranice“, byly vyuţity zejména policejní statistiky, informace získané rozhovorem 

s klientem a doplňující informace z  Oddělení prevence a kriminality Policie České republiky 

v Jablonci nad Nisou a spolupráce s oddělením OSPOD a sociálního kurátora, se kterými je 

spolupráce na velmi dobré úrovni. V závěru této bakalářské práce je nutné shrnout veškeré 

poznatky a výsledky, které byly v průběhu zpracování zjištěny.  

Provedenými analýzami dat bylo zjištěno, ţe majetková trestná činnost je dominantní 

trestnou činností  jak mladistvých , tak i nezletilých delikventů.  

 

Dle získaných údajů bylo zjištěno, ţe  trestná činnost je páchána i nezletilými dětmi, 

kdy jejich věk se sniţuje. Předpoklad tohoto vývoje  potvrdil. Provedenou analýzou dat bylo 

zjištěno, ţe nezletilí se na páchání trestné činnosti podílejí a to téměř 35 %. 
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Na základě získaných údajů bylo zjištěno, ţe z celkového počtu mladistvých pachatelů 

převaţují jedinci z neúplných rodin. Jedná se o 19 osob, tz. 63.33 %  ze zkoumaného vzorku. 

 Jednoznačně bylo  potvrzeno, ţe trestnou činnost ve větší míře páchají chlapci.  

 

 Z případové studie mladistvého D.H. bylo zjištěno, ţe tento ţije v neúplné rodině  bez 

sourozenců v nevhodných bytových i finančních podmínkách. Ve škole měl problémy jak 

s chováním, prospěchem, tak i s docházkou. Jeho nevhodné chování přitahovalo  vţdy  

problémové kamarády, se kterými páchal trestnou činnost, a to ve většině případech 

majetkového charakteru.    

 

 Nakonec lze konstatovat, jak vyplývá z hodnocení jednotlivých předpokladů, ţe 

kriminálně se chovající jedinci pocházejí ve větší části z rozvrácených či neúplných rodin, 

mající problémy ve škole. Z tohoto hlediska by se měla i prevence kriminality  ve větší míře 

zaměřit na tuto skupinu dětí a mládeţe.  

 

 Přínosem této práce pro danou oblast  bylo  zmapování problematiky v jabloneckém  

regionu. Zjištěné podklady mohou vést k důkladnější koncepci  prevence kriminality, a to jak 

ze strany oddělení prevence při PČR OŘ v Jablonci nad Nisou, tak i oddělení sociální a právní 

ochrany dětí a mládeţe.    

 

5 Navrhovaná opatření 
 

V rámci spolupráce při aplikaci preventivních opatřeních a školských projektech byla 

manaţerka Oddělení prevence kriminality Policie České republiky v Jablonci nad Nisou 

seznámena s výsledkem dat kriminality mládeţe v jabloneckém okrese.   

Na základě zjištěných  dat  byla navrţena uţší spolupráce  s  Oddělením sociální a 

právní ochrany dětí a mládeţe  a  sociálního kurátora pro dospělé a to nejen v Jablonci nad 

Nisou, ale i okolních městech spadajících do regionu jabloneckého okresu se zapojením 

terénních pracovníků pro rómskou mládeţ.  Schůzky těchto pracovníků se zástupci ze strany 

státních zástupců a soudců zabývající se delikvencí dětí a mládeţe a specialistů z řad policistů 

a vyšetřovatelů by se měli uskutečňovat čtvrtletně. Vzhledem k tomu, ţe kriminalita mládeţe 



 76 

je velice sledovaná se autorka práce přiklání k zavedení pravidelných schůzek všech  

zainteresovaných sloţek kaţdý měsíc.  

Pravidelným vyhodnocením těchto schůzek by mělo napomoci v odhalování 

mladistvých pachatelů a zejména ke zjištění poţadavků či potřeb závadové mládeţe. 

 Zajištění sociální práce s rodinou delikventa a nabídka moţných postupů a sociálních 

sluţeb např. : - terapeutických sluţeb
41

 

           - vzdělávacích programů 

           - poradenské sluţby 

            - preventivních programů, 

 by mohla kladně přispět k usměrnění a zamezení  kriminality dětí a mládeţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Matoušek, O.Metody a řízení sociální práce.Praha: 2003, s. 196 
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Příloha č. 1 

 

 - protokol o výslechu mladistvého delikventa páchající rozsáhlou majetkovou trestnou 

činnost v okrese Jablonec nad Nisou. Protokol byl zaznamenám v rámci policejní  práce.  

 

 

 

 

 

 

 Příloha č. 2 

 

- fotodokumentace - ohledání místa činu, vztahující se k příloze č.1.  

Fotodokumentace zajištěna na místě trestného činu  „ Skupinou kriminální techniky  

PČR“. 

 

 

 

 

 

 





















 
 

 

 



 


	Bakalářka - část 1 nečíslovaní.pdf
	Bakalářka číslovaná1.pdf
	Přílohy.pdf

