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Resumé: 

Bakalářská práce se zabývala problematikou vlivu rodiny na kriminalitu mládeže a 

vycházela ze současného stavu. Jejím cílem bylo potvrzení domněnky, že rodinné 

prostředí má určující vliv na páchání trestné činnosti mládeže ve věku od 10-15 let. 

Cíle bylo dosaženo v plném rozsahu, stanovené předpoklady byly potvrzeny. Práci 

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

prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala pojmy a teoretická hlediska 

kriminality mládeže, rodiny, příčiny, podmínky a vlivy páchání trestné činnosti. 

Praktická část zjišťovala pomocí studia spisové dokumentace vliv rodiny na páchání 

kriminality 57 nezletilých jedinců. Výsledky ukazovaly vysokou míru závislosti 

mezi špatným působením rodiny a kriminalitou mládeže a vyúsťovaly v konkrétní 

navrhovaná opatření v oblasti prevence. Za největší přínos práce vzhledem k řešené 

problematice bylo možné považovat navržení nových přístupů k prevenci 

kriminality mládeže. 

Klí čová slova: kriminalita mládeže, rodina, vliv rodiny, mladistvý, nezletilý, 

delikvence, prevence.  

Summary: 

The Bachelor work is focused on the family background influence on juvenile 

delinquency. It is based on the recent situation. The works goal was to confirm that 

family background has got a determinant influence on the juvenile criminality at the 

age of 10 to 15. The task has been fully reached, the premises were confirmed. 

There are two main parts – theoretical study and practical part. The theory describes 



and explains conception, brings the main standpoints and terms. It is based on expert 

resources about reasons, conditions and family influence of the juvenile criminality. 

The practical part is based on real criminal cases study. Criminal documentation was 

focused on juvenile criminality. The results show high level of relationship between 

bad family influence and criminality. The work brings a set of proposals – what sort 

of preventive measures are to be taken. The greatest contribution of this work is a 

project of a new preventive approach in solution of the juvenile criminality.  

Keywords: juvenile criminality, family influence, youth delinquency, prevention. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 

Především mnohokrát děkuji PhDr. Pavlu Klímovi CSc., za důležité 

připomínky a cenné rady, které mi poskytl při konzultacích v průběhu 

zpracování této práce a  děkuji vedoucí práce PaedDr. Jolaně Markové, 

za  trpělivost při zpracování práce a kritické, ale konstruktivní 

připomínky. 

Chtěla bych poděkovat i své nejbližší rodině, která nejen po dobu 

zpracování práce, ale po dobu celého studia, měla semnou pochopení a 

trpělivost. Na závěr, bych chtěla poděkovat svým rodičům, za jejich 

výchovu. 



O B S A H 
 
1 ÚVOD.....................................................................................................................13 
2 TEORETICKÁ ČÁST............................................................................................16 

2.1 Vymezení pojmů a teoretické zdůvodnění ......................................................16 
2.1.1 Kriminalita a delikvence...........................................................................16 
2.1.2 Kriminalita mládeže..................................................................................17 
2.1.3 Trestná činnost mládeže ...........................................................................18 
2.1.4 Kriminální chování mládeže.....................................................................20 
2.1.5 Rodina.......................................................................................................21 
2.1.5.1 Pojem a dělení rodiny ............................................................................21 
2.1.5.2 Historie rodiny.......................................................................................23 
2.1.5.3 Role rodiny ............................................................................................24 
2.1.5.4 Společenské postavení rodiny................................................................25 
2.1.6 Socializace ................................................................................................26 

2.2 Příčiny a podmínky kriminality mládeže.........................................................28 
2.2.1 Rodina v úloze patogenního činitele.........................................................29 
2.2.1.1 Charakter rodiny ....................................................................................29 
2.2.1.2 Chybné výchovné styly..........................................................................31 
2.2.1.3 Chyby v postojích rodičů – nedostatečné uvědomění rodičovské role..32 
2.2.2 Příčiny kriminality mládeže vznikající mimo rodinu ...............................33 

2.3 Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let .....................................................35 
2.3.1 Pobyt dítěte v dětském domově a nebo ve výchovném ústavu ................37 

2.4 Vliv rodiny na kriminalitu mládeže.................................................................37 
2.4.1 Nesplněné funkce a nedostatky rodiny.....................................................37 
2.4.2 Negativní vliv rodiny................................................................................38 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ..............................................................................................40 
3.1 Cíl praktické části ............................................................................................40 

3.1.1 Stanovení předpokladů .............................................................................40 
3.2 Použité metody ................................................................................................40 
3.3 Popis zkoumaného vzorku a průběh průzkumu...............................................41 

3.3.1 Popis zkoumaného vzorku........................................................................41 
3.3.2 Průběh průzkumu......................................................................................43 

3.4 Výsledky a jejich interpretace .........................................................................43 
3.4.1 Případové ilustrace....................................................................................44 

3.5 Shrnutí výsledků praktické části a diskuse ......................................................47 
4 ZÁVĚR A NÁVRH OPATŘENÍ ...........................................................................48 
5 Seznam použitých zdrojů........................................................................................53 



1 ÚVOD 

Jedním z problémů, kterým se dnešní společnost zabývá a kterou 

znepokojuje, je všeobecně známá vzrůstající a stále závažnější kriminalita mládeže a 

přitom snižující se věk již tak mladých pachatelů majetkové a násilné trestné 

činnosti. 

Téma vlivu rodiny na kriminalitu mládeže je stále důležitější a zásadnější 

s každým případem který se stane. Na počátku řešení případu je vždy rodinná 

anamnéza – která odhaluje řetěz příčin a následků často s téměř stereotypní 

pravidelností. Rodiče opakující chybné stereotypy vlastního rodinného prostředí 

vědomě či nevědomě naplňují některý z nefunkčních modelů. Nejsou ani schopni 

ani ochotni si připustit své chyby. Obviňují širší rodinu, školu, úřady, policii, celou 

společnost i vlastní dítě – kohokoli kromě sebe. Nechtějí nic slyšet, nic měnit a 

hlavně nechtějí spolupracovat. Toto schéma zdaleka neplatí pro všechny rodiny, kde 

vznikají podmínky kriminality mládeže – někde se i rodiny snaží, ale nakonec svou 

snahu vzdávají nebo je jejich snaha nepostačující. 

Podnětem k napsání této práce  byly skutečnosti se kterými jsem se setkala 

během své policejní praxe na Službě kriminální policie a vyšetřování, oddělení 

páchání trestné činnosti mládeží a na mládeži. Tam jsem se každodenně stýkala 

s dětmi dopouštějícími se společensky nebezpečného jednání, od porušení 

společenských norem přes jednání vykazující znaky přestupku až po páchání 

závažné trestné činnosti. Chování a reakce rodičů při oznámení, že jejich dítě se 

dopustilo protizákonného jednání, byly různé. Od pochyb rodičů, neboť jejich dítě 

by se ničeho takového nedopustilo a to ani po předložení důkazů. Rodiče 

nepřiměřeně a neodůvodněně věří dítěti a vinu svádí na policii. Přehnaná reakce, 

kdy rodič začne napadat slovně nebo i fyzicky dítě přímo před policisty. Případy, 

kdy se rodiče pro své dítě nemohli dostavit, neměli čas a předání se řešilo pomocí 

sociálního pracovníka. To vše vypovídá nejen o rodičích jako takových, ale i o 

rodině, ve které dítě vyrůstá a o tom jaké vlastně dítě může být. 

Cílem této bakalářské práce je potvrdit domněnky, že rodinné prostředí má 

jeden z určujících vlivů na páchání  trestné činnosti mládeže ve věku od 10 do 15 let. 

Dále pak vytvořit náhled na příčiny kriminality mládeže, definování pojmů 

kriminalita mládeže a rodina, popsat teoreticky i prakticky problematiku negativního 



vlivu rodiny na kriminalitu mládeže ve věku od 10 do 15 let, dostat se hlouběji do 

patologie rodiny a dotknout se vztahu současné společnosti a rodiny.  

Snažila jsem se analyzovat rodinu z hlediska jejího vlivu na kriminalitu 

mládeže a popsat jaké příčiny způsobují negativní vlivy rodiny působící na děti, 

které se následně dopouštějí delikventního chování. Tuto analýzu jsem obohatila 

případovými studiemi nezletilých delikventů, se kterými jsem se osobně setkala.  

Význam vlivu rodiny na kriminalitu mládeže je důležitý pro prevenci 

kriminality mládeže a pro práci nejen s dítětem, ale hlavně při spolupráci s rodinou. 

Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části hovořím o 

pojmech kriminalita mládeže, delikvence, rodina, podmínky kriminality mládeže, o 

příčinách  kriminality mládeže, jako je špatná výchova v rodině, rozvrácená rodina, 

závislost rodičů na alkoholu nebo jiných drogách, kriminalita členů rodiny, 

nepřiměřená výchova dítěte a mladistvého, lhostejnost rodičů k chování dítěte ve 

škole, k prospěchu, ke způsobu trávení volného času, preferování podnikatelských a 

jiných aktivit a angažovanost rodičů v zaměstnání před výchovou dětí, vliv okolí a 

party, nedostatečné působení školy a vliv médií. Dále se v první kapitole snažím 

objasnit důležitý pojem, kdo je delikvent, mládež a kdo je považován za mladistvého 

a nezletilého pro páchání trestné činnosti. V další kapitole teoretické části se věnuji 

nejprve pojmu rodina a jejímu dělení, pak důležité historii a rolím rodiny a na konec 

společenskému postavení rodiny. Následující kapitola je o socializaci, jako o 

začleňování člověka do společnosti prostřednictvím nápodoby a identifikace. V další 

kapitole pokračuji ve vysvětlení a popisu jak probíhá řízení ve věcech dětí mladších 

15 let. V této kapitole vycházím především ze zákonných opatření a následně i 

vlastních zkušeností. V poslední kapitole teoretické části shrnuji vliv rodiny na 

kriminalitu mládeže, neplněné funkce rodiny a negativní vliv rodiny na dítě. Cílem 

praktické části  bylo zjistit jaký vliv má rodina na kriminalitu mládeže a to 

konkrétně nezletilých osob ve věku od 10 do 15 let v městských obvodech Prahy 2 a 

Prahy 5. Respektive z jakých rodin pochází nezletilé děti dopouštějící se činů jinak 

trestných a tím zjistit, jaký vliv má rodina na kriminalitu mládeže.  

Při zpracování bakalářské práce jsem čerpala nejen z odborné literatury a 

pramenů, ale i z rozhovorů s delikventy, jejich rodiči a sociálními pracovníky a 

kurátory, zabývajícími se ochranou a péčí o děti. 



 

Pro získání bohatšího obrazu byly pro realizaci zvoleny metody studia 

dokumentace a kazuistiky.  Metoda studia dokumentace sloužila ke sběru informací, 

které jsem využila k vyhodnocení vlivu rodiny na kriminalitu mládeže ve věku od 

10 do 15 let v obvodu městských částí Praha 2 a Praha 5. Použití metody kazuistiky 

neboli případové studie je osvědčené jako nejvhodnější pro skutečné pochopení a 

ilustraci jednotlivých případů. Uvedené kazuistiky byly získány kombinací 

rozhovoru a studia dokumentace. 

Celá bakalářská práce je určena pro rodiče,  pro sociální pracovníky, pro 

vychovatele, pro lidi snažící se pomáhat v oblasti mládeže a boje s kriminalitou 

mládeže, a pro ty, kteří mají zájem se s danou problematikou seznámit. 



 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

Kriminalita je závažným nežádoucím společenským jevem. Svými následky 

způsobuje značné morální i materiální škody, které negativně ovlivňuje budování 

společnosti. Tyto skutečnosti nás neustále nutí zamýšlet se  nad příčinami a 

podmínkami, které plodí nebo přispívají k tomu, že část členů naší společnosti se 

dopouští jednání, které je v rozporu se zásadami a principy morálky. 

Kriminalita mládeže, stejně jako každý jiný druh trestné činnosti s sebou 

nese určitou dávku společenské nebezpečnosti. Nezáleží pak na tom, zda je trestný 

čin spáchán dospělým  jedincem nebo dítětem školou povinným.   

2.1 Vymezení pojm ů a teoretické zd ůvodn ění 

2.1.1 Kriminalita a delikvence 

Kriminalita  – ( z lat. crimen = vina, zločin) negativní společensko-historicky 

podmíněný jev; souhrn jednání, jehož důsledkem je trestná činnost1 

Delikvence – protispolečenské jednání2, etymologicky psáno delinkvence, ale užívá 

se častěji forma delikvence. 

Delinkvence juvenilní – termín často užívaný v soudnictví pro trestné jednání 

mladistvých3 

Delikvent (z lat. delinquens =opomíjející, provinilec) – provinilec, ten, kdo se 

dopustil nějakého trestného činu. Zpravidla se však používá tohoto 

označení jen pro provinilce mladistvé (do 18 let), popř. i pro mladé 

dospělé provinilce (od 18 do 24 let). Naše trestní zákonodárství však tuto 

druhou kategorii nezná.4 

                                                 
1 HARTL, P. Psychologický slovník. Praha:1993. s. 93. 
2 HARTL, P. Stručný psychologický slovník. Praha:2004. s. 44. 
3 HARTL, P. Psychologický slovník. Praha:1993. s. 32. 
4 Defektologický slovník. Jinočany:2000. s.60. 
 



 

Trestná činnost páchaná mladistvými se označuje souhrnně jako juvenilní 

delikvence, delikvence mladistvých. Při ní jde převážně o takové trestné činu, které 

souvisejí ještě s vývojem mladistvých – neboť mladiství zatím nedosáhli osobnostní 

vyzrálosti a vyrovnanosti, typické pro dospělost. Tito provinilci bývají trestáni 

mírněji, rozhodnutí soudu jsou zaměřena především na jejich nápravu, na výchovné 

působení uložených opatření. 

2.1.2 Kriminalita mládeže 

Kriminalita mládeže (z lat. crimen = zločin) – je součást celkové kriminality 

(mládeže i dospělých), negativní, historicky podmíněný 

společenský jev, krajní případ společenské patologie. 

Kriminalita mládeže je souhrn určitého jednání mladistvých, 

jehož důsledkem je ovšem porušení společenských zájmů na 

takovém stupni společenské nebezpečnosti, který je již 

charakteristický pro trestný čin. Charakteristickým znakem 

pachatelů těchto činů, delikventních jedinců, jsou porušené 

vztahy ke společnosti, k práci a ke vzdělání.5 

Kriminalita mládeže zahrnuje takové jednání osob do věku 18 let, jehož 

důsledkem je překročení právních a společenských norem, což je charakteristické 

pro trestný čin. Osoby ve věku 15-18 let se označují jako mladiství a jsou již ze 

zákona trestně odpovědní. Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné a označují 

se z trestně právního hlediska jako nezletilí, na rozdíl od práva občanského či 

správního, kde se za nezletilce označují osoby mladší než 18 let. 

Vymezení pojmu kriminalita mládeže je diskutovaným problémem a 

mezinárodně uznávanou definici se zatím nepodařilo formulovat. Řešení problému 

je ztíženo zejména rozdílností a proměnlivostí obsahu právních norem, obtížností 

určení jasných hranic mezi trestným jednáním a společensky nežádoucím jednáním, 

které však zatím není trestné, a konečně rozdílností věkové hranice trestní 

odpovědnosti v jednotlivých zemích.  

Dalším diskutovaným problémem je horní a zvláště dolní věková hranice. 

Z hledisek trestně právních je u nás věková hranice pro mládež 15-18 let.  

                                                 
5 Defektologický slovník. Jinočany:2000. s.168. 



Uvedené vymezení kriminality mládeže je minimalistické. Zahrnuje jen 

takové jednání (trestné činy podle trestního zákona a činy jinak trestné u dětí do 15 

let), jejichž zařazení do obsahu pojmu kriminality mládeže je nesporné. 

2.1.3 Trestná činnost mládeže 

Trestná činnost mládeže – je právním pojetím pojmu kriminalita mládeže. 

Vymezení co je to trestný čin, je uvedeno v trestním zákoně 

v § 3 odst. 1, kde je uvedeno: 

   „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož 

znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.“  

   Pro potřeby trestního řízení ve věci mladistvých a 

nezletilých jsou pak vymezeny další pojmy v zákoně č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a 

o soudnictví ve věcech mládeže, kde je v § 2 uvedeno: 

„Podle tohoto zákona se rozumí: 

a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak 

trestný, 

b) mládeží děti mladší patnácti let a mladiství, 

c) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání 

činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, 

d) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil 

patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku,“. 

Pro trestání osob mladistvých mezi 15. a 18. rokem platí řada zvláštních 

ustanovení, jejichž společným záměrem je vesměs snaha poskytnout mladistvým 

zvýšenou ochranu a zaměřit rozhodování soudu především na převýchovu 

provinilců v řádné občany. Avšak i mladým osobám ve věku nad 18 let poskytuje 

zákon zvláštní ochranu tím, že soud musí při výměře trestu přihlížet jako 

k polehčující okolnosti k tomu, že pachatel byl v době trestného činu ve věku 

blízkém věku mladistvých. Dále ustanovuje trestní zákon společně se zákonem č. 

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

mládeže , že orgány činné v trestním řízení proti mládeži postupují v nejtěsnější 

spolupráci se zařízeními, jimž je svěřena péče o mládež, popř. se zařízeními 

psychiatrické péče o mládež. Tím je respektována skutečnost, že mladiství jsou 



osoby ve vývoji, snadno podléhají vlivu okolí, takže při posuzování jejich 

odpovědnosti za činy je třeba uvážit, zda jejich věk skutečně odpovídá dosaženému 

stupni vývoje tělesného i duševního. To může posoudit především lékař – dětský 

psychiatr nebo psycholog, kterého v těchto případech mají vyšetřující orgány nebo 

soud přibrat jako znalce. Znalec může po podrobném vyšetření dojít k závěru, že 

stupeň vývoje mladistvého odpovídá ještě věku dětskému anebo že jde o takovou 

duševní poruchu, která u něho odůvodňuje přiznání nepříčetnosti nebo příčetnosti 

snížené. Přitom nemusí jít jenom o opoždění vývoje rozumového, ale také o 

nezralost povahovou, pro kterou mladistvý dosud nedokáže ovládat své jednání 

(alespoň nikoli za určitých okolností). 

Struktura trestné činnosti mládeže doznala v posledních letech významných 

změn a to zejména v posunu ke „kvalifikovaným“ a závažnějším formám páchání 

trestné činnosti. Struktura trestné činnosti mládeže a samotný způsob páchání jsou 

ovlivňovány vývojovými prvky osobnosti a  schopností mladého člověka negativní 

jevy rozpoznat a eliminovat. Některé jevy jsou pro mladého člověka na rozdíl od 

dospělého nepřekonatelné, podřizuje se jim a ve spojení s vhodnými podmínkami 

vedou ke spáchání různých kriminálních deliktů. Trestná činnost mládeže je do 

určité míry odlišná od trestné činnosti dospělých. Tyto odlišnosti jsou dány převážně 

věkem mládeže. Rozdíly v trestné činnosti spočívají pak např. ve výběru předmětu 

útoku podle hodnotového systému mládeže, trestná činnost je obvykle páchána 

skupinově s nízkou úrovní organizace, obvykle schází příprava ke spáchání trestné 

činnosti a pokud je trestná činnost připravována tak příprava je povrchní a 

nedokonalá, chování mladistvých delikventů se vyznačuje neúměrnou brutalitou 

projevující se např. rozsáhlou devastací okolí a předmětů apod. 



 

2.1.4 Kriminální chování mládeže 

Kriminální chování – podle Vágnerové6 jsou to aktivity, které porušují právní 

normy. V tomto případě už nejde jen o přestupky proti 

nepsaným pravidlům společenského soužití, ale o závažnější 

činy, které jsou přesně vymezeny trestním zákoníkem. 

Kriminální chování je hodnoceno jako nepřijatelné, protože 

vede k újmě nebo strádání lidí, kteří se stali jeho obětí. 

Kriminální chování má u dětí a mládeže nejčastěji povahu majetkové trestné 

činnosti a jeho typickým znakem je skupinové plánování i provedení. Násilná trestná 

činnost ohrožuje jak oběť, tak pachatele, neboť reakce oběti může být agresivní, 

mladistvý s tímto nepočítá a není připraven se proti agresivní reakci oběti ubránit.. 

Také reakce společnosti na kriminalitu mládeže může zvýšit riziko opakování 

trestného činu (např. pobyt ve vězení nebo v diagnostickém ústavu může být tzv. 

„školou kriminality“). 

Ve skutečnosti je příčin kriminálního chování dětí mnoho, navzájem se 

složitě ovlivňují a v průběhu času se někdy i mění. Typická dětská kriminalita je 

však především projevem nevyspělosti, nevyzrálosti, jmenovitě nevyzrálosti 

morální, což velmi často souvisí též se selháním rodinné výchovy. Svou roli, ale 

hraje také impulsivita, podléhání okamžitým přáním, nedomýšlením následků, 

nedostatek ovládacích mechanizmů, špatné příklady nejen v rodině, ale i včetně 

různých akčních hrdinů nebo při zpochybňování viny u usvědčených a odsouzených 

zločinců. 

                                                 
6 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:2004. s.805. 



 

2.1.5 Rodina 

Rodina je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým 

selháváním dětem umožňuje kriminální chování.7 

2.1.5.1 Pojem a d ělení rodiny 

Rodina – spol. skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy a 

odpovědností a vzájemnou pomocí8 

Rodina nukleární – otec, matka, děti9 

Rodina širší – zahrnuje širší příbuzenstvo, jako jsou prarodiče, strýcové a tety, 

bratranci a sestřenice; též velmi početná skupina, kterou váží nejen 

pokrevní pouta, ale též rodinné tradice, postoje, rysy, jazyk;10 

Rodina je společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními 

vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí. 11 

Rodina je chápána jako základ společnosti, jako primární základní skupina, 

ve které probíhá socializace jedince, formuje se jeho osobnost, normativní a 

hodnotová sféra, rozvíjejí se emoce, vůle, schopnosti, dovednosti a návyky. Správně 

fungující harmonická rodina je základem zdravého psychického vývoje dítěte a 

člověka. 12 

                                                 
7 MATOUŠEK,O. KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha:2003. s.37. 
8 HARTL, P. Psychologický slovník. Praha:1994. s. 181. 
9 HARTL, P. Psychologický slovník. Praha:1994. s. 181. 
10 HARTL, P. Psychologický slovník. Praha:1994. s. 181. 
11 HARTL, P. Stručný psychologický slovník. Praha:2004. s. 230. 
12 SOCHŮREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie:I.díl Úvod do sociální patologie, sociálně 
patologické skupiny. Liberec:2001. s. 36. 



 

Rodinu můžeme dělit na: 13 

• rodina orientační (ta, do které se člověk narodil) 

• rodina prokreační (ta, kterou člověk sám zakládá, rodina reprodukce) 

• jádrová (nukleární) rodina (je tvořena vlastními rodiči a jejich vlastními 

dětmi) 

• širší rodina (společně žijí s rodiči a dětmi prarodiče nebo sourozenci rodičů 

se svými rodinami) 

• vlastní formálně úplná rodina (oba vlastní rodiče a jejich děti) 

• formálně úplná rodina (jeden rodič je vůči dítěti nevlastní) 

• formálně neúplná rodina (jeden z rodičů zemřel, dítě se narodilo jako 

nemanželské, rodiče jsou rozvedeni a dítě žije s jedním z vlastních rodičů) 

• neformálně úplná rodina (rodiče nejsou oddáni, ale jinak plní funkci vlastní 

úplné rodiny (vztah druh – družka) 

• neformálně neúplná rodina (rodiče spolu nežijí, ale nejsou rozvedeni, 

zvláštním typem těchto rodin jsou pak rodiny lidí, pracujících dlouhodobě 

mimo domov). 

„Rodiče adoptivní, kteří třeba léta na dítě čekali, po dítěti toužili a když je 

nyní dostali, zaplaví je přívalem své přízně, nadšení, lásky, obdivu – a dítě se začne 

bránit – a je zle. Nebylo připraveno něco takového vnímat, takže tento nápor přijímá 

jako útok na své dosavadní já. Adoptivní rodiče si nebyli vědomi toho, že dostali 

dítě, které si schopnost utéct osvojilo dříve než mít někoho rádo.“14 

Rodina má rozhodující vliv na utváření bezprostředních vztahů jedince a 

společnosti. Podílí se na začleňování člověka do života společnosti, a i naopak. 

Právě rodina je tou nejvýznamnější součástí společenské mikrostruktury, kde se 

procesy začleňování jedince realizují. Právem bývá proto rodina označována jako 

průsečík života jedince a společnosti. To platí hlavně ve vztahu k dítěti, jeho rozvoji 

a socializaci, kde zaujímá rodina úlohu rozhodující a nezastupitelnou. 

                                                 
13 SOCHŮREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie:I.díl Úvod do sociální patologie, sociálně 
patologické skupiny. Liberec:2001. s. 37 
14 MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíce potřebují. Praha:2007. s. 104. 



2.1.5.2 Historie rodiny 

Dítě se přirozeně rodí a vyrůstá v rodině. Soužitím v intimním společenství 

rodiny se člověk jako tvor sociální liší od svých starších biologických příbuzných. 

Zajímavé je, že po  většinu svého vývoje lidé nežili v rodinách, ale ve velkých 

kmenových společenstvích. Ta mnohem lépe uspokojovala lidské potřeby – sociální, 

emocionální, duchovní, ekonomické i sexuální. Na výchově dětí se nepodílela jen 

osamělá a vystresovaná matka, ale mnohé další moudré ženy i muži kmene, celé 

společenství. Vztahy byly otevřené, spontánní, svobodné, přirozené bez pocitu 

vlastnictví. Tento model se zdá být stále ještě hluboko v našem kolektivním 

nevědomí a často bolestně koliduje s realitou partnerských vztahů. 

Marxismus se pokoušel o návrat k beztřídní společnosti jako o vědomé 

naplnění našich nevědomích tužeb. Prostřednictvím volné lásky bez vlastnictví sám 

Marx nazýval manželství nejodpornější formou uzákoněné prostituce. V rámci boje 

proti tomuto buržoaznímu přežitku přivedl do jiného stavu jednu až dvě služky 

ročně. Ty pak paní Marxová vyhodila a věrný Engels odškodnil. Když se však po 

vítězství VŘSR ukázalo, že myšlenka volné lásky příliš nemotivuje k budování 

socialistického státu a že sám vůdce světového proletariátu umírá na syfilis, 

Engelsovo období volné lásky bylo rychle zapomenuto a nahrazeno jeho čínským 

obdobím s Konfuciovým „Rodina – základ státu“. 

Rodina by skutečně byla ideálním základem státu, ideálním prostředím pro 

rozvoj právě těch vlastností, které stát od svých poddaných vyžaduje, kdyby však 

vznikající stát rodinu postupně téměř nerozbil. 

I Keller 15  v kapitole „Stát, který rozbil svůj základ“ uvádí, že příčiny krize 

moderní rodiny leží mimo vlastní rodinu. Rodina je obětí sil, které sama neuvedla do 

chodu. Dříve byla rodina základní ekonomickou i sociální jednotkou společnosti.  

Rodina coby instituce vznikla jako ochranné společenství, které chrání před 

vnějším nebezpečím. Po tisíce let sloužila rovněž jako prostředek k předávání 

základních, duchovních a materiálních hodnot. Rodinné společenství slouží jako 

společné místo a je určeno ke sdílení radostných i tragických událostí. Rodina 

tradičně existovala v prostředí širšího společenství složeného z blízkých a 

vzdálených příbuzných, příslušníků stejného rodu. Tyto přirozené vazby zaručovaly 

ochranu a výchovu dětí v případech, kdy se o ně nemohli postarat vlastní rodiče. 

                                                 
15 KELLER, J. Nedomyšlená společnost. Brno: 1992. s. 44. 



Historicky byla rodina i místem vzdělávání, dílnou, kde dítě získávalo základní 

pracovní i řemeslné dovednosti.  

Žít mimo rodinu bylo nemožné, nebezpečné a degradující. Rodina 

uspokojovala vlastními silami téměř všechny potřeby svých členů. Na úrovni 

domácnosti se řešily spory, moc pána domu byla téměř absolutní. Probíhala zde 

výchova i vzdělávání dětí, stejně jako péče o nemocné a staré. Člověk zde prožil 

celý život. Za humny začínal nebezpečný svět. Jedinými institucemi mimo rodinu 

byla armáda a církev. To platilo až do nástupu novověku. Nově se rodící stát 

vyvlastnil do té doby fungující rodinné domácnosti. Zruinoval je stále rostoucími 

daněmi, aby mohl platit své armády. Podrobil je mocensky úřadům a byrokracii. 

Začal o rodině rozhodovat a odebral jí postupně většinu sociálních funkcí. Poté, co 

stát zbavil tradiční rodinu téměř všech podstatných funkcí, které ji stmelovaly, začal 

o ni projevovat stále větší péči. Vytvářel další a další instituce a zákony na podporu 

rodiny. Tak bylo postupně rodině odňato téměř vše, co ji ještě nutilo držet 

pohromadě. 

Rodina a stát založený na formálních organizacích mají jen málo společného. 

Často si spíše překážejí a jejich vztah je zdrojem konfliktů. Rodina bývá často 

obětována na cestě za kariérou ve společnosti. Ještě nikdy v minulosti nebyla rodina 

v takové krizi jako je teď.  

Společnost však potřebuje, aby její členové žili v rámci svých rodin, neboť 

v nich by se měla od narození kultivovat poslušnost, zodpovědnost a další 

předpoklady snadnější ovladatelnosti lidí. 

2.1.5.3 Role rodiny 

Rodina prochází mnohými proměnami, avšak její ústřední rolí zůstává 

ochrana a výchova dětí. Fungující rodina má pro psychický i tělesný vývoj dítěte 

zásadní význam. Dětí vyrůstající bez rodičovské lásky, trpí duševními poruchami ve 

smyslu depresivních a úzkostných poruch nebo závislostí na návykových látkách 

častěji než děti, které zkušenost smysluplného laskavého vztahu s dospělou autoritou 

měly. Citově zanedbávané děti mají rovněž větší sklon k delikventnímu chování 

v dospívání a s ním spojené trestné činnosti v dospělosti. 

„Rodina je pro dítě základní sociální skupinou, reguluje a uspokojuje jeho 

potřeby, vytváří mu zázemí, kde nalézá pocit bezpečí, rodiče se stávají pro dítě 

prvními sociálními vzory, které se snaží napodobovat. Zároveň předávají dítěti své 



zkušenosti a názory a vytvářejí v něm určitý systém hodnot, norem a zábran. Rodina 

určuje i další sociální skupiny, do kterých se jedinec zařadí, a to zpravidla na 

základě sociálního statusu rodiny.“16 

V neposlední době se ženy emancipují, vstupují tak jako nikdy na trh práce, 

čímž se mění jejich chuť a možnost se ucházet v tradiční ženské roli v rodině, v roli 

hospodyně a vychovatelky dětí. Nastupují na místa dříve výsadně mužská a tím se 

dostávají do konfliktu s potřebami dítěte a s tradičně nízkou ochotou mužů podílet 

se na výchově dětí a na provozu domácnosti. Tradiční pojítka rodiny tak ztrácejí na 

významu. 

„Citová atmosféra v rodině, vzájemná úcta a porozumění mezi jednotlivými 

členy domácnosti ovlivňuje přirozeně výběr výchovných prostředků a dává celému 

výchovnému působení smysl. Všude tam, kde je toto porozumění nějak porušeno, 

vytváří se nebezpečí i pro mravní vývoj dítěte.“17 

2.1.5.4 Spole čenské postavení rodiny 

„Ještě ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století  platilo, že zdrcující 

většina delikventně jednajících mladých lidí pochází z nejchudších a nejméně 

vzdělaných rodin. Novinkou poválečného vývoje je markantní zvyšování kriminality 

dětí ze středních vrstev, a zvláště překvapivé je navýšení počtu kriminálně jednající 

mládeže z nejlépe situovaných vrstev.“18 

Ve všech hlediscích tohoto se však ukazuje, že nejpříznivější živná půda 

kriminálního chování mládeže je nejnižší vrstva společnosti, vrstvy lidí bez 

kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací a vzděláním, vrstvy, v nichž je největší 

chudoba a nejvyšší nezaměstnanost. 

„Novodobé přelévání kriminality i do společensky lépe situovaných rodin se 

dá interpretovat jako následek klesajícího vlivu rodiny na chování dospívajících dětí 

ve všech společenských vrstvách.“19 

                                                 
16 SOCHŮREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie:I.díl Úvod do sociální patologie, sociálně 
patologické skupiny. Liberec:2001. s.39 
17 MATĚJČEK, Z. Pod dobrém, nebo po zlém?. Praha:2007. s.99. 
18 MATOUŠEK,O. KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha:2003. s.41. 
19 MATOUŠEK,O. KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha:2003. s.41. 



2.1.6 Socializace 

Socializace (z lat. socialit = družný, společenský) – „v sociálně psychologickém 

smyslu  zapojení individua do lidského společenství po stránce 

pracovní (výchovné a vzdělávací), společenské a subjektivní (ve 

smyslu sebeuplatnění a sebeuspokojení). Socializace se dovršuje 

pasivní nebo aktivní účastí na kulturním životě společnosti; je 

podmíněna sociabilitou. Stupeň dosažené socializace osob stižených 

vadou se řídí podle toho, zda a do jaké míry se podařilo efektivitu 

překonat. Rozlišují se tyto stupně socializace (mezi nimiž jsou možné 

přechody): 1. Nejvyšším stupněm socializace je tzv. integrace (z lat. 

integer = neporušený), tj. úplné zapojení individua stiženého vadou, u 

něhož byly důsledky vady zcela a beze zbytku překonány; 2. dalším 

stupněm je adaptace (z lat. adaptio =  přizpůsobení), kdy osoba stižená 

vadou se dokáže zapojit do společnosti po všech stránkách, ale jen za 

jistých pomocných opatřeních (např. člověk stižený poruchou sluchu za 

pomocí sluchadla a výcviku sluchu apod.); 3. utilita (z lat. utilit = 

užitečný) znamená, že postižené individuum, u něhož se nepodařilo 

zdolat efektivitu, zapojuje se pouze za dohledu a s pomocí druhých lidí, 

čímž dosáhne určitého stupně pracovní použitelnosti a v důsledku toho 

i jistého společenského i subjektivního uplatnění i uspokojení (např. 

osoby mentálně retardované); 4. inferiorita (z lat. interiér = nižší) je už 

mimo možnosti socializace; jde tu o segregaci (z lat. segregatio = 

oddělování, grex = stádo).“20 Zatímco osoby postižené vadami smyslů 

a vadami tělesnými mohou dosáhnout nejvyšších stupňů socializace, 

osoby mentálně postižené zůstávají na nižších stupních. 

Socializace je začleňování člověka do společnosti prostřednictvím nápodoby a 

identifikace; zprvu v nukleární rodině, pak v malých společenských skupinách, jako 

je školní třída, zájmový klub, sportovní družstvo, až po zapojení se do nejširších, 

celospolečenských vztahů; součástí socializace je přijetí základních etických a 

právních norem dané společnosti.21 

                                                 
20 Defektologický slovník. Jinočany:2000. s.324. 
21 HARTL, P. Stručný psychologický slovník. Praha:2004. s.249. 



Socializací označujeme proces postupného začleňování či vrůstání jedince do 

společnosti. Myšlena je tím především raná fáze vývoje člověka, ve skutečnosti je 

ale socializace procesem celoživotním. Díky ní se stává člověk sociální bytostí, která 

je schopná žít ve společnosti.  

Po narození je člověk vybaven základními biologickými funkcemi a brzy je 

schopen samostatné biologické existence. Bez socializace by se však nikdy nestal 

lidskou bytostí. Příkladem toho jsou známé „vlčí děti“, které byly vychovány 

smečkou vlků a také se tak projevovaly. 

Dítě se v průběhu socializace vybavuje rozsáhlým souborem praktických i 

teoretických poznatků a schopností,  formují se jeho vlastnosti, postoje a utváří si 

vlastní žebříček hodnot. Hlavním prostředkem socializace je výchova, kterou 

rozumíme proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout 

pozitivní změny. 

Významnou úlohou v socializaci hraje především sociální prostředí, kde je 

jedinec narodí a vyrůstá. Prostředí je zdrojem podnětů, které mohou proces 

stimulovat a urychlit nebo ho mohou zpomalit a negativně ovlivňovat. Prvním a 

nejdůležitějším činitelem, který se na socializaci podílí, je rodina. Rodina ovlivňuje 

jedince záměrně i nezáměrně od narození a podle názorů mnoha odborníků je její 

vliv rozhodující pro celý jeho budoucí života.  

V této souvislosti také Pešatová 22 uvádí, že socializace se děje 

mezigeneračně, uvnitř rodiny a širší rodiny, ale i vlivem étosu celé společnosti a 

módních či dominujících fenoménů té které společnosti. Člověk je bytost sociální, 

vyrůstá v rodině, ale i ta nejužší rodinná komunita je opředena sítí mnoha dalších 

sociálních vztahů. Dávná sídliště a pohřebiště podávají stále znova svědectví o tom, 

že v nejužších vztazích spolu žily nejméně tři generace a že k rodinnému svazku 

patřili samozřejmě také prarodiče. Od úsvitu dějin lidstva na Zemi pro člověka platí 

nutnost „držet při sobě“ – ke společné obraně i útoku, ke společné práci, ke stavbě 

sídlišť (osad), od první obydlené jeskyně po dnešní megapolis. Bylo nutností spolu 

vycházet, společně pracovat, navazovat vzájemná pozitivní pouta – pouta 

překračující rámec nejužší rodinné pospolitosti – vztahy do jisté míry pevné a trvalé.  
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V plánu lidského vývoje je socializace ojedinělá svým charakterem a výjimečná 

svým rozsahem a hloubkou. Bez socializace by lidský rod na této planetě nepřežil a 

nemohl by se zformovat do dnešní podoby. 

2.2 Příčiny a podmínky kriminality mládeže 

Určujícími faktory pro stanovení příčin a podmínek páchání trestné činnosti 

mládeží jsou zejména vývojové zvláštnosti mladého člověka a mikrostruktura, ve 

které se mládež pohybuje. Jde o dva soubory faktorů, na základě kterých je 

formován hodnotový systém, sociální orientace, postoje k lidem a další charakterové 

atributy osobnosti člověka. Rozhodující roli při formování osobnosti má rodina, 

přátelé a známí, tedy mikrostruktura, ve které mladý člověk vyrůstá a žije. 

Nezanedbatelný vliv má však i škola, kamarádi, parta a další. Negativní vývojové 

vlivy pak nejcitlivěji zasáhnou psychiky člověka, tj. motivaci, sebeovládání, citovou 

a morální složku osobnosti. Rozdílnost v dosažené úrovni a kvalitě uvedených 

složek osobnosti je příznačná nejen mezi věkovými kategoriemi člověka ale i mezi 

jedinci stejného věku. Rozdíly jsou patrné i ze sociologického hlediska, kde určují 

především sociální funkci a pozici, kterou jedinec zaujímá ve společnosti a v dané 

věkové skupině. Mládež netvoří homogenní sociální skupinu. Uvnitř je výrazně 

diferencována podle věku, pohlaví, ale také podle sociálních rolí a postavení mezi 

vrstevníky a podle dalších činitelů, které ovlivňují chování jedince. 

Všechny uvedené, ale i další složky osobnosti a prostředí, pokud se vyvíjejí 

patologicky, jsou významné i z kriminologického pohledu a určují strukturu a 

způsob páchání kriminálních deliktů. Obecně pak o nich hovoříme jako o příčinách, 

které vedou k páchání trestné činnosti dětmi a mladistvými. 

Kromě nedostatků v rodinné výchově spočívají příčiny kriminality mládeže i 

v dalších faktorech jako je nízká úroveň až absence vhodných aktivit využitelných 

zejména ve volném čase mládeže, nedostatečná výchovná práce a vliv školy, 

problém kvalifikace a vzdělání, nedostatečná mravní a citová výchova, absence 

právního vědomí a další. Svou negativní roli rovněž sehrávají nedostatek životních 

zkušeností, neschopnost adaptace mladého člověka v novém prostředí, změna stylu 

života, neschopnost rychle a správně reagovat na některé situace a podněty, to vše je 

doprovázeno častými chybami v jednání. Zejména zvládání krizových situací je 



závislé mimo jiné i na potřebných dovednostech a návycích, které u mladého 

člověka bývají nedostatečně rozvinuty.  

Druhou skupinou vlivů, které působí na vývoj kriminality, jsou podmínky, 

které napomáhají nebo ulehčují spáchání kriminálního deliktu. Jde o takové vlivy, 

které působí objektivně v daném období, čase, v daném společenském klimatu. 

Obecně platí, že příčina je realizována za určitých podmínek nebo jen v určitých 

podmínkách. Hodnocení podmínky pro spáchání kriminálního deliktu je výrazně 

ovlivněno osobou, která tuto podmínku musí vnímat de facto jako příležitost 

k překročení mezí morálního, společností dovoleného jednání a chování. To, co 

může být podmínkou pro spáchání trestného činu mladistvým, může naopak u 

dospělého pachatele působit jako překážka ke spáchání trestného činu a naopak. 

2.2.1 Rodina v úloze patogenního činitele 

2.2.1.1 Charakter rodiny 
   Za základní kriminogenní faktory v rodině proto můžeme označit tyto: 

• rozvrácená rodina – podle Roberta M. Regoliho23 tento termín 

zahrnuje rodinou strukturu rozbitou rozvodem, smrtí nebo odchodem 

jednoho z rodičů. Vliv takto rozvrácené rodiny byl široce zkoumán s 

rozdílnými výsledky. Některé studie zařazují rozvrácenost rodin mezi 

určující faktory kriminality mládeže. Jiné studie zdůrazňují více 

kvalitu vztahů mezi dítětem a alespoň jedním rodičem. Ukazují, že 

v dlouhodobějším výhledu si vedou lépe děti z rozvedených 

manželství, které mají dobré vztahy alespoň s jedním rodičem, než 

děti z nefunkčních vztahů v rodinách úplných. Nelze ovšem 

zapomínat na rizikové faktory, které mohou ovlivnit vývoj dětí. 

Rozvedené matky nebývají ekonomicky zajištěné – musí často 

vynakládat mnohem více času a energie na vydělávání peněz. Celá 

tíže péče o rodinu a domácnost leží pouze na nich. Dostávají se do 

sociální izolace, jsou vystresované, postrádají emocionální oporu. 

Snaží se vše zvládat a milovat své děti, ale ty jim někdy přináší více 

frustrace než radosti. Hlavně u chlapců, v jejichž výchově jsou matky 

nejisté a snaží se jim vynahradit chybějící mužský vzor, se setkávají 
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často s výchovným neúspěchem. Tato rizika ovšem sama o sobě 

nemusí vyústit v kriminální chování, ale mohou se sčítat.  

• závislost rodičů na alkoholu nebo jiných drogách – je samozřejmě 

zjevným a výrazným kriminogenním faktorem. Citlivost na alkohol a 

sklon k závislostem je silně geneticky podmíněna. Významné 

působení alkoholu v rodině, kde byť jeden z rodičů je nadměrným 

poživatelem alkoholu a dítě vidí jeho chování k celé rodině znamená 

možnost, že takové dítě půjde ve stopách rodiče a bude k alkoholu 

rovněž inklinovat. Pod vlivem alkoholu se pak bude dopouštět trestné 

činnosti. Děti závislých matek se rodí předčasně, jejich vývoj je 

narušen již v prenatálním stádiu. Mají mnoho zdravotních potíží a 

téměř vždy je u nich diagnostikováno určité poškození mozku a různé 

poruchy učení a chování. Jejich start do života je znevýhodněn a 

v málo podnětném a sociálně slabém prostředí se ani dál nemohou 

zdravě vyvíjet. Brzy se dostávají do začarovaného kruhu neúspěchu, 

odmítání a frustrace a jejich hněv narůstá. Podle svého založení pak 

ventilují tento pocit sebedestruktivně nebo ho obracejí proti svému 

okolí a společnosti vůbec. Velmi závažnou kombinací  v poslední 

době se ve vyspělých zemích ukazuje být spojení této hluboké 

frustrace s masivním vlivem reklamy. „Nikdo přece nemůže být 

šťastný bez správného typu automobilu nebo nízkotučného jogurtu.“ 

Některé reklamy přímo poskytují návody typu: „Když to chceš, není 

co řešit,“. Není tedy velkým překvapením, že určité sociální vrstvy 

pak prostě jdou a berou si co chtějí, zvláště pod vlivem alkoholu nebo 

drog. Ve stádiu, kdy už je některý člen rodiny silně závislý na 

alkoholu nebo jiných drogách se hodnotový žebříček rodiny rozpadá 

stejně rychle jako osobnost závislých jedinců. Jediným cílem už je 

získání drogy za každou cenu. Kriminální jednání je pak prostě 

způsobem jak si drogu opatřit bez ohledu na následky. Čím „tvrdší“ 

drogy, tím vyšší frekvence kriminální aktivity, stejně jako její 

závažnost a násilnost. 

• kriminalita členů rodiny – v určitých sociálních vrstvách je 

kriminalita téměř řemeslem, které se předává z otce na syna. Děti 

jsou cvičeny a využívány k páchání majetkové trestné činnosti – 



vykrádání aut, okrádání turistů v dopravních prostředcích apod. 

Dostanou se do míst kam se dospělí nedostanou a přitom nemají 

trestní odpovědnost. Nejsmutnějšími případy jsou ty, kdy obětí 

kriminality členů rodiny jsou samotné děti.  

2.2.1.2 Chybné výchovné styly 

K nejčastějším příčinám, které vedou k páchání kriminálních deliktů mládeží patří: 

1) Špatná výchova v rodině. Rodinná výchova je základem a má určující 

význam při formování osobnosti mladého člověka a je rozhodující i pro jeho 

mravní vývoj. Mladý člověk si má z rodinné výchovy odnášet do života 

především správný vztah a úctu k základním principům a hodnotám 

společnosti. Neplní-li rodinná výchova takovou funkci, jsou již tím dány 

větší předpoklady pro vznik kriminogenního prostředí. Tak je tomu i u rodin, 

kde dítě postrádá citový vztah a zájem o jeho život, jeho problémy, i když po 

materiální stránce nestrádá. Výskyt kriminality je vyšší u mládeže 

z rozvrácených rodin. 

2) nepřiměřená výchova dítěte a mladistvého (přehnaná tvrdost nebo naopak 

přehnaná shovívavost) – „Jedním z aspektů výchovy v rodině, je dominance 

a kontrola“.24 Každá rodina má své temné stránky, určitou míru nevědomé 

patologie předávané z generace na generaci. Podle čínského přísloví žádná 

rodina nemůže vyvěsit nápis „tady je všechno v pořádku“. Pro dítě 

vyrůstající uvnitř rodiny je samozřejmě nesmírně obtížné tuto patologii 

pochopit – stejně těžké jako je pro každého uznat své vlastní temné stránky. 

Dítě vyrůstá uvnitř zdánlivě dobré rodiny, přijímá její model a odnáší si do 

života větší či menší poškození. Je to stejně nevyhnutelné jako všechna další 

zranění, která mu přinese proces zrání – „vyhnání z ráje dětství“, dospívání, 

prostě život. Nic nemůže být dokonalé a jedinou záchranou je láska. Dítě 

musí dostat absolutní nepodmíněnou lásku, hlavně od své matky – od 

prvních momentů svého vývoje. Musí se cítit středem jejího světa, musí 

vědět, že je dokonalé a milované. Jedině s tímto pevným bezpečným 

základem může přežít všechny další nástrahy. Jsou však rodinné modely, 
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které tento přirozený archetypální základ narušují. Podle Regoliho25 jsou to 

tyto rodinné modely: 

• Internátní model – kde otec je ředitelem a matka výchovným 

poradcem. Děti jsou poslušnými žáky, kteří plní své 

povinnosti. Rodiče se už nemají co učit, pouze vyučují a 

zkouší.  

• Divadelní model – rodinný život je představení. Každý má 

svou pevně přidělenou roli, žádná improvizace není povolena.  

• Firemní model – otec je výkonný ředitel, matka samostatný 

referent, děti jsou personál s přidělenými kompetencemi a 

odpovědností. Intimita se vytrácí na úkor výkonu a profitu. 

• Týmový model – otec je trenérem, matka povzbuzovacím 

referentem, rodina je tým. Soutěž a vítězství je nadevše. 

Žádný individuální směr se nepřipouští. Šampionát přece 

nevyhrajete se skupinou individualistů. 

• Vojenský model – otec je generál, disciplína je vším. Lítost je 

pro slabochy. Matka je nanejvýš členkou Červeného kříže. 

Takových modelů můžeme pozorovat desítky. Je zajímavé, ale ne 

příliš optimistické sledovat, co taková výchova přináší.  

2.2.1.3 Chyby v postojích rodi čů – nedostate čné uvědom ění 
rodi čovské role 

1) lhostejnost rodičů k chování a prospěchu dítěte ve škole – spolupracující 

rodič se dnes stává stále vzdálenějším snem každého pedagoga. S tím, jak 

poklesla prestiž učitelského povolání a autorita školy, se zdá, že každý rodič 

ví (nej) lépe jak by škola měla vypadat. Případně je mu to jedno, nebo má 

konečně příležitost si se školou vyřídit své staré účty. O nějakém společném 

výchovném působení na problémové dítě nemůže být ani řeč. V tomto 

ovzduší pak samozřejmě nefungují žádná kázeňská opatření, učitel je 

bezmocný. Rodič si nepřeje být obtěžován.  
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2) lhostejnost rodičů ke způsobu trávení volného času – kvalita a délka 

společně tráveného volného času určuje budoucí zájmy dítěte, jeho 

schopnost užívat si život. Dítě se má naučit jak být šťastné, aktivní a jak žít. 

Je otázka jak k tomu přispívají konzumní víkendy v nákupních centrech, 

sledování televize a odkládání dětí k počítači. Ale zeptejte se dětí jaký byl 

víkend, na co se dívaly v televizi nebo jaké počítačové hry mají nejraději. 

Laciná prázdnota a nuda. Zní to jako klišé, ale výsledkem nemůže být nic 

jiného, než násilí.  

3) preferování podnikatelských a jiných aktivit a angažovanost rodičů 

v zaměstnání před výchovou dětí – preferování není jen únikem od 

zodpovědnosti a složitosti výchovy dětí, ale od života vůbec. „Husákovy 

děti“ už samy na vlastní kůži zažily, že děti stačí odložit do školky a k tomu 

se s nastupujícím kapitalismem přidal nový fenomén – workoholismus. 

Mladí lidé jsou masírováni firemními praktikami, odejít domu s koncem 

pracovní doby už není slušné. Vše pro firmu, kariéru, peníze. Matek této 

generace jsou teď plné porodnice a bude nutné se zamýšlet nad tím, co 

všechny tyto vlivy přinesou až se spojí, jaké budou děti „Husákových dětí“. 

2.2.2 Příčiny kriminality mládeže vznikající mimo rodinu  

a) Nedostatečné působení školy. Škola je neoddělitelnou součástí výchovy 

mladého člověka. Vytváří jeho základní materiální a citové hodnoty, které jej 

mají provázet celý život a přímo působí na formování jeho osobnosti. Škola 

v některých případech může působit jako katalyzátor kriminogenních faktorů 

rodiny. Vztah dítěte (mladistvého) ke škole je do značné míry ovlivňován 

osobností učitele a celkovou organizací školní výuky. 

   Za základní kriminogenní faktory ve školské výchově lze označit 

především tyto: 

• nepravidelná školní docházka, 

• špatný prospěch, 

• nevhodné chování žáků k učitelům,  

• arogantní a jinak nevhodný přístup učitele k žákům, 

• špatná spolupráce rodičů se školou, 

• nedostatečná kontrolní a pedagogická činnost školy. 



Při hodnocení příčin kriminality mládeže nelze opomenout i takové, které 

nelze sice označit za primární, ale které na chování a jednání jedince rovněž 

významně působí. Jde o problematiku zdravotního stavu, zejména u osob 

s duševními poruchami nebo chorobami. Početnější skupinu tvoří osoby 

s psychopatickým vývojem osobnosti. 

 

b) Vliv okolí a party. Jde o vliv zejména vrstevníků ale i starších osob 

s narušeným chováním a to jak z řad mládeže tak i dospělých. V období 

dospívání, kdy psychika dítěte v porovnání s fyzickou stránkou není 

dostatečně vyvinuta, je dítě náchylné nekriticky přijímat negativní vlivy 

(vzory) starších. Značnou roli zde hraje také alkohol a drogy. Mezi 

nevhodným využitím volného času a delikvencí mládeže často existuje 

příčinná souvislost. Přirozenou vlastností člověka je potřeba sdružovat se 

v kolektivu lidí. Tato vlastnost je ještě umocněna u mládeže, která se 

sdružuje v partách či jiných společenstvích. Za určitých podmínek je takové 

sdružování společensky nežádoucí zejména v případech, kdy parta vystupuje 

protispolečensky, agresivně, prosazuje rasovou nesnášenlivost, apod. Příčina 

těchto negativistických postojů mladých lidí v partě je například v tom, že 

mladý člověk těmito postoji protestuje proti chybám a nedostatkům 

společnosti. Mladý člověk, který nemá ještě dostatek zkušeností, je velmi 

citlivý na vliv okolí. Citlivě vnímá chyby a nedostatky mikrostruktury ve 

které žije. Snadno podléhá negativním protispolečenským vlivům a 

negativním vlivům jiných osob, které mu nahrazují autoritu rodičů i bezpečí 

domova, což oboje zpravidla postrádá. Velmi snadno se integruje do určitého 

ideologického seskupení zejména v případech, kdy takové seskupení (parta) 

je řízena silnou osobností. Ideologie seskupení je přijímána za ideologii 

vlastní. Svou roli při integraci mladého člověka do party sehrává i jeho 

přirozená touha vyniknout nad svým okolím, touha být zajímavým, odlišovat 

se od ostatních, upoutat okolí, apod. V prezentaci svého postoje je mládež 

podporována anonymitou party, která výrazně ovlivňuje stupeň agresivity 

v prosazování názoru a jednání. V partě je obvykle potlačen vlastní názor, 

který je nahrazen autoritativním názorem vůdce party. Tento vliv je patrný 

zejména u extremistických seskupení, ve kterých mladí lidé prosazují názor 



vůdce aniž by se zabývali obsahem a dopadem tohoto názoru a konáním pod 

vlivem tohoto názoru. 

   Za určující kriminogenní faktory vlivu okolí a party proto můžeme označit 

tyto: 

• silná vůdčí osobnost party, 

• anonymita party, 

• agresivnost party při prosazování své ideologie, 

• sugestivní přebírání názoru, postoje party a zejména vedoucího party 

za vlastní. 

c) vliv médií – určité pořady v televizi mají na děti a mladistvé spíše 

negativní než pozitivní dopad. Sledování nevhodných televizních pořadů, 

kde se objevují prvky násilí a brutality, do pozdních večerních hodin a 

vyprávění pocitů nebo i předvádění následující den ve škole spolužákům, 

podporuje v dětech touhu vyrovnat se lidem, které považují za „hrdiny“ a 

často jim tak značně zkreslují náhled na život ve společnosti. Stále častěji 

se objevují mechanismy nápodoby filmových či televizních vzorů při 

páchání trestných činů dětmi a mladistvými. 

2.3 Řízení ve v ěcech d ětí mladších patnácti let 

Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let je upraveno v hlavě III. zákona č. 

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

mládeže. 

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné a dopustí-li se činu jinak 

trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě. Mezi taková 

opatření patří dohled probačního úředníka, zařazení do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku 

výchovné péče a ústavní nebo ochranná výchova. Nezletilému může být uloženo 

současně i více opatření, je-li to potřebné k dosažení účelu nápravy nebo může být 

soudem upuštěno od uložení jakéhokoli opatření, postačuje-li dosažení účelu 

k nápravě projednáním činu dítěte státním zástupcem nebo před soudem pro mládež. 

Pokud se dítě mladší patnácti let dopustí činu jinak trestného, podá státní 

zástupce soudu pro mládež návrh na uložení opatření. Ze zákona vyplývá, že 

samotné řízení bude zahájeno, až podáním daného návrhu (soud může řízení zahájit 

také bez návrhu) a až tímto okamžikem nabývá dítě práv vyplývajících ze zákona o 



soudnictví ve věcech mládeže. Teprve tehdy je mu také poskytnuta ochrana ve 

formě opatrovníka, kterým je ustanoven advokát nebo sociální pracovník, a který je 

povinen hájit zájmy dítěte.  

Výše uvedený zákon přiznává zvýšenou ochranu mladistvému, jehož zájmy 

musí být obhájcem hájeny již od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření 

podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu. U nezletilého je 

tomu jinak, neboť v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, není dána povinnost 

zastupovat dítě podezřelé ze spáchání činu jinak trestného obhájcem již během 

vyšetřování tohoto činu. Zákon také zapovídá zveřejnit jakákoliv osobní data 

pachatele vedoucí k jeho identifikaci, včetně jeho podoby. Smyslem této právní 

úpravy je umožnit i trestně zodpovědným osobám, aby se po nápravě svého 

protiprávního jednání zapojily do společnosti bez jakékoliv stigmatizace.  

Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let začíná u policie. Řízení začíná 

trestním oznámením na protiprávní jednání nezletilého nebo oznámením o trestném 

činu na dosud neznámého pachatele ve kterém je prováděným vyšetřováním zjištěna 

nezletilá osoba. Případ musí být řádně zadokumentován jako jakýkoliv jiný případ a 

musí být shromážděny důkazy a prokázáno, že se jednání skutečně dopustil 

nezletilý. K úkonům, které jsou v této souvislosti prováděny, patří i výslech 

nezletilého a vyžádání zprávy ze sociálního odboru příslušného Městského nebo 

Obecního úřadu o zjištění poměrů osobních, rodinný i jiných. Na podkladě toho, 

vyšetřující policista přijde do kontaktu s rodinou delikventa, s touto úředně jedná a 

na základě podané zprávy, se dozví o poměrech v rodině. 

Pak není těžké udělat si obraz o tom jaký vliv má rodina na páchání 

kriminality nezletilým, předvídat zda se jednalo o výjimku nebo zda se protiprávní 

jednání dítěte bude opakovat. Hodně vyplývá z jednání rodičů, kteří brání své dítě i 

přes všechny důkazy, že se dopustilo činu jinak trestného, protože jejich dítě by 

v životě nic špatného neudělalo a spokojí se s vysvětlením delikventa „ale já jsem to 

opravdu neudělal“. V takovém případě je malá naděje na nápravu nezletilce, neboť 

rodiče nemají pocit, že by dítě potřebovalo změnu, nebo opatření k nápravě a oni 

jsou přesvědčení, že svoji funkci výchovy plní bez problémů. 



 

2.3.1 Pobyt dít ěte v d ětském domov ě a nebo ve výchovném 
ústavu 

 
Pobyt dítěte v dětském domově nebo ve výchovném ústavu – mohlo by se zdát, 

že tento bod nepatří do příčin kriminality mládeže nebo respektive do vlivu rodiny. 

Je skutečností, že dítě umístěné v dětském domově není v rodině a rodina na něj již 

nemá vliv. Pozastavíme-li se nad tím, proč se dítě v dětském domově ocitlo, je to 

z důvodu toho, že rodina selhala ve své výchově a dítě jí bylo odebráno a umístěno 

do dětského domova. Kromě případů, kdy dítě ztratí rodinu úplně, tragická smrt 

rodičů a umístění dítěte do dětského domova. Vzhledem k tomuto je zjevné, že 

rodina tedy na dítě vliv měla. Rovněž selhání rodiny může způsobit umístění dítěte 

či mladistvého pro jeho kriminální činnost do ústavní výchovy, tedy do výchovného 

ústavu. 

2.4 Vliv rodiny na kriminalitu mládeže 

2.4.1 Nespln ěné funkce a nedostatky rodiny 

„Velkou většinou by si rodiče přáli (někteří ovšem ne a někteří rozhodně ne 

– ale s tím moc nepořídíme), aby jejich dítě bylo citové a citlivé. Aby dovedlo 

přirozené lidské city dávat najevo. Aby dovedlo citlivě vnímat potřeby druhých lidí. 

(Vždyť pak bude milé a hodné i vůči svým rodičům.) Aby druhým lidem rozumělo a 

aby druzí lidé měli důvod přijímat je také s porozuměním a sympatií. Nemělo by být 

přecitlivělé, ale zdravě citové.“26 

Funkce rodiny jsou většinou chápány jako úkoly, které plní rodina jednak 

vůči svým příslušníkům, ale také ve vztahu ke společnosti. Za základní funkce 

rodiny jsou považovány funkce ekonomicko-zabezpečovací, biologicko-

reprodukční, výchovná funkce a funkce odpočinku a regenerace tělesných a 

duševních sil. 

                                                 
26 MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha:2007. s.90. 



 

Rodina má ve vyspělých společnostech hlavní odpovědnost za výchovu 

svých dětí. V životě rodiny se v pozitivním i negativním smyslu promítají celkové 

dlouhodobé důsledky výchovy jejich dětí. Od určitého věku dětí nemůže rodina 

zabezpečit komplexní a multikulturní rozvoj dítěte svými vlastními silami. Je 

v tomto směru odkázána na spolupráci s jinými specializovanými institucemi. Škola 

a ostatní výchovné instituce odpovídají vždy jen za některou dílčí oblast výchovy. 

Rodiče jsou nejdůležitějšími vychovateli, všichni ostatní vychovatelé mohou 

pouze doplňovat to, čeho ve výchově dosáhli rodiče. Rodiče nejsou odpovědni jen 

za výchovu svých dětí v rodinném prostředí, ale za jejich výchovu vůbec. 

Nejdůležitějším předpokladem úspěšné rodinné výchovy je dobrý společný životní 

styl rodičů a dětí. 

2.4.2 Negativní vliv rodiny 

Musíme počítat s tím, že rodina nebude mít na své dítě pouze kladné vlivy, 

pod kterými si představujeme lásku a péči, pomoc s osobními problémy a správnou 

výchovu, ale také záporné vlivy. Mezi ně se řadí hádky v rodině, neshody mezi 

rodiči, přetěžování a kladení nepřiměřených nároků, rozmazlování, nejednotnost 

rodičů v názorech na výchovu dítěte. V neúplné rodině pak také nevšímavost a 

citový stres. U takových rodin pak nelze počítat se stoprocentní účastí na spolupráci 

se školou a dalšími institucemi. 

Je nutné a důležité, chápat konstelace rodin dynamicky, to znamená, že 

rodiny jsou stále se měnící v horší či lepší a to z hlediska dítěte. Též je možno 

dedukovat, jaké konstelace, modely, uspořádání rodiny může být nejvíce 

patogenním činitelem pro kriminalitu mládeže.  



 

V přehledu možno shrnout hlavní faktory vlivu rodiny na kriminalitu 

mládeže: 

• rozvrácená rodina 

• drogová závislost rodičů a členů rodiny 

• kriminalita rodičů a členů rodiny 

• chybná výchova rodičů 

• nedostatek rodičovské lásky 

• chybné postoje rodičů - ke škole 

                                          - k volnému času dětí 

• neplněné rodičovské role 



3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl praktické části 

Cílem praktické části je zjistit jaký vliv má rodina na kriminalitu mládeže a 

to konkrétně nezletilých osob ve věku od 10 do 15 let v městských obvodech Prahy 

2 a Prahy 5. Respektive z jakých rodin pochází nezletilé děti dopouštějící se činů 

jinak trestných a tím zjistit, jaký vliv má rodina na kriminalitu mládeže. 

3.1.1 Stanovení p ředpoklad ů 

A. Lze předpokládat, že alespoň ve dvou třetinách případů trestné činnosti 

nezletilých jsou jako delikventi chlapci (ověřováno pomocí studia 

dokumentace – vyšetřovací spisy). 

B. Lze se domnívat, že alespoň polovina chlapců - delikventů, pochází 

z neúplné rodiny a jsou svěřeny do výchovy matky nebo jiné osoby ženského 

pohlaví (ověřováno pomocí studia dokumentace – vyšetřovací spisy). 

C. Lze předpokládat, že nezletilé děti dopouštějící se činů jinak trestných 

alespoň ve třech čtvrtinách pochází z nefunkčních rodin tzn. rodin kde 

alespoň jeden z rodičů je závislý na alkoholu nebo jiných drogách, rodin kde 

alespoň jeden z rodičů byl trestně stíhán nebo odsouzen (ověřováno pomocí 

studia dokumentace – vyšetřovací spisy). 

 

3.2 Použité metody 

Jako metoda sloužící k získávání údajů byla vybrána metoda teoretické 

analýzy a to obsahová analýza spisové dokumentace, konkrétně pak analýza 

osobních dokumentů a spisové dokumentace v podobě vyšetřovacích spisů 

vedených na jednotlivé nezletilé delikventy. 

Jako metoda sloužící ke zpracování dat byla použita metoda kvalitativního 

průzkumu a to z důvodu toho, že zdrojem dat je přirozené prostředí jako je rodina. 

Její předností je, že lze získat podrobný popis a vzhled při průzkumu jedince – 

nezletilce. 



3.3 Popis zkoumaného vzorku a pr ůběh průzkumu 

3.3.1 Popis zkoumaného vzorku  

Zkoumaným vzorkem jsou nezletilé osoby ve věku od 10 do 15 let s trvalým 

bydlištěm v Praze 2 a v Praze 5, které se dopustily  v roce 2007 činu jinak trestného 

a byly vyšetřovány policejním orgánem v obvodu Praha II. 

V oblasti celé republiky se činů jinak trestných podle statistik Policejního 

prezidia ČR v roce 2007 dopustilo 3095 nezletilých. Nezletilý se dopustili celkem 

1799 činů jinak trestných. V tomto roce byla nezletilými spáchána 1 vražda, 544 

případů násilné trestné činnosti, 74 případů mravnostní trestné činnosti, 1180 

majetkové trestné činnosti.  

V roce 2007 bylo policejním orgánem  Prahy II vyšetřováno 57 nezletilých. 

Z toho bylo 8 dívek a 49 chlapců. Ti se dopustili 23 případů násilné trestné činnosti, 

3 případů mravnostní trestné činnosti a 48 případů majetkové trestné činnosti. 

Vražda v tomto období a v uvedeném obvodě nebyla nezletilými spáchána žádná. 

 

  2007 Vraždy násilí  mravnost majetek celkem  

Celková v ČR 1 544 74 1180 1799 

Praha II 0  23 3 48 74 

                     Tabulka č. 1: Kriminalita nezletilých v roce 2007 v ČR a obvodu Praha II 

Jak bylo již uvedeno, v Praze II se v roce 2007 dopustilo činu jinak trestného 57 

nezletilých dětí. Z tohoto počtu bylo 8 dívek a 49 chlapců.  

Počet chlapc ů a dívek

1
14%

2
86%

1

2

 
Graf č. 1: Znázorňuje procentuálně počet dívek a chlapců z celkového počtu nezletilých delikventů 

v Praze II 



 

Nezletilé delikventy, kteří se dopustili činů jinak trestných v roce 2007 na území 

Prahy II, můžeme v uvedeném rozmezí od 10 do 15 let rozlišit podle věku na 

skutečné konkrétní stáří a  podle pohlaví.   

Praha II 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let celkem 

dívky 0 0 0 3 5 8 

chlapci 1 0 6 19 23 49 

Tabulka č. 2: Rozdělení nezletilých delikventů podle věku a pohlaví 

Průzkumem bylo zjišťováno, které nezletilé děti dopouštějící se činů jinak trestných 

na území Prahy II, pocházejí z rodiny úplných a neúplných. A ve kterých rodinách 

se vyskytla u rodičů drogová závislost nebo trestná činnost. Výskyt více negativních 

faktorů v rodině najednou (drogy, trestná činnost, neúplná rodina). 

  
Praha II úplná 

rodina 
bez 
neg. 

faktorů 

neúplná 
rodina 

bez neg. 
faktorů 

úplná 
rodina 

se 
závislostí 

neúplná 
rodina 

se 
závislostí 

úplná 
rodina 

s 
kriminalitou 

neúplná 
rodina 

s 
kriminalitou 

více 
negativních 
faktorů v 
rodině 

dívky 0 2 3 1 2 0 0 

chlapci 2 10 5 4 13 3 12 

Tabulka č. 3: Rozdělení nezletilých delikventů dle charakteru rodiny 

Podle uvedených údajů bylo zjištěno, že z neúplné rodiny pochází 29 chlapců 

delikventů. Z tohoto počtu bylo 23 chlapců svěřeno do péče matky, 2 chlapci do 

péče otce a 1 chlapec do péče sestry. 
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Graf č. 2 : Znázorňuje převažující počet chlapců delikventů svěřených do péče jednoho z rodičů - 
matky 
 

3.3.2 Průběh průzkumu 

Získávání dat probíhalo ze spisové dokumentace vyšetřovacích spisů 

vedených proti nezletilým delikventům. Vyšetřovací spis kromě jiného obsahuje i 

zprávu o zjištění poměrů nezletilého. Je nutné se zvláštní pečlivostí objasňovat a 

dokazovat příčiny jednání nezletilých a skutečnosti pro posouzení jejich osobních, 

rodinných i jiných poměrů. K tomuto mimo jiné slouží i zpráva od sociálního 

pracovníka, který již v minulosti s nezletilým a jeho rodinou pracoval nebo začal 

pracovat na řešení vzniklé situace. 

3.4 Výsledky a jejich interpretace 

Studiem dokumentace a analýzou dat bylo zjištěno, že 86% nezletilých 

delikventů dopouštějících se kriminality jsou chlapci (viz graf č. 1). Tím byl 

potvrzen stanovený předpoklad A, kde bylo uvedeno, že alespoň ve dvou třetinách 

případů trestné činnosti nezletilých jsou jako delikventi chlapci. 

Druhý stanovený předpoklad pod písmenem B, byl rovněž potvrzen. Bylo 

zjištěno, že z celkového počtu 26 chlapeckých delikventů, jich 24 bylo svěřeno do 

péče osoby ženského pohlaví a to 23 do péče matky a jeden do péče sestry (viz graf 

č. 2). Což je více jak polovina jak bylo předpokládáno. 

Bylo zjištěno, že z celkového počtu 57 nezletilých delikventů pochází 14 

jedinců z rodin bez negativních faktorů. Zbývajících 43 dětí je z rodin, kde rodiče 

jsou uživateli drog (alkoholových i nealkoholových) nebo mají kriminální minulost. 

Pro lepší přehled provedeme grafické procentuální znázornění vzorku. 



Vliv nefunk ční rodiny
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Graf č. 3: Modrá barva znázorňuje rodiny bez zjevných negativních faktorů a fialová barva ukazuje 

rodiny mající faktory negativně ovlivňující nezletilé k páchání kriminality 

 
Jako předpoklad C byl uveden, že alespoň ve třech čtvrtinách pochází 

nezletilý dopouštějící se činů jinak trestných z nefunkčních rodin. Tento předpoklad 

byl rovněž potvrzen, i když s přesným výsledkem tří čtvrtin. 

3.4.1 Případové ilustrace 

Petr,12 let. Dopustil se činu jinak trestného ublížení na zdraví, a to tím, že fyzicky 

napadl svého spolužáka ve škole a způsobil mu vážné zranění hlavy. Narodil se jako 

první dítě, a zůstal jedináčkem, v úplné rodině, bez negativních faktorů, ale pouze do 

věku jeho 3 let. V této době odešel otec od rodiny a rodiče byli rozvedeni. Matka si 

nenašla již stálého partnera a naopak docházelo k časté výměně „tatínků“ Petra. 

Vzhledem k tom, že Petrova matka sama neunesla odchod manžela, začala ve 

značné míře požívat  alkohol. To se odráželo na výchově syna, na kterého neměla 

čas a nebo pod vlivem alkoholu nebyla schopna jakékoli výchovy. Se zahájením 

povinné školní docházky, začaly problémy. Vzhledem k tomu, že Petr chodil do 

školy nepřipravený, nenosil domácí úkoly a ani pomůcky, dostával poznámky a 

matka byla zvána do školy. Matka na toto reagovala tak, že Petra bila, v domnění, že 

je to nejlepší cesta k nápravě. Do školy nechodila a vzniklou situaci nijak neřešila. 

Vzhledem k tomu, že Petr často doma vídal nejen slovní ale i fyzické konflikty mezi 

matkou a střídajícími se partnery, které vznikaly nejen příčinou alkoholu, jeho 

chování ve škole ke spolužákům začalo být rovněž agresivní až vyústilo v 

nepřiměřené fyzické napadení spolužáka. Tato Petrova reakce byla na slovní rozepři 



se spolužákem. Petrovi samotnému nepřišla jeho reakce jako nepřiměřená a to 

vzhledem k tomu, že násilí v rodině bylo téměř na denním pořádku. 

Jana, 14 let. Dopustila se činu jinak trestného krádeže a to tím, že opakovaně 

ukradla různé věci. Její krádeže začaly ve škole u spolužáků, následně v obchodech 

a později se vzrůstající sebejistotou a chtíčem, i na lidech v místech veřejnosti 

přístupných. Jana se narodila v úplné rodině. Má jednoho mladšího a jednoho 

staršího sourozence. Jana ve svém volném čase pomáhá matce s domácností a péčí o 

mladšího bratra. Matka je nezaměstnaná, otec pracuje. Finanční příjem rodiny je 

dostačující na zabezpečení základních potřeb rodiny jako je strava, ošacení, bydlení 

apod. Dospívající Jana začala mít vyšší potřebu módního oblečení a doplňků jako 

ostatní spolužačky a proto po otci požadovala peníze. Otec však nebyl dceři schopen 

vysvětlit proč jí peníze nemůže dát a jejich vzájemné hádky končil se slovy „jestli 

něco chceš tak si to sežeň sama a třeba si to i ukradni“. Ohledně finanční situace 

byly hádky mezi rodiči běžné, matka vyčítala otci, že jí na domácnost a děti přispívá 

málo peněz. Otec Jany nebýval doma, dlouho pracoval a na výchově Jany se nijak 

nepodílel. Při první příležitosti poslechla Jana „radu“ otce a ve škole spolužačce 

odcizila mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že Jana nebyla při krádeže ani 

dodatečně odhalena, začala odcizovat i další věci, nejen spolužákům ve třídě, ale i 

v jiných třídách školy.Věci pak prodávala v bazarech a zastavárnách a za získané 

peníze si pořizovala věci, které chtěla. Rodiče se nepozastavovali nad tím, kde Jana 

k novým věcem přišla a jakým způsobem je získala. To vedlo, k tomu, že páchání 

krádeží u Jany se znásobilo, postupně zdokonalovalo jak v praxi tak na cennosti 

věcí. Při dopadení Jany a jejím výslechu uvedla, že svým jednáním pouze uposlechla 

otce a vyřešila problém jejich hádek ohledně peněz, protože už po rodičích žádné 

nepožadovala. 

Jiří, 14 let. Dopustil se na místě veřejnosti přístupném výtržnictví a poškozování 

cizí a to tím, že barevným sprejem  maloval na zdi domů různé nápisy a obrazce a 

když byl upozorněn kolemjdoucími lidmi, aby to nedělal, tyto ještě hrubě slovně 

napadal. Jirka pochází z úplné rodiny bez uváděných zjevných negativních faktorů. 

Matka je soudkyně a otec poslanec. Jiří nemá sourozence. Ve škole nemá žádné 

výchovné problémy a prospívá velmi dobře. Svůj volný čas tráví venku s kamarády, 

doma je dost část sám a to vzhledem k pracovní vytíženosti svých rodičů. Rodina je 



finančně dobře zabezpečená, Jiří má vysoké kapesné a cokoli chce od rodičů dostane 

nebo mu dají peníze ať si to koupí. Nouzí o kamarády Jiří nemá, ty si totiž díky 

svému vysokému kapesnému, které mnohdy nestačí ani utratit, „kupuje“. Jako 

poslední nápad na trávení svého volného času dostal ten, že sobě a několika dalším 

kamarádům koupí spreje a vsadili se o to, kdo namaluje největší nápis na zeď domu. 

Jirka věděl, že jeho jednání není správné a že se to nesmí, ale právě proto. Byl to pro 

něj adrenalin. Zkrácení dlouhého času, kdy se mu nikdo nevěnoval a rodiče neměli 

zájem co Jirka dělá a jak čas kdy je sám tráví. V tomto případě vzniklou situace 

rodiče při vyzvedávání syna na policii vyřešili tak, že řekli, že vzniklou škodu 

uhradí a s poškozenými majiteli domů se dohodnou, Jirka se omluví a celou věc 

vyřeší „mimosoudně“. Tak se i stalo. Pro Jirku z celé věci nevyplynul žádný trest. 

Jediné opatření, které rodiče udělali, bylo to, že jeden týden nedostal Jiří své „tučné“ 

kapesné. Rodiče díky „svým“ penězům situaci v tichosti vyřešili, vždyť se vlastně 

zas tak moc nestalo. Jirka byl následující týden opět zadržen policií ve stejné situaci. 

Zadržení se Jiří nebránil se slovy „mně se stejně nic nestane, naši to zaplatí“. Hra se 

opakovala a otec syna před policisty ještě omlouval a hájil. 

Jakub, 14 let. Dopustil se činu jinak trestného ublížení na zdraví a to tím, že po 

vzoru svého počítačového hrdiny, fyzicky napadal toho „kdo mu přišel do cesty“.  

Jakub pochází z neúplné rodiny a byl svěřen do péče matky. Má mladší sestru. Ve 

škole prospívá průměrně a má drobné problémy s chováním, kdy vyvolává ve škole 

rvačky při svých ukázkách boje z počítačových her a předvádění boje svého hrdiny. 

Ve svém volném čase chodí Jakub na karate a hraje hry na počítači. Matka má dvě 

zaměstnání, aby zajistila chod domácnosti a finanční stránku rodiny. Z tohoto 

důvodu jsou děti často samy doma. Jakub proto tráví nejvíc času u počítače a hraje 

hru s prvky násilí, kde bojuje, střílí, zabíjí lidi, ničí různé věci. Jakub se natolik vžil 

do role svého počítačového hrdiny a na tolik se mu tato role zalíbila, že ji začal hrát i 

ve skutečnosti. Stejnými způsoby jako ve virtuálním světě, začal napadat své 

kamarády a vzhledem k tréninku bojového umění - dost nebezpečně. V tomto 

případě, bychom mohli říci, že více než vliv rodiny je zde vliv počítačové hry na 

kriminální chování Jakuba. Otázkou však je, zda v případě, kdyby matka nedovolila 

synovi časté hraní nebo jiný druh hry, byla by situace stejná? 



3.5 Shrnutí výsledk ů praktické části a diskuse 

Zjištěné údaje a výsledky nelze aplikovat na veškerou nezletilou populaci 

v našich podmínkách, neboť počet vzorku je malý a jedná se o městské podmínky. 

V praktické části došlo k porovnání pouze celkové kriminality nezletilých v ČR 

podle statistik Policejního prezidia a počtu spáchaných činů jinak trestných 

v obvodu Prahy II.  

K porovnání s jinými statistikami nebo závěry výzkumu vlivu rodiny na 

kriminalitu mládeže nebylo provedeno, neboť se nepodařilo získat takové údaje. 

Bylo zjištěno, že resorty jako je Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy provádí mnoho výzkumů v oblasti dětí, nezletilých a to i 

v souvislosti s pácháním kriminality. Statistiky jsou vedeny ve spoustě ohledů, ale 

žádná z nich není cílena ke zjištění a porovnání, jaký vliv na děti a jejich kriminalitu 

má rodina. 

Výsledky praktické části ukazují a potvrzují domněnku, že rodina má 

určující vliv na páchání kriminality mládeže. Průzkum byl prováděn na vzorku 

nezletilých v jedné časové ose v roce 2007 a na jednom místě v obvodu Praha II. Pro 

přesnější výsledky a stanovení konkrétnějších závěrů, by bylo třeba mít větší 

zkoumaný vzorek, v delší časové ose a na místech v různých podmínkách. V další 

práci bych se zaměřila i na jiné použité metody. Vhodné by bylo provádět rozhovory 

jak s nezletilými tak rodiči, pozorování rodin a jejich fungování. Na zvážení by bylo 

provádění průzkumu formou dotazníku, zda by odpovědi korespondentů byly 

objektivní. 

Využití výsledků pro praxi by mělo být takové, že prevence kriminality a 

aplikace na prevenci, by  měla prolínat více resorty a počínat u rodin. Pracuje se 

s dětmi jako s delikventy a tyto jsou trestány oproti svým rodičům. Více péče a 

práce by se mělo věnovat rodičům. 



 

4 ZÁVĚR A NÁVRH OPATŘENÍ 

Cílem mé práce bylo potvrdit míru vlivu rodiny na kriminalitu mládeže. 

Výsledkem je zřetelné potvrzení závislosti, špatné výchovy a míry kriminality 

mládeže. Čím hlubší je rodinná patologie a čím déle na dítě působí, tím závažnější je 

jeho kriminální chování. Tím větší je také riziko opakování trestných činů a výskyt 

delikvence. Přínos těchto výsledků a těžiště praktického zaměření této práce vidím 

v preventivních programech. Je třeba podle měnících se potřeb rodiny a společnosti 

stále přezkoumávat funkčnost stávajícího systému služeb pro rodiny a prosazovat 

v něm změny, stejně jako v praxi kriminální policie. 

Do primární a sekundární prevence je třeba zapojit nejen rodiče, ale i učitele, 

lékaře a všechny pomáhající profese, vlastně co nejširší veřejnost. Co největší okruh 

lidí, který se dostane do kontaktu s rodinou by měl umět rozpoznat příznaky rodinné 

dysfunkce. I děti samy by měly vědět, kde je hranice mezi vhodným a nevhodným 

chováním rodičů. Měly by být poučeny o tom, co dělat když rodič tuto hranici 

překračuje. Vhodným prostředím pro co nejširší prevenci je škola, která obvykle 

jako první zachytí varovné signály. 

Dalším rámcem v němž je možné aplikovat výsledky této práce jsou 

preventivní programy práce s rodinami. Měly by být vytvářeny na míru konkrétní 

rodinám a poskytovat jim soustavnou terapii, vzdělávání a různé typy podpůrných 

programů. Měly by zahrnovat práci na osobnostní výbavě rodičů, nabídnout jim 

kvalitnější výchovné strategie a pomoci upravit materiální podmínky života rodiny. 

Přitom je třeba počítat s nedůvěrou a odmítáním. Sociálně izolovaní lidé mají potíže 

s navazováním kontaktů. Budování i udržování vztahů s takovými rodinami je velmi 

obtížná a přitom nutná část preventivní práce. 

Pouze tam, kde už je rodina na tolik nefunkční, že žádná intervence 

nepomůže pracujeme dál spíše nebo pouze s dítětem. Opět však v prostředí, které 

bude co nejvíce připomínat strukturu rodiny. V malých neformálních skupinách. 

Nepřirozené ústavní podmínky nebo dokonce prostředí nápravného zařízení chrání 

už pouze společnost, se skutečnou výchovou nemá nic společného. Proto ji lze 

navrhnout až jako poslední prostředek po vyčerpání všech možných preventivních a 

záchranných programů zaměřených na rodinu.  



Intervenční programy musí vycházet z individuálních potřeb rodiny, musí 

mapovat rodinné vztahy pokud možno v přirozeném domácím prostředí. Mají vždy 

hledat cesty co nejúčinnější pomoci v rizikových oblastech výchovy. Někde je třeba 

naučit rodinu lépe hospodařit, někde se zaměřit více na výživu a hygienu, jinde na 

kvalitu trávení společného času. V některých rodinách je nutno nabídnout techniky 

neagresivního řešení konfliktů. Vždy je hlavním cílem podpořit a upevnit pozitivní 

vztahy, zvýšit bezpečí domova a stabilitu rodiny. Někde je třeba přidat také výcvik 

v hledání pracovního uplatnění, hospodaření nebo dokonce navrhnout protialkoholní 

či protidrogovou léčbu. Téměř všude je vhodná terapie pro lepší zacházení 

s emocemi a stresem. Každé snížení počtu rizikových faktorů zvyšuje naděje dítěte 

do budoucnosti. Úspěchem je může-li dítě zůstat v rodině a zvýší-li se funkčnost 

rodiny v jakékoli oblasti. 

Preventivní programy nejsou vhodné pro rodiny v nichž je někdo 

z dospělých nemocný psychopatií s agresivními sklony, psychózou, je závislý na 

návykových látkách nebo aktivně odmítá spolupráci. Nejsou vhodné ani pro rodiny 

s vysokou mírou nestability, jejichž funkčnost už nemůže být zachována.  

V takových případech nastupuje program práce s dětmi nebo mladistvými. 

V některých zemích se podařilo dosáhnout výborných výsledků v různých typech 

výchovných komunit. Například na venkovské farmě, kde ohrožené děti tvrdě 

fyzicky pracují a o všechny své potřeby se musejí samy postarat. Úplná změna 

prostředí a životního stylu a dosud neznámý pocit z dobře vykonané práce dokážou 

úplné zázraky, stejně jako nutnost spolupráce s ostatními a poznání, že „chci-li mít 

teplo budu si muset zatopit“.  Velmi účinná je tato strategie hlavně pro skupinu 

mladistvých, kteří pocházejí z dobře situovaných rodin, nikdy nemusely o nic 

usilovat, neznají hodnotu práce a kořeny jejich agresivity spočívají hlavně v nudě. 

Toto je jediná cesta jak alespoň na čas omezit vliv prostředí, které jim nabízí příliš 

mnoho příležitostí k rizikovému trávení volného času (herny, bary, diskotéky). Je 

také zajímavou alternativou pro léčbu různých typů závislostí.  

Jednoduchý, prostý, tvrdý život s přesnými pravidly nabízí možnost mnohé 

pochopit a dospět. Důležité je rodinné prostředí ve kterém taková terapie probíhá, 

možnost kontaktu se zvířaty a péče o ně. Rovněž vlastní zodpovědnost vytváření 

kontaktů a interakcí s ostatními členy komunity a rodinná atmosféra. Podnětné a 

tvořivé prostředí, vztahy, práce, duchovní rozměr, tvořivost a řád – to je přímý 

protiklad k tomu co většina mladistvých pachatelů do té doby zažila. A také přímý 



protiklad k pobytu ve vězení – příslovečné „škole kriminality“, který se může stát 

skutečným startem kriminální kariéry delikventa. 

Takovéto alternativní programy výchovy jsou vhodné jen pro určitou část 

mladistvých, vždy jen pro malé skupiny. Mohou být velmi účinné, ale jsou náročné 

pokud jde o výběr personálu. Vyžadují opravdu mimořádné osobnosti nadšené svým 

posláním, plné energie a přitom zkušené, opravdu kvalitní lidi. 

Průzkum ukázal, jak málo stabilní je v dnešní době rodina. Jak málo funkcí 

skutečně plní. Zážitek rozvodu má stále rostoucí procento dětí. Prokazatelně přináší 

dětem obou pohlaví těžkosti v psychosociálním vývoji a to mnohdy na velmi 

dlouhou dobu. Někdy je může poznamenat trvale. Méně zřetelná je však souvislost 

mezi rozvody a kriminalitou mládeže. Děti, které mají dostatečnou emocionální 

podporu, alespoň v jednom rodiči, nebo jiné blízké osobě, nemusí nutně sociálně 

selhat. Působení rizikových vlivů, je velmi složité, vstupuje do něj mnoho faktorů. 

Vlivy se navzájem sčítají a působí tím problematičtěji čím je delší jejich trvání a čím 

menší je stabilita rodiny. Také ekonomické selhání rodiny samo o sobě je méně 

rizikové, pokud v ní panují kvalitní vztahy. Rodina může jít do určité míry proti 

proudu konzumní společnosti, ale jen pokud jsou vzájemné vztahy opravdu pevné. 

Ve chvíli, kdy jeden z rodičů selže celková situace rodiny se projeví jako riziková. 

Hlavním opatřením,které navrhuji je, zaměřit se na primární a sekundární 

prevenci práce s rodinou a přesunout významně těžiště práce sociálních pracovníků 

do této oblasti. Začít s co nejúčinnější prevencí všude tam, kde jsou zvýšená rizika, 

pokud možno ještě dříve, než se objeví hlubší problémy ve výchově. Včasnost 

zásahu je velmi důležitá pro jeho úspěšný průběh. Hlavním cílem je vždy snaha o 

zachování původní rodiny a o zvýšení její funkčnosti. Je třeba zaměřit více 

pozornosti na kvalitní a hlavně neformální osvětu, ukazovat a brzdit nepříznivé 

trendy ve výchově, otevřít širokou diskusi na tato témata v masmédiích. Ukázat 

jednoduše a jasně skutečný stav věcí a vyplývající rizika a nabídnout možná řešení. 

Cílem samotné intervence do rodiny musí být všechny oblasti jejího 

rizikového působení na dítě. Preventivní a intervenční programy musí nabízet 

výchovu a vzdělávání rodičů, psychoterapii, diagnostiku celé rodiny, léčbu, právní i 

sociální pomoc nejrůznějšího druhu podle potřeb rodiny. 

Sanační programy by měly ovlivňovat výchovný styl rodičů, posilovat jejich 

schopnost řešit náročné situace a v případě potřeby stanovit přiměřené sankce vůči 

dítěti i rodině, pokud je třeba zabránit rozvoji kriminality. Mají-li být takovéto 



programy účinné, nemohou spočívat v jednorázovém osvětovém poučení rodičů a 

nesmějí být formální. Spadají už do systému terciární prevence, kde je žádoucí 

zasáhnout tak, aby byl mladistvý pachatel účinné odrazen od další protizákonné 

činnosti, ale současně tak, aby nedostal negativní „nálepku“, která by ho navždy 

zařadila mezi delikventy a vzala by mu naději na nový start.  

Pozitivním trendem je v poslední době ubývání mladistvých ve věznicích a 

větší prostor pro alternativní sankce a opatření. Některé zákonem předpokládané 

typy programů však zatím téměř neexistují, proto soudci volí podmíněné tresty, 

které se míjí účinkem, protože pachatel je téměř nepocítí, ani nezajišťují nápravu. 

Proto v této práci tak zdůrazňuji nutnost práce s rodinou, ve které vždy spočívají 

kořeny problémů. 

Existují nestátní organizace, které už rozvíjejí nové typy programů pro 

ohrožené rodiny a rizikovou mládež. Jsou to například různé nízkoprahové kluby, 

které se snaží pracovat s celou rodinou nebo do určité míry suplovat některé její 

funkce. Jejich práce je velmi záslužná a obtížná, většina z nich se však potýká 

s malou podporou státu a s finančními problémy. Chybí jasný systém jejich 

akreditace a do určité míry také legislativa. Přesto jsou tyto kluby výbornou formou 

práce hlavně s romskými rodinami, protože se jim alespoň částečně daří narušovat 

subkulturu nepřátelskou vůči většinové společnosti. Zcela jistě jsou v praxi 

přínosnější, než mnohá formální a drahá opatření s kterými přichází ministerstvo 

školství. 

U dětí z nefunkčních rodin lze vysledovat predelikventní chování. Jako je 

špatná komunikace s ostatními, náznaky šikany, záškoláctví, útěky z domova, 

drobné krádeže, lhaní, špatné výsledky ve škole a celkově negativní postoje. 

Bohužel tyto problémy s velkou pravděpodobností přejdou ve skutečné kriminální 

chování. Mezi stupněm jsou tzv. bagatelní delikty, což jsou méně závažné 

přestupky, které by neměly být řešeny vězením nebo umístěním do diagnostického 

ústavu, protože tím se zvyšuje riziko delikvence. Společensky je mnohem 

přínosnější krizová prevence poskytována rodinám, trénink rodičovských dovedností 

a různé rodinné terapie, zaměřené na změnu interakcí v rodině, posilování 

praktických i sociálních dovedností. Významné jsou také programy Evropské unie, 

podporující vstup ohrožených mladých lidí na trh práce. 

Hlavním podnětem vyplývajícím z mé práce by mělo být do budoucna 

včasnější zachycení signálů rizikového působení rodin, rozšíření záchranné sítě a 



prohloubení spolupráce rodiny, školy, všech pomáhajících profesí i orgánů činných 

v trestním řízení. Za důležité považuji také hledání nových účinnějších forem 

preventivní práce a omezení její formality. 
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