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Resumé: 

 

 Bakalářská práce se zabývala problematikou kriminality mládeţe a vycházela z příčin 

vzniku delikventního chování mládeţe a rizikových faktorŧ, které vedou k delikventnímu chování 

mládeţe. Jejím cílem bylo zjistit jaký vliv má rodinná výchova na kriminalitu mládeţe. Práci 

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

odborných zdrojŧ popisovala a objasňovala etiologii kriminality mládeţe, se zaměřením na 

rodinnou výchovu, která z velké části ovlivňuje delikventní chování mladého jedince. Praktická 

část zjišťovala pomocí dostupné dokumentace a kasuistik chovancŧ z výchovného ústavu, kterým 

byla nařízena ústavní výchova, jak velká část těchto chovancŧ pochází z neúplné rodiny. 

Provedeným prŧzkumem byl potvrzen předpoklad, ţe většina delikventně chovajících se 

mladistvých pochází z neúplných nebo dysfunkčních rodin, kde neexistují plnohodnotné vztahy. 

 

Klíčová slova:  Mládeţ, mladiství, dítě, delikvence, kriminalita, rodina, rodinné vztahy, výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 This bachelor's thesis was dealing with a issue of juvenile deliquency and came from 

analysis of reasons of origins of juvenile deliquent behavior and risk factors, which leads into a 

juvenile deliquency. A intention of this thesis was to discover, what influence has a family 

upbringing to juvenile deliquency. Thesis have two fundamental parts. Firts was theoretical part, 

which through the use of processing and presentation of scientific sources describes and 

demonstrates a etiology of julenile deliquency, targeted on a family upbringing, which, for the 

most part, influence a deliquent behavior of young person. Practical part investigate, with using 

available dossiers and casuistry of inmates from educational institute, by which was replaced 

institutional upbringing, how better part of these inmates originated from incomplete famillies. 

The executed research had confirmed hypothesis, that majority of these deliquently behavind 

juveniles come from incomplete or disfunctional famillies in which an adequate connections does 

not exists. 

Keywords: Youth, juvenile, child, delinquency, criminality, family, family relations, upbringing 

 

Resümee: 

Die Bachelor Arbeit hat sich mit der Problematik der Jugendkriminalität befasst und ging 

aus den Ursachen  der Entstehung des delinquenten Benehmens und den Risikofaktoren aus, 

welche zum delinquenten Benehmen der Jugendlichen führen. Ihr Ziel war die Feststellung, 

welchen Einfluss die Familienerziehung auf die Jugendkriminalität hat. Die Arbeit stellten zwei 

grundlegende Gebiete dar. Es handelte sich um den theoretischen Teil, welcher mit Hilfe der 

Verarbeitung und der Präsentation der fachlichen Quellen die Ätiologie der Kriminalität 

beschrieben und erklärt hat und das mit Ausrichtung auf die die Familienerziehung, welche zum 

großen Teil das delinquente Benehmen des jungen Individuums  beeinflusst. Der praktische Teil 

ermittelte mit Hilfe der zugängigen Dokumentationen und Kaustiken  von den Zöglingen  aus dem 

Erziehungsheim, welchen die Anstaltserziehung angeordnet wurde, wie groß der Anteil dieser 

Zöglinge aus einer nicht vollständigen Familie ist. Mit Hilfe der durchgeführten Untersuchung 

wurde die Voraussetzung bestätigt, dass die Mehrheit der sich delinquent  benehmenden 

Jugendlichen aus nicht vollständigen oder dysfunktionalen Familien stammt, wo vollwertige 

Beziehungen nicht existieren. 

Die Schlüsselwörter: die  Jugend,   die  Jugendliche,  das  Kind, der Delinquent,                        

die  Kriminalität,  die  Familie,  die  Familienverhältnisse, die Erziehung 
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„Všechna zloba pochází ze slabosti. 

 

   Dítě je zlé jen proto, ţe je slabé. 

 

   Učiňte je silným a stane se dobrým. 

 

   Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.“ 

 

   Jean Jacques Rousseau 

 

 

 

 

 

 

Seznam používaných zkratek 

 

ADHD: hyperaktivita s poruchou pozornosti  

DDÚ: diagnostický dětský ústav 

DÚM: diagnostický ústav mládeže 

LMD: lehká mozková disfunkce 

MMD: malá mozková disfunkce 

OSPOD: orgán sociálně právní ochrany dětí 

OV: ochranná výchova 

PO: předběžné opatření 

THC: účinná látka marihuany a hašiše 

ÚV: ústavní výchova 

VÚDM: výchovný ústav dětí a mládeže 

VTOS: výkon trestu odnětí svobody 

ZDŠ: základní devítiletá škola 
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1 Úvod 
 

Kriminalita mládeţe je v současné době velmi diskutovaným tématem a 

oblastí do které se vkládá mnoho výzkumné energie a ze které se vyvíjejí nové 

teoretické koncepce s vyústěním do přípravy zákonŧ a dalších opatření.  Příčiny a 

podmínky vzniku a rozvoje kriminality mládeţe jsou rŧzné, kdy za jednu 

z nepodstatnějších je povaţována výchova v rodině. Vliv na vývoj a formování 

člověka má také jeho genetická výbava, škola a prostředí v němţ ţije. Mládí je 

obdobím moţné pozitivní formace, ale i obdobím, kdy většinou dochází k 

psychickým, sociálním a mravním deformitám, které mohou předznačit budoucí 

delikventní dráhu jedince. Mŧţe dojít k rozvoji rŧzným poruch chování a poruch 

osobnosti, ke kterým dochází hlavně v rizikové době při přechodu z dětství do 

dospělosti. Rodina by měla mladého člověka připravit a vychovat tak, aby měl 

správný vztah a úctu k základním principŧm a hodnotám ve společnosti. 

Kriminalita mládeţe má své specifické znaky, je mnohdy nezralá a 

romantizující a nedá se jednoznačně říci, ţe v minulosti docházelo k páchání 

trestné činnosti mládeţí méně neţ v současnosti. Faktem je, ţe mladí pachatelé 

tvoří nezanedbatelnou skupinu v rámci pachatelŧ trestné činnosti; například na 

majetkových trestných činech se mladí lidé do 18 let stabilně podílejí celou 

čtvrtinou.  

Mladí lidé se dnes rodí do světa, který se překotně mění, který klade na 

mladou generaci nebývalé poţadavky a který před ně zároveň rozprostírá rozsáhlé 

moţnosti, ale i omezení. Před mladými jsou moderní společností rozprostírány 

lákavé poţitky a materiální hodnoty, o které usilují. Jejich dosaţení je však reálné 

pouze pro část populace, nikoliv však pro převáţnou část lidí ze spodních pater 

sociálního ţebříčku a tak dochází ke krádeţím. 

Kriminalita mládeţe, nezřídka páchaná organizovanými skupinami dětí 

a mladistvých, patří beze sporu mezi nejzávaţnější problémy společnosti a jako 

takové by jí měla být věnována v současnosti i do budoucna náleţitá pozornost 

vedoucí k jejímu efektivnímu sniţování. 

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

ostatních věkových skupin pachatelŧ.  
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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 případŧ 

páchána ţivelně pod vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace 

oproti rozumové). Impulsem pro trestnou činnost je v řadě případŧ 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 nástrojŧ ke spáchání trestného činu. Trestná 

činnost se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením 

předmětŧ a znehodnocením zařízení. 

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, mobilní 

telefony, elektroniku, oblečení, zbraně, 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.  

Kriminalita mládeţe je výrazně multidisciplinární problematika. Mají k ní co 

říci jak vědy normativní, tak vědy společenské a především empirické. 

Příčinami a podmínkami vzniku delikventního chování mládeţe se zabýváme 

v první teoretické části práce. Další teoretickou částí bakalářské práce je 

pojednání o rodině, rodinné výchově, o moţnostech řešení kriminality mládeţe a 

o prevenci kriminality. 

V praktické části se zabýváme vzorkem chovancŧ z VÚDM Kamenický 

Šenov. Cílem praktické části je zjistit za pomoci dostupné spisové dokumentace, 

jak veliká část chovancŧ pochází z neúplných rodin. Lze předpokládat, ţe většina 

těchto chovancŧ bude pocházet z neúplných a dysfunkčních rodin. 

K bakalářské práci jsem si vybral téma kriminality mládeţe, jelikoţ mne 

zajímají hlavně rizikové faktory vedoucí k delikventnímu jednání mladistvých a 

také proto, ţe se s touto problematikou setkávám při své práci. 
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2 Teoretické zpracování problému 
 

2.1 Výchozí pojmy 

 

 

Kriminalita (zločinnost) je úhrn sociálně škodlivých jevŧ, které jsou 

stanoveny v trestních kodexech. V současné právní úpravě jsou to trestné činy    

(v prŧběhu minulých období to byly zločiny, přečiny, přestupky i provinění) 

(Zoubková, 2002, s. 11) 

 

Prekriminalita jsou činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před 

dosaţením trestní odpovědnosti a které, pokud by ji spáchaly osoby starší, by byly 

povaţovány za trestné činy. (Zoubková, 2002, s. 11) 

 

Mládež je ve společenských vědách spojována s rŧznými věkovými 

kategoriemi na právu nezávislými. Kriminologická literatura pod pojem mládeţ 

zahrnuje tři věkové skupiny; děti ještě trestně neodpovědné, mladistvé a mladé 

dospělé. (Zoubková, 2002, s. 12) 

 

Dítě (osoba) mladší neţ 15 let je terminologie uţívaná trestním právem. 

V trestním řízení jde o fyzickou osobu před dovršením patnácti let věku, která 

spáchala čin jinak trestný a není trestně odpovědná. Trestní řád tuto kategorii osob 

označuje jako „osoby, které pro nedostatek věku nejsou trestně odpovědné“. Lze 

jim však v občanskoprávním řízení uloţit ochrannou výchovu. Osoby mladší 

patnácti let poţívají v některých skutkových podstatách zvýšené trestněprávní 

ochrany jako oběti a v trestním řízení podléhají zvláštnímu reţimu při výslechu 

svědka. Terminologii dítě mladší patnácti let pouţívá zákon o rodině. Směřuje na 

případy, kdy rodič pouţil dítě ke spáchání trestného činu, protoţe dítě ještě samo 

není trestně odpovědné. (Zoubková, 2002, s. 12) 
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Mladiství je pojem trestněprávní označující fyzickou osobu. Postavení 

mladistvého je vázáno na dobu spáchání trestného činu. Mladistvou je osoba ode 

dne, který následuje po dni patnáctých narozenin do dne, ve kterém dovršila 

osmnáct let věku. Obecná (plná) trestní odpovědnost pachatele nastává den 

následující po dni, ve kterém osoba dovršila osmnáct let věku. Na trestání 

mladistvích se vztahuje zvláštní ustanovení i zvláštní zpŧsob řízení a zachovává 

se, dokud pachatel nepřekročí 19. rok svého věku. Nezletilý je fyzická osoba do 

osmnácti let věku, nebo která nenabyla zletilosti manţelstvím. Trestní právo 

pojem nezletilý nepouţívá, avšak pomocně jej pouţívá policejní praxe pro 

označení osob trestně neodpovědných pro nedostatek věku, v České republice 

osob mladších neţ 15 let. (Zoubková, 2002, s. 13) 

 

Mladý dospělý je pojem pouţívaný v kriminologické literatuře. Je to 

věková kategorie od 18 let výše. Horní hranice není chápána jednotně a je velmi 

volná, někdy do 21 let, jindy do věku 24 let, ale i 30 let. (Zoubková, 2002, s.13) 

 

Delikvence mladistvých  

Hovoříme-li o dětské delikvenci, jde o jednání osob mladších patnácti let, 

které spáchaly čin, jenţ by jinak byl povaţován za trestný čin nebo čin, který se 

neslučuje s normami dané společnosti a ohroţuje mladistvého jedince v jeho 

sociálním vývoji. U některých autorŧ se termín dětská delikvence kryje s pojmem 

prekriminalita. (Jedlička, Koťa, 1998) 

 

 Kriminalita mládeže 

Za kriminalitu mládeţe pokládáme trestné jednání osob starších patnácti let, 

které však dosud nedosáhly hranice osmnácti let věku. Definovat ji mŧţeme jako 

součást celkové kriminality mládeţe i dospělých, jako negativní historicky 

podmíněný společenský jev, jako krajní případ společenské patologie, porušení 

společenských zájmŧ na takovém stupni nebezpečnosti, který je charakteristický 

jako trestný čin. (Jedlička, Koťa, 1998) 
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2.2 Etiologický přístup k současné kriminalitě mladistvých 

 

Je nesmírně obtíţné určit přesné příčiny delikventního chování 

mladistvého, a to proto, ţe konkrétní čin mladistvého se projevuje v rámci 

sloţitého procesu socializace a společenské kontroly. Je však moţno konstatovat 

dvě spolehlivá zjištění. Za prvé, kriminalita mladistvých není v ţádném případě 

„sociální chorobou“, a chování mladistvých delikventŧ nelze přičítat fyzickým, 

duševním či mentálním anomáliím. Za druhé, abychom mohli analyzovat chování 

mladistvých, ať jiţ delikventní, či nikoli, musíme prozkoumat prostředí, v němţ 

mladiství vyrŧstají: rodinu, školu, přátele a sociální zázemí. Kaţdá příčina a kaţdý 

pŧvod související s delikventním chováním mladistvého je proto moţno sledovat 

aţ k těmto orientačním bodŧm. Při určování skutečných příčin však musíme být 

opatrní. Například častá fyzická nepřítomnost rodičŧ nebo skutečnost, ţe dítě 

vyrŧstá pouze s jedním rodičem, nevede nutně k trestné činnosti, jako spíše 

základní neschopnost rodičŧ vykonávat své povinnosti v rámci péče o děti nebo 

neexistence zdravých a kvalitních vztahŧ – z dŧvodŧ finančních, sociálních 

a/nebo mezilidských problémŧ – mezi rodiči a dětmi nebo mezi rodiči samotnými. 

Nejedná se o selhání jednotlivých ţákŧ, ale o neschopnost vzdělávacího systému 

překonat jejich stigmatizaci a marginalizaci. A konečně, přistěhovalce nevede ke 

zločinnosti jeho identita, ale jeho společenská marginalizace. V dnešní době však 

mladiství, kteří jsou vrţeni do světa dospělých vnějšími faktory, jako jsou 

sdělovací prostředky, technika a zejména internet, často reagují na invaze do 

svých ţivotŧ agresivně. (dostupné na: http://www.europarl.europa.eu) 

 

 Výskyt sociálně patologických jevŧ, jejich dynamika a změny jsou 

nedílnou součástí společnosti. Příčiny, které existenci těchto jevŧ umoţňují, se 

mění velice málo. Uplatňuje se dědičnost i konstituční faktory, rodina, škola, 

pracovní prostředí, vrstevníci, nevhodné trávení volného času, uplatňuje se i vliv 

médií, ale i negativní jevy společnosti, malá ochrana dětí a mládeţe před těmito 

jevy, neúčinná mravní, etická a právní výchova, malá účinnost sankčních a 

preventivních opatření. (Zoubková, 2001, s. 32) 

 

http://www.europarl.europa.eu/
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Jako příčiny značného rozšíření sociálně patologických jevŧ mezi mládeţí 

jsou uváděny nové negativní změny v rodině, ale i liberalizace přístupu 

společnosti k drogám, prostituci, ţebrání, potulce, příţivnictví, hráčství, rŧzným 

sektám, k pornografii, ale i sexu, nelegálnímu vydělávání peněz atd. Dokonce i 

některé nové pozitivní jevy, jako zjednodušený styk s cizinou, moţnost 

neomezeného pohybu po republice i mimo ni, vyšší nabídka na utrácení vlastních 

i cizích peněz, svody „prŧmyslu zábavy“, vliv médií, napomáhají rozšiřování 

sociálně patologických jevŧ u mládeţe. (Zoubková, 2001, s. 32) 

Příčiny a podmínky delikvence dětí, kriminality mladistvých i kriminality 

mladých jsou obdobné jako u kriminality dospělých, ale existují zde některé 

zvláštnosti ovlivňující kriminalitu dětí, mladistvých 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 prŧmyslových aglomeracích. Proto také v boji proti kriminalitě 

mladé generace, kde musí být nesporně vyuţito všech dostupných a účinných 

forem boje proti kriminalitě vŧbec, vyţadují tyto obecné formy boje ve vztahu 

k mladé generaci, zejména dětem a mladistvým, aby se při jejích vyuţívání 

uplatňovaly specifické přístupy. (dostupné na: http://referaty.portik.cz)                              

Obraz rodin, ze kterých pocházejí delikventní mladiství, se v posledních 

desetiletích pomalu mění. Novějšími výzkumy je stále potvrzováno, ţe 

zanedbávání, případně týrání dětí v rodinách dramaticky zvyšuje 

pravděpodobnost, ţe tyto děti se během dospívání dostanou do konfliktu se 

zákonem. Narŧstající násilná i jiná trestná činnost mladých lidí v USA a v dalších 

civilizovaných zemích je dávána do vztahu ke špatně fungující rodině. Empirické 

výzkumy ukazují jako stále vlivnějšího činitele neúplnou rodinu. Jiţ dlouho je 

znám fakt, ţe děti, které přišli na svět mimo manţelství, mají před sebou 

kriminální dráhu ve větším počtu případŧ neţ děti narozené manţelŧm. 

(Matoušek, 1996, s. 18) 
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Několik provedených prŧzkumŧ v USA souhlasně potvrdilo, ţe i děti 

z rozvedených rodin (a to nezávisle na ekonomické úrovni rodičŧ a rase) mají 

později váţné psychické a sociální problémy. Nejpřekvapivějším současným 

trendem je nárŧst kriminality u mladistvých, kteří ţijí v úplné, stabilní rodině. 

Výzkumníci tyto nálezy zatím nedokázali přesvědčivě vysvětlit. Existují dvě 

skupiny hypotéz – první předpokládá „skrytou patologii“ rodiny, kterou nemŧţe 

zachytit sociologické šetření prováděné „z ptačí perspektivy“; druhou skupinou 

hypotéz spojuje předpoklad, ţe vliv rodiny na děti v dospívání stále klesá, děti 

jsou stále více odkázány na výchovu v institucích, na pasivní sledování médií, na 

neřízenou interakci ve spontánně vzniklých partách. (Matoušek, 1996, s. 18) 

 

Dítě mŧţe vyrŧstat v rodině, v níţ jsou přítomni oba rodiče, v dostatku, 

v příjemném a vývoj podněcujícím prostředí. Rodiče se vŧči němu nemusejí 

chovat násilně či výslovně odmítavě, a přesto dítě mŧţe v podstatném smyslu 

přicházet zkrátka, jeho elementární psychické potřeby nemusejí být naplněny, dítě 

mŧţe být subdeprivováno. Dítě mŧţe vyrŧstat v rodině příliš benevolentní nebo 

příliš kritické. Dítě mŧţe být zapleteno do rodičovských konfliktŧ takovým 

zpŧsobem, ţe se za ně cítí odpovědné. Dítě mŧţe být tlačeno rodiči do výkonŧ, 

pro které mu chybí schopnosti. Dítě mŧţe být manipulováno do role obětního 

beránka, takţe je vinno dříve, ještě neţ něco spáchá. Chybí-li týranému či 

zanedbávanému dítěti vţdycky základní vztahová jistota, chybí dětem 

subdeprivovaným v rodičovském postoji jedna nebo obě hlavní sloţky: láskyplné 

porozumění a přiměřené vytyčení hranic odpovědnosti. Kriminalita mladistvích 

není kriminalitou dospělých, i kdyţ ji často předchází. K vlivným faktorŧm 

musíme proto započítat i samo období dospívání. V lidském vývoji je načasováno 

několik období vzdoru; dospívání je posledním z nich. Vývojovým úkolem číslo 

jedna během lidského dospívání je vytvoření vlastní totoţnosti.           

(Matoušek, 1996, s. 19,20) 
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Názory vývojových kriminologŧ na příčiny delikvence mladistvých představují 

mix dobře známých teorií sociální deviace. Pokud jde o strategie zacházení s 

mladistvými delikventy, přiklání se k psychologickým a sociálně psychologickým 

pohledŧm na dospívání jako na obtíţnou etapu ţivota jedince. Vývojoví 

kriminologové suše poukazují, ţe především u mladíkŧ v pubertě a adolescenci 

strmě vzrŧstá výskyt konfliktŧ s okolím, prudce stoupá i počet incidentŧ násilné 

povahy. U závaţnějších činŧ sehrávají velkou roli tlaky (normy) skupin 

vrstevníkŧ, které se vymykají oficiální kontrole. Odreagování frustrací z 

náročných pochodŧ dospívání a získávání sebevědomí (sebeidentity) představuje 

psychologické jádro motivační konstelace. Mladiství delikventi experimentují s 

kriminálním chováním a testují kontrolní mechanismy dospělých. S nástupem 

rané dospělosti však jejich nekonformní chování vyhasíná. Podle empirických 

studií dochází zejména u lehké a středně závaţné kriminality mladistvých ke 

spontánnímu vymizení. Podle vývojové kriminologie se prosazuje mechanismus 

tzv. aging out, tedy jakéhosi přirozeného vybití. Experti v první řadě konstatují, ţe 

současná společnost usnadňuje delikventní projevy. Moderní styl ţivota přinesl 

prudký nárŧst příleţitostí ke kriminalitě. Například přechod na samoobsluţný 

zpŧsob prodeje značně ulehčuje krádeţe v obchodech. Odbourání personálu ve 

veřejné dopravě usnadňuje vandalismus, výtrţnictví, jízdy načerno atd. Uvedené 

činy představují typické delikty dětí a mladistvých. (Čírtková 2003) 

 

2.3  Věkové rozložení kriminality 

 

Skutečnost, ţe kriminalita je podle věku nestejnoměrně rozloţena je známa 

jiţ od prvních statistických analýz kriminality. Jiţ tehdy se ukazovalo, ţe 

kriminalita je převáţně záleţitostí mladých lidí. Podle německého kriminologa 

Kaisera (ve shodě s řadou dalších autorŧ), jak uvádí Zoubková (2002, s. 14) 

„obecně stoupá registrované kriminální zatížení jedince strmě až do věku 20 let a 

potom váhavě klesá. Současně uvádí, že na základě výzkumu skupin i 

srovnávacích analýz kriminální statistiky a latentní kriminality dochází 

k nejsilnějšímu zatížení kriminalitou již ve věku od 14 do 16 let.“                       
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 Toto rozloţení se ani nově vyskytujícími formami kriminality podstatně 

nemění. V České republice pachatelé ve věku do 24 let mají na celkové 

kriminalitě podíl 40 procent a 60 procent všech pachatelŧ jsou pachatelé ve věku 

do 30 let, zatímco demografický podíl osob do 30 let v celkové populaci tvoří 

zhruba 35 procent. (Zoubková, 2002, s. 14) 

 

Pro věkovou kategorii dětí a mladistvích je při páchání trestné činnosti 

dlouhodobě potvrzováno: 

 spolupachatelství (u majetkové trestné činnosti aţ 

stoprocentní), značná tvrdost, devastace, znehodnocování 

zařízení, 

 nedokonalá příprava, často neplánovaná, nedostatečná a pouţití 

nevhodných nástrojŧ, 

 vyuţití somatických znakŧ pachatele, např. Vyšší rychlost, 

větší síla 

 nad rozumovou motivací převládají motivace emotivní, 

impulzivní pod vlivem momentální situace, 

 při opakované trestné činnosti se vyskytují podobné znaky 

z předcházející trestné činnosti. (Zoubková, 2002, s. 16) 

 

Jak uvádí Čírtková (2003) mladistvý delikvent zahajuje konflikty s normami 

mezi 11. a 13. rokem věku. Do té doby byl jeho vývoj nenápadný. V jeho 

anamnéze tudíţ chybí antisociální projevy v dětství. V době puberty dochází ke 

zlomu, pubescent se stává těţko ovladatelným, nerespektuje některé sociální ani 

právní normy, objevuje se typický obraz mladistvé delikvence (např. krádeţe v 

obchodech, poškozování cizí věci, výtrţnictví, atd.). Na rozdíl od chronických 

pachatelŧ se mladiství delikventi dopouštějí především příleţitostné kriminality, 

ve které dominuje protest proti rodičŧm (či generaci dospělých) a dále situační a 

skupinový faktor. Jednotlivé incidenty zŧstávají co do závaţnosti a intenzity 

pouţitého násilí zhruba ve stejném pásmu.  
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Kolem 18. aţ 21. roku věku obvykle dochází k poklesu aţ úplnému vymizení 

kriminálních vzorcŧ chování. Se vstupem do světa dospělých vyhasíná 

problematické jednání a jedinci se stávají konformními. Vývojová kriminologie 

vysvětluje tento fakt tím, ţe v prŧběhu svého dětství zhruba do období puberty si 

mladiství delikventi osvojili dostatečný repertoár prosociálního chování         

(například kooperativní strategie, nenásilné zpŧsoby prosazování a řešení 

konfliktŧ, konvenční hodnotový ţebříček atd.). Řečeno slovníkem vývojových 

kriminologŧ: nasbírali dostatečný „sociální kapitál“, který jim pomáhá zařadit se 

do společnosti. (Čírtková 2003) 

Majetková kriminalita dětí a mladistvích je převáţně záleţitostí krádeţí. 

Děti se nejvíce dopouštějí krádeţí věcí z aut a krádeţí kapesních. Souvisí to i 

s touhou stále mladších dětí vlastnit módní, drahé oblečení a věci pro zvýšení 

vlastní prestiţe a vyrovnat se tak za kaţdou cenu vrstevníkŧm ze sociálně 

silnějších rodin, kteří běţně takové předměty mají. Část trestné činnosti mladých 

lidí, včetně dětí, je organizována kriminálními skupinami dospělých, které 

vyuţívají i toho, ţe děti do 15 let nemohou být trestně stíháni. Mladiství nejčastěji 

kradou motorová vozidla a věci z aut. (Zoubková, 2002, s. 25) 

 

 Zoubková (2001, s. 32) potvrzuje, ţe většina dětských delikventŧ se 

dostává do rozporu se zákonem okolo 12 let. Dětská delikvence úzce souvisí se 

škodlivým výchovným prostředím v některých rodinách. K vlivu rodinného 

prostředí přistupuje s přibývajícím věkem stále intenzivněji prostředí školy a 

všechny jeho antikriminogení a kriminogení vlivy. Je zřejmé, ţe pokud dochází 

k narušování jednoty výchovy ve škole a v rodině, mŧţe být negativně ovlivněna 

celková orientace dítěte. Ve věku kolem 12 let se zvláště výrazně projevují 

všechny kladné i záporné rysy charakteru mladého člověka, rozvíjí se pocit 

odpovědnosti a povinnosti, aktivněji jsou přijímány rŧzné návyky a stereotypy, 

rozvíjí se poměr k práci apod.  
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Dítě v tomto věku je jiţ obeznámeno s pravidly chování ve škole i ve 

společnosti, se základními vztahy v kolektivu spoluţákŧ, s poţadavky učitelŧ a se 

školními povinnostmi. Pokud je toto období dítěte negativně ovlivňováno, ať uţ 

ze strany rodičŧ, učitelŧ, vychovatelŧ, spoluţákŧ, či odjinud, mŧţe to rozhodující 

měrou negativně ovlivnit celý socializační proces a veškeré jeho další jednání. 

Jedním z nejrozšířenějších a nejzávaţnějších negativních jevŧ u této věkové 

skupiny je záškoláctví, kterým děti řeší problémy při zvládnutí náročné učební 

látky, konflikty s rodiči, učiteli, spoluţáky. Volný čas takto získaný na úkor školní 

docházky je dítětem zpravidla vyuţíván bez jakékoliv kontroly ze strany rodičŧ i 

školy, coţ vytváří podmínky pro vznik dalšího neţádoucího jednání (potulování, 

poţívání alkoholu, experimentování s drogami, výtrţnosti, drobné krádeţe). Celý 

komplex těchto kriminogenních vlivŧ je doplňován některými sociálními a 

biologickými zvláštnosti této věkové kategorie. U delikventních dětí se většinou 

projevuje nedostatečný citový rozvoj. Není ještě dostatečně rozvinuta schopnost 

přiměřeně hodnotit vztahy okolí světa i konkrétní situace, někdy chybí schopnost 

rozpoznat škodlivost jednání a posoudit následky. V prepubertálním a pubertálním 

období k těmto jevŧm přistupují problémy spojené s fyzickým a psychickým 

zráním, projevuje se citová labilita a zranitelnost. (Zoubková, 2001, s. 32) 

 

Jak uvádí Zoubková (2001, s. 32, 33) mladiství, ve věku 15–18 let, tvoří 

věkovou skupinu, která prochází rozhodujícím obdobím začleňování se do 

společnosti. Vedle rodiny a školy se na formování osobnosti začínají stále 

intenzivněji podílet i další činitelé (vrstevníci, masmédia, apod.). 

Z kriminologického hlediska mají význam takové specifické rysy jako je 

nedostatek ţivotních zkušeností, neumění správně hodnotit ţivotní situace, falešné 

pojímání kamarádství, sklon k napodobování, tendence dokázat svoji odvahu. 

Mladiství obtíţně uznávají kompromisy, mají sklon k negativismu a kritičnosti, 

projevuje se u nich zvýšený radikalismus, často chybí konkrétní představa o 

vlastním místu ve společnosti. Ve věku 15–18 let se výrazně zmenšuje vliv rodiny 

a školy a do popředí vstupuje vliv vrstevníkŧ. Značný kriminogenní vliv má 

nevhodné vyuţívání volného času.  
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Uplatňují se i negativní vlivy, které souvisejí s nízkou úrovní výchovné 

práce v některých školách, učilištích, výchovných ústavech pro mládeţ. Vliv mají 

i nedostatky v nedŧsledné realizaci systému prevence trestné činnosti 

(nekoordinovanost preventivních aktivit, plýtvání s finančními prostředky atd.) 

(Zoubková, 2001, s. 32, 33) 

 

Ve věkové kategorii 18–21 let se u mladých lidí postupně vlivem zrání a 

získávání zkušeností mění názorová sféra i postoj k okolnímu prostředí. Osobnost 

se stabilizuje, vytváří se dŧleţité hodnoty, v kontaktu s uţším i širším prostředím, 

uplatňuje se snaha po sebepotvrzení a seberealizaci. Získává se nezávislost na 

dospělých a postupně dochází k adaptaci na poţadavky společnosti.       

(Zoubková, 2001, s. 32, 33) 

 

2.3.1 Příslušnost k pohlaví 

 

 Disponujícím konstitučním faktorem je i pohlaví jedince. Muţi se podle 

dostupných statistik dopouštějí trestných činŧ mnohem častěji neţ ţeny, a to ve 

všech společnostech, ve všech dobách, nezávisle na své příslušnosti k etnické 

skupině i nezávisle na druhu trestné činnosti. Podle Čírtkové (1997), jak jí uvádí 

Matoušek a Kroftová (1998, s. 34, 35) „přináší současná data ilustrující tento 

rozdíl v zemích Evropské unie. V policejních statistikách stíhaných osob je 

průměrný poměr mužů k ženám 4:1. Před soudem stane šestkrát více mužů než 

žen. Poměr uvalených trestních vazeb je 20:1 a ve výkonu trestu je poměr mužů a 

žen 30:1.“ Rozdíl v mírách muţské a ţenské kriminality je připisován vrozeně 

vyšší agresivitě muţŧ (myslí se agresivita přímá, neslovní), jeţ je ovlivňována 

muţským pohlavním hormonem testosteronem, který pŧsobí nejen na fungování 

mozku, ale i na utváření těla. Bez vlivu na vyšší kriminalitu muţŧ není ani odlišný 

zpŧsob výchovy chlapcŧ a dívek – dívky jsou ve všech společnostech pod větší 

kontrolou ze strany rodičŧ, učitelŧ i dalších dospělých neţ chlapci, takţe mají více 

příleţitostí vštípit si zábrany k protispolečenskému chování.                          

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 34,35)    
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Vrstevnické vazby na partu pro ně nemají takový význam jako pro 

chlapce. Naopak vazby na rodinu jsou u nich nesporně pevnější. Tyto odlišnosti 

ve zpŧsobu socializace jsou ovšem determinovány kulturou a společností; 

příslušnost k pohlaví je jen spouštěčem příslušných sociálních vlivŧ.             

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 34,35)    

 

Kriminalita mládeţe je převáţně záleţitostí chlapcŧ, děvčata se trestné 

činnosti dopouštějí mnohem méně a méně často za pouţití násilí. Páchají 

především podvody, krádeţe a kriminalitu ve spojení s drogami a prostitucí. 

(Zoubková, 2002, s. 20) 

 

2.3.2 Delikvence z nudy 

 

Významnou skupinou motivŧ trestné činnosti mladistvých obecně je velmi 

často nuda a nestrukturovaný volný čas, spojené s potřebou se odreagovat. Mladí 

lidé pak vymýšlejí rŧzné „kratochvíle“, které jsou na pomezí hry, dobrodruţných 

představ a touhy po volných finančních prostředcích. Tyto akce pak mohou 

nabývat podoby krádeţí (vloupání do chat a sklepŧ, krádeţe hasicích přístrojŧ, 

odcizování drobných součástek motorových vozidel apod.), vandalismu (rozbíjení 

městského mobiliáře, oken, drobné ţhářství…) nebo například pytláctví, kdy 

pachatelé celkem amatérským (tj. dobrodruţným) zpŧsobem loví ryby. Mnoho 

skupinek mladistvých pak společný volný čas tráví při uţívání rŧzných druhŧ 

návykových látek, coţ s sebou kromě rizik zdravotních nese riziko překračování 

trestního zákona (především § 187 a 188a). V pozadí mnohých trestných činŧ 

mladistvých je ovšem nejtradičnější droga – alkohol. Šetření znovu ukázalo, ţe v 

ČR je zákaz podávání alkoholu mladistvým velmi intenzivně obcházen a ţe 

varování před účinky alkoholu je stále v osvětě dětí a mladistvých málo a 

neúčinně zdŧrazňováno. Nejen vandalismus a násilná kriminalita, ale i delikty 

majetkové mají někdy svou příčinu ve sníţení rozpoznávacích schopností pod 

vlivem alkoholu. (Holas, Večerka, 2007) 
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Ke kategorii „delikvence z nudy“ mŧţeme s jistými výhradami počítat i 

vandalské činy sprejerŧ. Fenomén „sprejerství“ má ovšem rŧzné podoby a 

pachatelé deliktŧ tohoto druhu se od sebe často významně odlišují. Někdy jde 

spíše o formu vandalismu s cílem ničit, a tím se realizovat, sebevyjádřit, 

odreagovat, upozornit na sebe a v konečné poloze se bavit, jindy jde však o pokus 

o identifikaci s jistými názorovými či uměleckými směry, skupinami či idejemi 

mladé generace a vyjádření určité skupinové solidarity, sounáleţitosti a vzdoru. 

Sprejerství jako náplň volného času v sobě skrývá i určitý náboj adrenalinu, jsou 

zde zahrnuty prvky hry, kreativity a romantického dobrodruţství. Skupinovost se 

jeví jako jedna ze zásadních charakteristik závadového jednání mládeţe i přímo 

trestné činnosti dětí a mladistvých. Dokonce je moţno tvrdit, ţe „samostatně 

operující“ mladistvý delikvent je spíše zvláštnost; naopak dvojice a zejména větší 

skupiny jsou typickou strukturou. Skupiny nemívají ještě organizovanou, 

hierarchizovanou podobu, kterou známe u skupinové trestné činnosti dospělých (v 

tomto druhu skupin ale někdy bývají mladiství zapojeni vesměs na nejniţších 

výkonných úrovních – hlídání apod.). Pro mládeţ jsou spíše obvyklé party, které 

vyznávají určité společné hodnoty, společně tráví volný čas a pro své aktivity také 

někdy asociálním zpŧsobem získávají finance. Někdy je motivem činnosti 

asociálních skupin společné uţívání drog, jindy se soustřeďují na páchání 

majetkových deliktŧ; v řadě případŧ jsou však asociální aktivity značně 

rŧznorodé. Parta často nemá pevné sloţení, kolem „tvrdého jádra“ se pohybuje 

skupina mládeţe obou pohlaví včetně mladších „adeptŧ“ a účastní se některých 

akcí. (Holas, Večerka, 2007) 

 

2.3.3 Význam zájmové činnosti   

 

           Němec (2002, s. 25) uvádí, ţe aktivní účastí na zájmové činnosti se děti a 

mládeţ učí plánovat činnosti a řešit vzniklé problémy. Vytváří si tak dovednosti 

vytyčit si cíl, promýšlet cesty k jeho dosahování, postupovat podle předem 

stanoveného plánu, překonávat překáţky a objektivně hodnotit výsledky vlastní 

činnosti.  
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2.4 Dědičnost 

 

Prakticky všechny osobnostní vlastnosti i většina lidských postojŧ, a 

dokonce zájmŧ je dědičná. Lidské individuální charakteristiky jsou však z tohoto 

hlediska mnohem méně prozkoumány neţ z hlediska vlivŧ prostředí (zejména 

vlivŧ rodiny a jiných skupin). Naše civilizace si totiţ chce a potřebuje myslet, ţe 

lidského jedince je moţné dalekosáhle programovat vlivy prostředí. Proto si 

vytváří vědecké teorie a s nimi volně souvisejí soustavy přesvědčení (viz např. 

doktríny jednotlivých psychoterapeutických škol), jeţ tento předpoklad potvrzují. 

Historickou prioritu v zaměření společenskovědních disciplín na vlivy prostředí 

má novověký osvícenský racionalismus, který prohlásil člověka za „nepopsanou 

tabuli“, na níţ výchova mŧţe napsat téměř cokoliv. Odtud vede přímá linie 

k behaviorismu, k nejvlivnějšímu pedagogickému a psychologickému směru 

začátku 20. století, a k moderním teoriím učení.                                           

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 21, 22) 

 

Zoubková (2001, s. 33) potvrzuje, ţe z hlediska dědičnosti jsou lidské 

individuální charakteristiky a lidské chování prozkoumány mnohem méně neţ 

vlivy zevního prostředí. Při studiu genetických vlivŧ na chování jedince je nutno 

se zmínit o studiu dvojčat (porovnává se výskyt určitého znaku mezi skupinou 

jednovaječných a dvojvaječných dvojčat) a o adopčních studiích. Sledují se děti, 

které byly krátce po narození svěřeny do péče adoptivních rodičŧ a hodnotí se 

biologický faktor (biologičtí rodiče) a faktory vnějšího prostředí (vliv adoptivních 

rodičŧ a jejich okolí).  

 

Delikvence je chování, které je podmíněno velice komplexně. Dědičnost je 

jedním z mnoha faktorŧ, které na ně mají vliv. Genetická dispozice mŧţe být 

odpovědná např. za sníţenou sebekontrolu či za hyperaktivitu. Tyto vlohy však 

sami o sobě nevedou k delikventnímu jednání Genetická vloha jen zvyšuje 

pravděpodobnost, ţe na chování budou mít vliv další činitelé, bez nichţ by se 

delikventní jednání neuskutečnilo. Genetická vloha sniţuje, resp. zvyšuje práh pro 

pŧsobení činitelŧ vlivŧ prostředí. (Zoubková, 2001, s. 33) 
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2.4.1 Historický exkurz 

 

„V devatenáctém století byly zjišťovány jen biologické determinanty 

delikventního chování, zjišťovaly se „degenerativní znaky“ charakteristické pro 

„rodilé zločince“ (např. tvary ušních boltců – Lombrozo), nebo degenerativní 

stigmaty“ ve tvarech lebky (Hooton). Systematické studium dědičnosti delikvence 

začalo prakticky až ve 20. století genealogickým zkoumáním amerických rodin 

v nichž se vyskytlo delikventní chování. Goddard potvrzoval vliv dědičných 

faktorů na delikventní chování („vrozená slabomyslnost“).“                           

(Zoubková, 2001, s. 33) 

 

Takto definované znaky byly jako rozlišující kritérium mezi delikventními a 

nedelikventními osobami v kontrolních studiích provedených začátkem 20. století 

na vojácích a studentech zavrţeny. Představa o degeneraci některých jedincŧ 

souvisela v 19. století s darwinovskou teorií o vývoji druhŧ přirozeným výběrem, 

která připouštěla, ţe někteří jednotlivci mají ke svým zvířecím předkŧm vývojově 

blíţe neţ jiní. Snad posledním představitelem této linie výzkumu byl americký 

antropolog Hooton, studující ve třicátých letech „degenerativní stigmata“ ve 

tvarech lebek zločincŧ. Podobnou dnes opuštěnou teorií byla Kretchmerova 

typologie ze začátku našeho století přiřazující jisté druhy delikvence čtyřem 

somatotypŧm čili typŧm tělesné stavby (byl to typ pyknický, emtosomní, atletický 

a smíšený neboli dysplastický). Tato typologie ještě doznívala ve čtyřicátých 

letech 20. století v USA v teoriích Scheldonových. Systematické studium 

dědičnosti delikvence, jeţ má význam dodnes, začíná aţ v našem století 

Goddardovým genealogickým zkoumáním amerických rodin, v nichţ se 

vyskytovalo delikventní chování. Tyto práce jiţ začaly vliv dědičných faktorŧ na 

delikventní chování potvrzovat, i kdyţ je viděly jako projev „vrozené 

slabomyslnosti“, coţ bylo vysvětlení opřené o vyšetřování zkoumaných osob 

tehdy vznikajícími inteligenčními testy a stále ještě blízce příbuzné teoriím o 

degenerativních znacích. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 21, 22) 
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 Nízká popularita zkoumání genetických determinant delikvence 

v empirickém výzkumu i v souhrnných nových pojednáních o delikvenci souvisí 

pravděpodobně s tím, ţe : 

 

 studium biologických znakŧ je zdánlivě spojeno s typologickými 

koncepcemi vrozených tělesných znakŧ určujících osobnostní vlastnosti, 

jeţ, bylo překonáno jiţ v první polovině našeho století, 

 i odborníci mají sklon uvaţovat v kategoriích „buď, anebo“; zabývá-li se 

někdo z nich vlivy prostředí, má dojem, ţe je tím vyloučeno, aby uvaţoval 

o biologických determinantách delikvence, 

 uznání genetických vlivŧ ospravedlňuje beznaděj v pokusech o nápravu 

delikventně se chovajícího člověka (o jeho převýchovu, terapii či 

resocializaci) a opravňuje pouţití nejtvrdších represivních a vylučujících 

opatření, případně i trestu smrti, 

 vykonstruovaná biologická méněcennost některých lidských skupin byla 

pouţívána zločinnými reţimy k masovému potlačování lidských práv, 

případně k vysídlování a vyvraţďování těchto skupin; v tomto ohledu 

došlo nejdále nacistické Německo za druhé světové války, coţ je stále 

velmi čerstvá historická zkušenost. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 22, 23) 

 

Matoušek a Kroftová (1998, s. 22) uvádí, ţe „zaměření na biologické faktory 

podmiňující delikventní chování má nepochybně v rovině laického názoru, 

v rovině praktické politiky a patrně i v plánování a hodnocení vědeckého výzkumu 

vztah k ultrakonzervativním, rasistickým a represivním postojům. Odpovědný 

občanský a vědecký přístup k delikvenci však nemůže vyloučit debatu o celé třídě 

jevů jen proto, že by její závěry někdo jiný mohl zneužít.“  
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Delikvence je chování. Chování je podmíněno velice komplexně. Dědičnost je 

jedním z mnoha faktorŧ, které na ně mají vliv. Genetická dispozice mŧţe být 

odpovědná např. za sníţenou sebekontrolu či za hyperaktivitu. Tyto vlohy však 

samy o sobě nevedou k vytvoření delikventní party, která vyloupí obchod. 

Genetická vloha jen zvyšuje pravděpodobnost, ţe na chování budou mít vliv další 

činitelé, bez nichţ by se delikventní jednání neuskutečnilo. Genetická vloha 

sniţuje, resp. Zvyšuje práh pro pŧsobení vlivŧ prostředí. Studie dědičnosti jsou 

obvykle podnikány na dospělé populaci. Vztáhnout jejich výsledky na mládeţ 

nejde bez upozornění na fakt, ţe hranice mezi „delikventem“ a „nedelikventem“ 

je během dospívání mnohem méně ostrá neţ v dospělosti. Velmi mnoho mladých 

lidí, zejména mladých muţŧ, a zejména těch, kteří ţijí ve velkých městech, se 

někdy dopustí činu, který překračuje hranice zákona. Většina z nich není nikdy 

vyšetřována ani dopadena. Existuje tedy mnoho mladistvích „delikventŧ“, kteří se 

nikdy nedostanou do ţádného vzorku zkoumaných osob. Na to, aby se někdo stal 

dospělým pachatelem trestné činnosti, potřebuje dospívat osmnáct let, během 

nichţ uţ mŧţe, ale nemusí páchat trestnou činnost ještě jako mladiství. U mladého 

člověka je obtíţnější neţ u dospělého předpovědět, kam bude jeho ţivotní dráha 

směřovat. Delikventní chování mladistvého mŧţe být jen ojedinělou epizodou, 

nebo začátkem zločinecké kariéry. Delikventní chování dospělého člověka bude 

pokračovat s větší pravděpodobností v budoucnu a je pravděpodobnější, ţe se 

z něj bude odpovídat před soudem. Podle přehledu Raineho (1993), jak uvádí 

Matoušek a Kroftová (1998, s. 23) „se daří dědičnost delikventního chování 

nedospělých lidí lépe prokazovat v průzkumech založených na anonymních 

zprávách zkoumaných osob než v šetřeních založených na ukazatelích, jež se 

vyskytují v soudních a policejních statistikách.“   

 

Dědičnost zločinnosti mládeţe je méně výrazná neţ dědičnost zločinnosti 

dospělé populace. Dŧvodem je mimo jiné „krátká doba“ k projevení genetické 

vlohy a pravděpodobně i silnější vliv sociálních faktorŧ během dospívání. 

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 23) 
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2.5 Konstituce 

 

2.5.1 Syndrom hyperaktivity 

 

Z konstitučních faktorŧ, které v ţádném případě nelze povaţovat za 

příčinu sociálně patologických jevŧ, ale za určité predisponující faktory, je nutné 

uvést syndrom hyperaktivity, vrozené osobnostní dispozice a sníţenou úroveň 

rozumových schopností. Trvalý neklid a velké kolísání pozornosti jsou 

nejnápadnějšími znaky dětské poruchy, která byla po druhé světové válce u nás 

nazývána lehkou dětskou encefalopatií (LDE) a později byl pro ni přijat 

anglosaský titul minimální mozková disfunkce (MMD). Nejnověji se odborníci 

kloní k označování tohoto souboru příznakŧ jako syndromu hyperaktivity 

(ADHD). K dalším symptomŧm tohoto syndromu patří změny nálad, impulzivita 

chování a nápadná neobratnost.(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 27) 

 

 Syndrom hyperaktivity patří do skupiny poruch chování. Mŧţeme se 

setkat i s jinými označeními – hyperaktivní nebo hypoaktivní syndrom či 

hyperkinetický, hypokinetický syndrom. Jedná se o děti často s prŧměrnou aţ 

nadprŧměrnou inteligencí, které trpí poruchami učení a chování v rozsahu od 

mírných po těţké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrální nervové 

soustavy. Vznikají většinou drobným, minimálním poškozením centrální nervové 

soustavy v raných vývojových obdobích – v době před narozením, při porodu a 

také i časně po porodu. Mŧţe se zde projevovat i vliv genetických odchylek 

(získaných dědičností). Tato drobná porucha centrální nervové soustavy 

zpŧsobuje určité odlišnosti v chování a jednání dítěte. Jde tedy většinou o projevy 

vrozené, za které dítě nemŧţe, a které zpočátku i těţko mŧţe samo ovlivnit. I 

kdyţ se jedná o projevy vrozené, mŧţeme je vhodnými výchovnými postupy 

ovlivnit a korigovat. Částečně nám pomáhá i sám vývoj dítěte, protoţe tím, jak 

dítě dospívá, zraje i centrální nervová soustava, a některé negativní projevy 

v chování dítěte ztrácejí na intenzitě (popř. i vymizí).                                    

(Drtilová, Koukolník, 1994, s. 48) 
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 Drtilová a Koukolník (1994, s. 48) dále uvádějí, ţe není dobré spoléhat 

na to, ţe vývoj sám vše spraví, protoţe správnou výchovou mu mŧţeme hodně 

napomoci. Určení diagnózy lehké mozkové dysfunkce náleţí vţdy           

odborníkŧm – psychologŧm, speciálním pedagogŧm nebo psychiatrŧm v 

pedagogicko psychologických poradnách, zdravotnických zařízeních nebo 

speciálně pedagogických centrech. Určení této diagnózy není jednoduchá 

záleţitost, je nutné zváţit mnoho faktorŧ, které na chování dítěte pŧsobí. Ne kaţdé 

neklidné dítě trpí syndromem LMD. Neklidné, afektivní nebo aţ agresivní 

chování mŧţe být zpŧsobeno například dlouhodobou emočně nepříznivou 

atmosférou v rodině (např. při rozvodech), nevhodnými zpŧsoby výchovy (příliš 

náročná, nebo naopak příliš nenáročná, rozmazlující výchova), přetěţováním 

dítěte atp. Většina odborníkŧ si při určování diagnózy LMD uvědomuje, ţe je 

vyřčení této diagnózy zavazuje i k částečnému převzetí odpovědnosti z další péči 

o toto dítě. Odhaduje se, ţe postihuje 1–5 % školních dětí. Chlapci jsou postiţeny 

osmkrát častěji neţ dívky. Onemocnění začíná obyčejně v předškolním věku.  

 

Dlouhodobé sledování hyperaktivních dětí ukazuje, ţe jejich potíţe nemizí 

v období dospívání, jak ráda tvrdila starší medicína, psychologie a pedagogika. 

Proto děti mají v dospívání i v dospělosti větší potíţe v adaptaci na společenské 

prostředí neţ ostatní děti. Syndrom hyperaktivity je spojován s takovými znaky 

chování adolescenta, jako je impulzivita, agresivita, záchvaty vzteku a sníţené 

sebehodnocení. Několik desítek procent těchto dětí  je v dospělosti klasifikováno 

psychiatry jako anomální nebo psychopatické osobnosti. (Matoušek, 1998, s. 28) 

 

2.5.2 Vrozené osobnostní dispozice 

 

K vrozeným osobnostním dispozicím řadíme psychopatii, coţ je trvalá, 

vrozená osobnostní dispozice, která se od dětství projevuje nerovnováhou ve 

skladbě osobnostních vlastností. (Zoubková, 2001, s. 34) 
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Nositel této poruchy má kvŧli ní opakované, stereotypní konflikty v sociálním 

prostředí; okolím je povaţován přinejmenším za podivína.                      

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 31) 

 

„ Mezi normou a psychopatií se někdy zařazují ještě akcentované a anomální 

osobnosti. A právě akcentované osobnosti, anomální osobnosti a psychopatie jsou 

často diagnostikovány mezi pachateli trestné činnosti.“  (Zoubková, 2001, s. 34) 

 

Ke konstitučním disponujícím faktorŧm je obvykle počítána i sníţená úroveň 

rozumových schopností, opakovaně potvrzovaná prŧzkumu mladých i dospělých 

lidí ocitajících se ve věznicích a nápravných ústavech. Rozumové schopnosti 

měřené inteligenčními testy jsou prokazatelně více determinovány dědičností neţ 

učením. Výraznější intelektový deficit mají ţeny (dívky) s delikventním 

chováním, neţ muţi (chlapci) s delikventním chováním. Podle Herbeta C. Quaye 

(1987) jak uvádí Matoušek a Kroftová (1998, s. 32) „celkově snížená úroveň 

rozumových schopností představuje pro dítě hendikep v mnoha situacích.“  

 

Celkově sníţená úroveň rozumových schopností znevýhodňuje jiţ v dětství, 

kdy je tento jedinec zranitelnější, vyvolává nepříznivé reakce rodičŧ i ostatního 

okolí, má potíţe ve škole, obtíţně si ve třídě buduje svou pozici, hŧře navazuje 

vztah s učiteli, má špatné školní výsledky, za coţ ho negativně hodnotí i rodina. 

Obtíţněji se u těchto jedincŧ utvářejí sociální dovednosti typu morální hodnoty, 

empatie, schopnost řešit konflikty apod. Rozumové schopnosti se za normálních 

okolností rozvíjejí na základě vrozených dispozic a pŧsobení vnějšího prostředí a 

výchovy. Jestliţe jsou vrozené předpoklady nízké, nelze předpokládat, ţe by se 

v nich tvořily zcela normální schopnosti ani sebelepší výchovou. Musíme ale vzít 

v úvahu, ţe dítě mŧţe být výchovně zanedbávané a jeho přiměřené vlohy se 

nemohou rozvíjet pro nedostatek výchovného pŧsobení. (Zoubková, 2001, s. 34) 
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Psychopatie je diagnostikována u pachatelŧ trestné činnosti velmi často. U 

mladistvích je ovšem nesnadné odhadnout povahové změny vyvolané bouřlivěji 

probíhajícím dospíváním od stálých povahových rysŧ, případně od projevŧ 

procesuálního psychického onemocnění. Nápadně klackovité, obhroublé chování 

mŧţe být projevem, jenţ po dosaţení dospělosti beze stopy zmizí, mŧţe být také 

projevem stálé osobnostní struktury, ale mŧţe být i prvním příznakem začínající 

hebefrenní formy schizofrenie. Rozumově méně nadané dítě je v útlém věku 

zranitelnější nepříznivými vlivy rodičŧ a také snadněji neţ normálně nadané dítě 

vyvolává nepříznivé reakce rodičŧ. Potíţe ve škole pak hendikepem znásobí, dítě si 

obtíţněji buduje pozici ve třídě, nesnadné je pro ně navázat vztah k učiteli a jeho 

nevalné školní výsledky pak negativně hodnotí rodina. Rozumové schopnosti 

nejsou bez vlivu na utváření sociálních dovedností „vyššího řádu“, jako jsou smysl 

pro morální hodnoty, empatie, schopnost řešit konflikty, schopnost odloţit 

uspokojení atp. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 32) 

 

 

2.6 Osobnost 

 

2.6.1 Předsudky o typické osobnosti 

 

 Předsudky o typické osobnosti kriminálně se chovající mládeţe                 

(o typickém „mladém kriminálníkovi“) trpí jak veřejnost, tak masová média. Tyto 

předsudky pravděpodobně souvisejí s jinými občanskými postoji, s celkovou 

frustrací společnosti, resp. s pocitem ţivotní spokojenosti lidí. Ještě významnější 

je, ţe také ve všech zařízeních, v nichţ se soustavně pracuje s rizikovou mládeţí, 

má personál rovněţ vytvořenou ustálenou představu o typické osobnosti klienta. 

Není proto divu, ţe postoje personálu, zvláště po mnohaleté přímé práci s klienty, 

jsou přitahovány extrémy. Negativní zkušenosti, jichţ se kaţdému pracovníku 

nahromadilo mnoho, posilují u disponovaných lidí sklon k zjednodušeným 

zobecněním. Na druhé straně profesionál potřebuje mít alespoň s někým z klientŧ 

dobrý kontakt. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 51, 52) 
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Potřebuje ho vidět jako ovlivnitelného, polepšitelného, nadějného. Takový 

klient se pak v očích profesionála liší od ostatních „raubířŧ“, dostává se mu více 

pozornosti a při hodnocení osobních vlastností se stává negativem většinového 

klienta. Pro profesionálního pracovníka je takový klient nositelem alespoň jedné 

ţádoucí vlastnosti, má alespoň jeden aspekt ideálního Já. Proto je třeba brát 

zobecněné soudy personálu o klientech zařízení, resp. sluţeb pro rizikovou 

mládeţ s jistou rezervou. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 51, 52) 

 

 

2.6.2 Vědecky fundované nálezy 

 

 Vědecké soudy o osobnostech kriminálně se chovajících mladistvích se 

opírají o tyto metody: 

 

 testová vyšetření vězňŧ či klientŧ jiných zařízení, při nichţ jsou indexové 

osoby v určitých znacích porovnávány s populační normou,  

 popis znakŧ chování, jeţ souvisejí s kriminalitou, případně umoţňují 

předpovídat další vývoj indexových osob; tato linie výzkumu se na rozdíl 

od předchozí neopírá jen o psychologická testová vyšetření, ale také o 

anamnestická data, o zprávy jiných osob, výjimečně i o přímé pozorování 

indexových osob; studuje se (aţ na výjimky) jen vliv jednoho znaku na 

delikventní chování, 

 studie delikventně jednajících osob, při nichţ se hledají faktory 

vysvětlující variabilitu rozdílŧ mezi klienty; opírají se většinou o rozbor 

anamnéz, někdy i o testová vyšetření, nebo jiné znaky, 

 výjimečně se uvádějí jako podklad pro obecnější soudy i případové studie 

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 52) 
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2.6.3 Srovnávací studie založené na psychologických testech 

 

Jak uvádí Matoušek a Kroftová (1998, s. 54, 55) předpoklad o 

psychologické homogenitě delikvence (o univerzálních osobnostních rysech 

mladistvích pachatelŧ trestné činnosti) je kritizován v odborných kruzích stále 

častěji a intenzivněji. Úměrně tomu klesá v novější literatuře počet studií, v nichţ 

jsou obecné osobnostní vlastnosti delikventně jednajících mladistvích, jako jedné 

skupiny, porovnávány s parametry nedelikventně se chovající mládeţe stejného 

věku, stejného sociálního postavení apod. Škála psychopatie a škála 

socializovanosti jsou dnes v Kalifornském osobnostním dotazníku pokládány za 

nejspolehlivější obecné ukazatele osobnostního sklonu ke kriminalitě. Škála 

psychopatie v Minnesotském osobnostním dotazníku však měří spíše odklon 

osobnosti od sociálních norem neţ míru psychopatičnosti osobnosti, jak se tato 

obvykle definuje v psychiatrii. Rozdíly mezi delikventně a nedelikventně se 

chovajícími lidmi jsou v obou těchto škálách významně odlišné prakticky ve 

všech zkoumaných vzorcích lidí. „Krejčí (1997) na vzorku našich vězněných 

mladistvích přestupníků zákona např. zjistil, že mají proti normě sníženou 

hodnotu psychoticismu a jejich extroverze není od normy statisticky významně 

odlišná. Významně vyšší byla v tomto vzorku hodnota neurotocismu. Zvýšené 

hodnoty v izolovaných škálách však velmi málo vypovídají o celku osobnosti, tím 

méně umožňují charakterizovat chování člověka. Krejčí (1997) se pokusil o 

komplexnější pohled na osobnost kriminálně jednajícího mladistvého pomocí 

Freiburského osobnostního dotazníku.  Ten měří následující dimenze osobnosti: 

nervozita, spontánní agresivita, depresivita, vzrušivost, společenskost, mírnost, 

reaktivní agresivita, zdrženlivost, otevřenost, extroverze, emocionální labilita a 

maskulinita. Mladiství vězni z naší republiky v tomto dotazníku skórovali 

významně výše na škálách nervozita, depresivita, vzrušivost, mírnost, zdrženlivost, 

otevřenost, emocionální labilita a maskulinita. V obou škálách agresivity 

významný rozdíl nebyl. Přestože jde o pachatele společensky nejzávažnějších 

trestných činů, výsledek pozoruhodně odporuje stereotypu nevypočitatelně 

agresivního mladistvého zločince.“  
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Uvedené nálezy by mohly být částečně vysvětleny vlivem zvýšené snahy 

mladistvích vězňŧ jevit se za podmínek nedostatečné anonymity vyšetřování 

v lepším světle, coţ je doloţeno i zvýšeným lţiskórem v Eysenckově dotazníku. 

(Lţiskór měří sklon k předstírání). (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 54, 55) 

 

2.6.4 Srovnávací studie založené na popisu chování 

 

 Často zkoumaným jednotlivým znakem osobnosti, o němţ se předpokládá, 

ţe se podílí na kriminálním chování mládeţe, je impulzivita, čili opačně 

vymezeno schopnost odloţit uspokojení. Tento znak nepochybně souvisí se 

syndromem hyperaktivity a také s převládající časovou orientací na přítomnost. 

Mnoho studií prokázalo, ţe osoby chovající se delikventně dávají přednost 

okamţitému uspokojení před uspokojením vzdáleným, a to i v případech, kdy 

odměna za oddálené uspokojení potřeby je mnohokrát vyšší neţ zisk, který 

přinese okamţité uspokojení potřeby. Osoba se sklonem k delikvenci má tendenci 

jednat podle hesla: „Lepší vrabec v hrsti neţli holub na střeše“. Zdá se, ţe 

delikventně jednající osoby také mají v prŧměru méně realistická očekávání do 

budoucna neţ jejich zákona dbalí vrstevníci, tzn. ţe si budoucí události 

představují s nereálným optimismem. Patrně to u většiny z nich souvisí s jejich 

méně komplexním vnímáním světa a se specifickou strukturou rozumových 

schopností. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 56) 

 

Matoušek a Kroftová (1998, s. 56) uvádí, ţe dalším zkoumaným znakem 

osobnosti v souvislosti s delikventním jednáním je sebehodnocení                     

(self – concept). Výzkumníci došli k závěru, ţe většina delikventně jednajících 

lidí má negativní sebehodnocení, ţe si sebe neváţí, ţe sami sobě nepřipisují 

hodnotu, případně, v mírnějších formulacích, ţe nemají o své hodnotě jasnou 

představu, ţe jejich sebehodnocení je zmatené, plné protikladŧ. U menší 

podskupiny delikventně jednajících mladistvích je naopak zjišťováno 

sebehodnocení nerealisticky zvýšené, jeţ je dáváno do souvislosti s vysokou 

pohotovostí k agresivní obraně vlastní osoby.  
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Osoby, jeţ se dopouštějí trestného činu opakovaně, mají v prŧměru niţší 

sebehodnocení neţ ti, kteří se proti zákonu provinili jen jednou.                  

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 56) 

 

Delikventní jednání je některými autory přímo vysvětlováno jako pokus 

člověka s nízkým sebehodnocením zvýšit pocit vlastní hodnoty kriminálním 

činem v podmínkách, které mu neumoţňují, případně blokují běţnou, společensky 

přijatelnou formu potvrzování vlastní hodnoty studijními výsledky, prací, 

sportovními výkony, úspěšně realizovaným vztahem k člověku opačného pohlaví, 

zaloţením rodiny atp. Kriminalita by z tohoto hlediska byla jakýmsi obranným 

mechanismem Já, který spouští nepříznivé sociální prostředí. Podle Quaye (1987), 

jak jej uvádí Matoušek a Kroftová (1998, s. 57), ve svém komentáři k výsledkŧm 

této skupiny studií spekuluje o tom, „zda je sebehodnocení psychologicky 

homogenní kategorie. Podle jeho názoru může být u různých jedinců opřeno o 

různé zdroje. To, že si někteří lidé zvyšují sebevědomí kriminálním chováním, se 

podle jeho názoru nedá vysvětlit pouze povahou aktuálního prostředí, v němž se 

nalézají, resp. prostředí, v němž vyrůstali.“ Cestu ke kriminálnímu chování 

otevírá nedostatek vypěstovaných zábran, slabé rozlišování mezi „dobrem“ a 

„zlem“, zpŧsob kognitivní reflexe světa, impulzivita a další osobnostní činitelé 

v úzké součinnosti. Komplexní pohled na interakci těchto sloţek je poţadavek 

patrně přesahující moţnosti současného společenskovědního výzkumu.  

 

 Člověk, který se dopouští trestné činnosti, má z hlediska běţného názoru 

vţdycky narušenou morálku. Souhrnný pojem morálka dnešní psychologie dokáţe 

rozloţit přinejmenším na tři sloţky, jeţ mají nestejný vliv na lidské chování. Jsou 

to:  

 morální názory 

 morální postoje (připojené soustavy názorŧ) a 

 zvnitřněné morální usuzování (tzv. moral reasoning), resp. zvnitřněné 

morální normy (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 57) 
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Prŧzkumy prováděné na delikventně se chovající mládeţi neukazují významně 

rozdíly mezi touto mládeţí a mládeţí nedelikventní v prvním znaku. I delikventně 

se chovající mladiství většinou dobře vědí – na úrovni neangaţovaného názoru-, 

co je pro společnost „dobré“ a co „zlé“. Jenom jistá malá část delikventně se 

chovající mládeţe má morální postoje z hlediska standardní morálky zcela 

zavrţeníhodné, odvozené např. z postojŧ vŧdcŧ satanistických skupin (člověk má 

realizovat všechny své sklony, včetně zlých a deviantních, aby se vnitřně 

osvobodil) nebo z postojŧ vŧdčích osobností skinheadských skupin (člověk má 

bojovat za rasovou čistotu své země a nemilosrdně pronásledovat příslušníky jiné 

rasy jen proto, ţe mají jinou barvu pleti). V takových případech je odlišný morální 

postoj spojen se silnými emočními akcenty a s chováním, které společnost buď 

neschvaluje, nebo přímo kvalifikuje jako trestný čin. Pachatelé většiny ostatních 

trestných činŧ vědí, podle výsledkŧ empirických šetření velmi dobře, ţe to, co 

provedli, dělat neměli; cítí jen o něco menší zábrany k provedení trestného činu a 

v menší míře neţ jiní lidé (kteří meze zákona nikdy nepřekračují) pociťují 

následné pocity studu a pocity viny. Jejich postoj je v podstatě normální, nemá 

v prŧměru jen takový vliv na chování, které by mladému člověku efektivně bránil 

překročit meze zákona. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 57) 

 

Matoušek a Kroftová (1998, s. 59) uvádějí, ţe komunikační dovednosti a 

zpŧsob řešení konfliktŧ jsou dalšími znaky, v nichţ se prŧměry delikventně a 

nedelikventně jednajících mladých lidí liší. Delikventně jednající jedinci mají, jak 

se dá předpokládat, v prŧměru niţší schopnost vnímat sociální významy lidského 

chování, řadí je do méně kategorií, hŧře tolerují dvojznačnost v sociální 

komunikaci, na sociální chování reagují méně přiměřeně z hlediska běţných 

norem a konflikty řeší méně konstruktivně, zkratovitěji i agresivněji.  

 

Před nepříznivými vlivy pŧsobícími na osobnost z prostředí člověka chrání 

hypotetická odolnost vŧči stresu, nazývaná také nezdolnost, nezranitelnost, nebo 

adaptabilita (v angličtině resilency či invulnerability).                             

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 60) 
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Ta vzniká kombinací zdravé, stabilní konstituce osobnosti (vrozené síly Já) 

s alespoň některými příznivými vlivy prostředí (mezi ně patří zejména jistá vazba 

ve vztahu k alespoň jednomu rodiči a rodina s méně neţ čtyřmi dětmi, jeţ má 

jasná pravidla fungování). Tyto nezdolné děti dokáţí „čerpat“ ţádoucí rodičovské 

vlivy i od osob, které nejsou jejich rodiči. Dokáţí pro svŧj rŧst vyuţívat osobní i 

jiné zdroje ve škole a v místní komunitě. Mají aktivní postoj ke světu, 

konstruktivně řeší problémy, dokáţí si udrţovat pozornost okolí chováním, které 

je schvalováno, projevují se kompetentně doma, ve škole i v jiných prostředích. 

Tyto děti pak snadněji neţ jiné dokáţí vzdorovat příleţitostem k páchání 

kriminality. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 60) 

 

Jistá část delikventně jednajících lidí má stálé osobnostní dispozice 

k protispolečenskému jednání, které jsou prakticky neovlivnitelné. Kteří 

delikventně jednající lidé to jsou, nedokáţe zatím bezpečně indikovat ţádná 

psychologická metoda. S větší pravděpodobností to jsou lidé, u nichţ obecné i 

specifické testové indikátory delikvence ukazují významnou odchylku od normy. 

Vztahem mezi strukturou osobnosti a pohotovostí k násilnému delikventnímu 

jednání se u nás dlouhodobě zabývá forenzní psycholog Netík (1998), jak jej 

uvádí Matoušek a Kroftová (1998, s. 61) “ Jeho závěry jsou založeny na množství 

kasuistik (soudně znaleckých posudků) pachatelů násilných trestných činů i na 

cíleném výzkumu. Ve svém posledním shrnutí dělí kriminální agresivitu a závisle 

na tom i osobnosti pachatelů násilných trestných činů do dvou skupin.  Prvním 

typem chování je řízené, organizované, plánované kriminálně agresivní chování. 

Jeho protipólem je kriminálně agresivní chování neřízené, reaktivní a 

neorganizované. Pachateli deliktů doprovázených chladnou agresivitou bývají 

lidé, kteří k oběti nemají osobní vztah. Pro ně je agresivita je prostředkem 

sloužícím k získání nějaké jiné hodnoty, obvykle finanční nebo majetkové. 

Brutalita činu u nich „odpovídá“ tomuto cíli. Většinou pocházejí z rodin, jež Netík 

charakterizuje jako „sociálně patologické“, v nichž často chybí nebo selhává 

otec. Jako dospívající byli často členy delikventní party.“  
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2.7 Eysenckův model výkladu osobnosti delikventa 

 

 

Eysenck definuje osobnost jako trvalou organizaci charakteru, 

temperamentu, intelektu a tělesných vlastností, které specifickým zpŧsobem určují 

přizpŧsobení jedince prostředí. Osobnosti lze nejlépe porozumět na podkladu 

hierarchie jednotek chování, které variují z hlediska úrovně obecnosti a 

dŧleţitosti. Lze rozlišit čtyři roviny organizace osobnosti. Na nejniţší úrovni jsou 

specifické reakce, které lze pozorovat alespoň při jedné příleţitosti v ţivotní či 

experimentální situaci. Jsou to jednotky chování, jeţ mohou, ale nemusí, být 

charakteristické pro daného jedince. Na druhé úrovni jsou tzv. návykové 

(habituální) reakce, které mají tendenci se stabilizovat. Jsou to specifické reakce, 

které se mohou vyskytovat za podobných okolností, např. vlivem určitých 

ţivotních zkušeností, v nichţ člověk reaguje svým charakteristickým zpŧsobem. 

Na třetí úrovni dochází k organizaci návykových reakcí do širších skupin 

vlastností, které označujeme jako rysy osobnosti. Vlastnosti, jako jsou kupř. 

rigidita, přesnost, plachost apod., jsou vlastně primární faktory zaloţené na 

interkorelacích návykových reakcí. Na čtvrté úrovni jsou korelující rysy osobnosti 

jiţ seskupeny do obecného typu, který představuje nejširší organizaci osobnosti a 

hlavní determinující tendenci, která ovlivňuje chování jedince v celé jeho šíři. 

Tato poslední úroveň je základnou pro Eyseckŧv třídimenzionální model 

osobnosti. Podle Eysenckovy teorie osobnosti je delikvence projevem 

nedostatečné socializace, jeţ se uskutečňuje prostřednictvím podmiňování. 

Delikventní chování bývá spojeno s potíţemi podmiňováním, které mají 

především extroverti. Eysenck předpokládal, ţe osobnost delikventa se vyznačuje 

vysokou extroverzí a neerotičností, ale také psychotičností ve srovnání se zdravou 

populací. Mimo to lze u delikventŧ očekávat také podstatně vyšší stupeň 

impulzivity, která by mohla ještě více narušovat jejich adaptaci.           

(Koudelková, 1995, s. 65, 66) 
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2.8 Základní dimenze osobnosti  

 

2.8.1 Analýza anamnestických údajů 

 

 Za pionýrskou práci v této oblasti se povaţuje pokus o kategorizaci 

delikventních dětí autorŧ Hewitta a Jenkinse z r. 1946. Tito autoři předpokládali, 

ţe odlišné formy maladaptivního chování bude moţno uvést do souvislosti 

s rŧznými typy rodinného prostředí. Vyšli z pěti set anamnéz dětských pacientŧ, 

kteří byli přijati na výchovnou kliniku pro poruchy chování. Zaznamenávali 

nejprve, který z  94 projevŧ chování v kaţdém anamnestickém záznamu je či není, 

posléze však podrţeli jen 45 z nich a vzájemně je korelovali. Kritériem pro přijetí 

do trsu byla prŧměrná korelace alespoň 0,30 a tento rys do něho logicky zapadal 

na podkladě klinického posudku. Zdá se pravděpodobné, ţe delikventní jedince 

lze charakterizovat v rámci čtyř dimenzí: První dimenze je vyjádřena v takové 

konstelaci chování a postojŧ, která vyjadřuje základní defekt v socializaci a 

emocionálním kontaktu delikventa s druhými lidmi. Druhá dimenze vyjadřuje 

také zjevně hostinní chování, ale jsou v ní zahrnuty rovněţ pocity viny, úzkosti, 

obavy a neuspokojenosti. U dospělých bývá tato forma chování označována jako 

aloplastický neuroticismus. Třetí dimenze zahrnuje zpŧsoby chování a hodnoty, 

jeţ jsou odlišitelné od běţné morálky, platné v dané společnosti, ale jsou 

v souladu se subkulturou, v níţ jedinec ţije. Tato dimenze v podstatě neznamená 

pravý defekt v socializaci, ale pouze nedostatečnost vzhledem ke vztaţné skupině 

představující společenské normy. Zpravidla není doprovázena ţádnými poruchami 

v emocionální oblasti delikventa, ani subjektivními ani objektivními. Čtvrtá 

dimenze vyjadřuje nezralost, nepřiměřenost, celkovou neschopnost zacházet 

s komplexními situacemi. Vyčerpává sice méně variace v osobnosti delikventa ve 

srovnání s předchozími dimenzemi, ale není vyloučeno, ţe je to podmíněno její 

větší vázaností na intelektové funkce, které nejsou v osobnostních inventářích tak 

zastoupeny. (Koudelková, 1995, s. 76, 77) 
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Jak uvádí Suchý a Švancar (1972, s. 85, 86) za počátky delikventního 

chování mládeţe stojí často absence psychologické a pedagogické znalosti rodičŧ, 

která se nejvíce projevuje v otázce trestání a odměňování dětí. Nadměrným 

uţíváním hrubých nadávek a také tělesných trestŧ, zvláště pak v období dospívání 

dítěte, je impulsem vzbuzujícím hněv, odpor a zatvrzelost. Na tyto pocity se váţe 

proţívání těţkých duševních konfliktŧ, které s sebou mohou nést váţné nebezpečí 

pro zdárný vývoj osobnosti. Lhostejnost rodičŧ k dětem spojená s ochabnutím 

citových pout, coţ zpravidla vede ke krizi rodiny, se jeví jako jedna 

z nejzávaţnějších příčin potenciální i skutečné kriminality mládeţe.  

 

2.9 Kde se v dětech bere zločin  

Příběhy skutečných či potenciálních "dětských vrahŧ" dnes naplňují 

stránky novin. O co více se dozvídáme o jejich činech, o to méně však slyšíme o 

jejich ţivotě či okolnostech, za nichţ vyrŧstali. Mnozí dávají vinu rodičŧm, 

institucím, televizi nebo celkové kriminalitě. Někdy bývá zdŧrazňována potřeba 

trestu a řádu, jindy potřeba lásky a vztahŧ. V souvislosti s nabízenými řešeními 

problému násilí mezi dětmi a takzvanou dětskou kriminalitou se naskýtá otázka 

role či významu vnější regulace chování jedince ve společnosti. Jakou roli hraje 

existence přísných pravidel a hrozba trestu v tom, zda biologicky nedospělý či 

dospělý jedinec poškodí svého bliţního tím, ţe jej okrade, zabije či usmrtí? Pokud 

otázku otočíme, mŧţeme se ptát: Co nás motivuje k tomu, abychom byli k 

ostatním lidem ohleduplní, abychom své materiální, citové či fyzické potřeby 

neuspokojovali za cenu ublíţení někomu jinému? Je to hrozba trestu, nebo 

posloucháme jiné zákony? (Pöthe, 2004) 

 

2.9.1 Mentalizace 

Pöthe (2004) uvádí jak poslední výzkumy ukazují, ţe vedle rodičovských 

zákazŧ a naučených vzorcŧ chování nám v ubliţování jiným brání schopnost 

představovat si a vcítit se do jejich duševních stavŧ.  
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Schopnost dítěte vţívat se do duševního stavu druhého člověka, která se 

nazývá mentalizace, u dospělých pak RSF – reflektivní funkce self není přítomna 

od narození. Lidé, kteří si ji v prŧběhu ţivota neosvojí, představují významné 

riziko nejen pro sebe, ale i pro společnost. Jedinec, který není schopen představit 

si bolest a utrpení jiného člověka, totiţ ztrácí významnou vnitřní brzdu, jeţ mu 

brání v tom, aby druhého člověka citově či fyzicky zraňoval. Tato schopnost je 

dŧleţitá z více dŧvodŧ. (Pöthe, 2004) 

Kdyţ nám třeba někdo v afektu vyhroţuje, ţe nás zabije, bereme tuto 

výhrŧţku jako výraz rozčilení, nikoli jako skutečný záměr, a reagujeme vhodněji 

neţ útokem na toho, kdo výhrŧţku pronesl. Schopnost vyvolat si představu 

duševního stavu jiných osob také pomáhá vyhnout se aktivitám, které by negativní 

emoce a agresivitu jiných osob provokovaly. To vše je příznivé pro rozvoj 

sociálních vztahŧ. Dítě schopné mentalizace se svým hněvem, jakoţ i s hněvem 

druhého člověka, dokáţe pracovat ve fantazii. Ţivým a neţivým objektŧm, jeţ mu 

brání v uspokojování biologických a citových potřeb, se tak mŧţe bránit na 

symbolické, mentální úrovni, namísto toho, aby se jich muselo zbavovat fyzickým 

napadením a zničením. Emocím domnělého útočníka totiţ připisuje symbolický, 

nikoli katastrofický význam. Tyto schopnosti jsou pro většinu lidí samozřejmou a 

přirozenou součástí psychiky, snad s výjimkou nemluvňat a mentálně postiţených 

jedincŧ. Několik nezávislých vědeckých týmŧ však došlo k závěru, ţe schopnost 

mentalizace není určena geneticky. Získáváme ji aţ v prŧběhu vývoje. Jiţ v 

prvních dnech svého ţivota vykazuje novorozeně schopnost vyjádřit základní 

emoce: strach, radost, hněv, smutek, odpor či hnus. S nimi se pojí i výrazy 

obličeje, univerzálně rozpoznávané u všech kultur. Dítě se učí uvaţovat o sobě 

jako o bytosti, jejíţ pocity a přání dávají smysl v souvislosti s odpovědí matky na 

jeho chování. Tento vztah mezi matkou a dítětem funguje od momentu narození. 

Citlivá matka dokáţe naladit svoje odpovědi tak, aby v příznivém směru 

ovlivňovala emoční stavy svého dítěte. Souvislost mezi svými pocity a chováním 

matky si dítě začne uvědomovat přibliţně ve druhém pŧlroce ţivota. Neustálou 

analýzou vysílaných podnětŧ a matčiných odpovědí objevuje dítě odraz svých 

přání a tuţeb. (Pöthe, 2004) 
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V podmínkách bezpečné vazby mŧţe dítě volně poznávat obsah matčiny 

mysli. V optimálních podmínkách uţ tříleté dítě rozezná, ţe jeho vnitřní realita 

nemusí kopírovat realitu vnější. Ví, ţe kdyţ si na něco hraje, je to "jako", ne 

"doopravdy". (Pöthe, 2004) 

„Mentalizaci můžeme nejlépe sledovat pomocí testů, jakým je i Ellie the 

elephant (Sloní mládě Ellie). Čtyřletým dětem se vypráví příběh o nezbedné 

opičce Mickey a slůněti Ellie. Mickey si ráda dělá legraci z ostatních zvířátek, 

Ellie má zase velmi ráda colu. Proto jí maminka nachystá na stůl plechovku s 

colou. Opička Mickey však colu z plechovky vylije a nalije do ní mléko. Elie 

přichází domů, na stole vidí plechovku a s chutí se napije. Když dítě vyslechne 

příběh, dostane otázky: Jaký má Ellie pocit, když poprvé uvidí plechovku na stole? 

Proč má takový pocit? Jak se bude Ellie cítit, když se napije? Proč se Ellie cítí 

smutná/šťastná? (Podle předešlé odpovědi.) Správné odpovědi předpokládají, že 

dítě je schopno provést několik mentalizačních úkolů: představit si Elliino přání a 

s ním spojenou emoci, představit si pocity po napití a porovnat je s původním 

přáním. V tomto i v dalších testech si významně lépe vedly děti, které sdílely s 

matkou bezpečnou vazbu.“ (Pöthe, 2004) 

 

2.9.2 Překážky citů  

Na cestě k bezpečnému sociálnímu fungování a k budování trvalých 

vztahŧ čeká na dítě mnoho překáţek. Tyto překáţky jsou dány kapacitou rodičŧ i 

společnosti poskytnout jim moţnost rŧstu v citově a intelektově uspokojivých 

vztazích. K rozvoji mentalizace nedochází například u dětí vyrŧstajících v 

podmínkách citového zanedbávání či psychického a fyzického týrání. Týrání 

dítěte vede k jeho staţení se ze světa duševního (abstraktního), do světa 

fyzického, který funguje podle mechanické (nikoli ideové) kauzality. Příčinou 

podobného vývoje mŧţe být neustálé vystavení bolesti, mentalizace by byla pro 

týrané dítě zraňující. (Pöthe, 2004) 
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Pokud by se totiţ skutečně vţilo do stavu mysli svého rodiče, mohlo by v 

ní objevit nenávist, strach nebo lhostejnost vŧči sobě. Tyto pocity jsou pro něj 

natolik ohroţující, ţe vnímání takových hnutí mysli svého pečovatele soustavně 

blokuje. Tím v sobě však natrvalo zničí víru v to, ţe lidem se dá porozumět 

prostřednictvím vnímání a vyhodnocování jejich duševních procesŧ. Překáţky 

rozvoje vcítění však nemusí být vţdy ve vnějším světě. Někdy jsou příčiny v dítěti 

samém. Rizikovým faktorem je například intelektový deficit či váţný stupeň 

lehké mozkové dysfunkce. Ale i v takovýchto případech se naskýtá otázka, zda je 

organické vysvětlení jediné, či zda je problém dítěte výsledkem spolupŧsobení 

biologie a nedostatečného zrcadlení depresivním či hraničně organizovaným 

rodičem. Vysoká plasticita mozku v dětském věku a klinické zkušenosti 

napovídají, ţe schopnosti mentalizace mŧţe dítě dosáhnout i později neţ v 

prvních letech svého ţivota. Jako model rané vazby mŧţe slouţit vztah v rámci 

psychoanalytické terapie dítěte, ale i jiné bezpečné vztahy mezi dítětem a 

dospělou autoritou. V případě delikventŧ či malých vrahŧ se takové vztahy musí 

zakládat v podmínkách speciálních ústavŧ. (Pöthe, 2004)  

 

2.10 Rodina 

 

„Rodina je zajisté nejstarší lidskou společenskou institucí. Vznikla kdysi 

v pradávných dobách, kdy se člověk ještě moc málo podobal tomu, jak se známe 

dnes. A vznikla nejen z přirozeného pudu pohlavního, jenž vede k plození a 

rozmnožování daného živočišného druhu (k tomu ostatně není potřeba rodiny), ale 

především z potřeby své potomstvo ochraňovat, učit, vzdělávat, připravovat pro 

život.“ (Matějček, 1994, s. 15) 

 

Rodina je ţivotní společenství manţelŧ a jejich dětí. Manţelství je 

zaloţené zákonným zpŧsobem. Manţelé mají ţít spolu, pomáhat si a vytvářet 

zdravé rodinné prostředí. (Matějček, 1992). 
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Matějček (1994, s. 16) uvádí, má-li se dítě vyvíjet po duševní a 

charakterové stránce v osobnost zdravou a společnosti uţitečnou, potřebuje 

vyrŧstat v prostředí stálém a citově příznivém, vřelém, přijímajícím. Takovým 

ţivotním prostředím by tedy především měla být rodina. Rodina není zdaleka 

jedinou institucí, která bude pečovat o prospěch, ochranu, výchovu a vzdělávání 

dítěte a která tedy bude mít rovněţ vliv na utváření jeho osobnosti. Svoji roli tu 

hraje škola, hřiště, kamarádi, přátelé, zaměstnání atd. Ale rodina má mezi všemi 

přece jen jedinečné a výsadní postavení v několika směrech. Předně jen ona stojí 

na začátku a má tedy moţnost ovlivňovat vývoj dítěte v jeho nejcitlivějších 

fázích. Rodina mŧţe nejpřirozenějším zpŧsobem a nejvydatněji uspokojovat 

základní psychické potřeby dítěte. Je modelem mezilidských vztahŧ, který si dítě 

ponese dál do ţivota a jímţ bude poměřovat všechny vztahy další, do nichţ samo 

vstoupí.        

 

Rodina ve svém souhrnu zajišťuje mnoho činností. Zabezpečuje své členy 

hmotně, pečuje o zdraví, výţivu a kulturní návyky svých členŧ, vytváří specifické 

socializační a výchovné prostředí pro děti, předává jim kulturní dědictví, vštěpuje 

jim morální postoje, ovlivňuje je, usměrňuje, chrání a podporuje. Rodina plní 

určité role i ve vztahu ke společnosti, je to především reprodukce obyvatelstva, a 

to jak reprodukce biologická, tak i kulturní. Protoţe se rodina pohybuje v určitém 

společenském prostoru, nezŧstávají její funkce v prŧběhu dějinného vývoje 

strnulé a neměnné. Jejich obsah se proměňuje, některé funkce ztrácejí svŧj 

pŧvodní význam, přetvářejí se, mizí, zuţují se či naopak rozšiřují. „Z hlediska 

prŧběhu socializačního procesu má zásadní význam, do jaké míry se daří rodině 

vypořádat s funkcemi, které má plnit. Hovoříme proto o rodině funkční (která 

přiměřeně plní všechny funkce), afunkční (ve které občas dochází k poruchám 

v plnění jedné či několika funkcí, které ale nenarušují váţněji ţivot rodiny a 

zásadně negativně neovlivňují vývoj dítěte) a dysfunkční (dochází k váţným 

poruchám, vnitřnímu rozkladu rodiny, zásadně je narušován socializační proces 

dítěte). (Kraus, 2001, s. 79) 
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Rodina jako základní sociální jednotka, ve které ţije většina občanŧ a ve 

které jedinec nachází uspokojení svých základních potřeb, která mu poskytuje 

místo pro trávení volných chvil i prostor pro osobní štěstí, se tradičně podílela na 

výchově mládeţe i dospělých. Dŧrazem na výchovnou úlohu rodiny samozřejmě 

neoslabujeme význam školy, společenských organizací, kulturních institucí a 

hromadných sdělovacích prostředkŧ pro výchovu mládeţe i dospělých.          

(Jŧva, 1997, s. 99)  

 

2.10.1 Rodina jako systém 

 

Koncepce systému „rodina“ se opírá o několik jednoduchých principŧ: 

Prvky tohoto systému nejsou jednotlivý lidé sami o sobě, nýbrţ lidé ve 

vzájemných interakcích a vztazích. Mluví se o sítích vztahŧ. Systém je víc neţ 

součet jeho prvkŧ. Rodinu nepoznáváme jen na základě znalosti jednotlivcŧ, 

neboť chování kaţdého ovlivňuje všechny ostatní. (Matějček, 2005, s. 359) 

 

Rodina jako systém (mikrosystém) je zapojena do širšího společenského 

systému (mezosystému), k němuţ patří příbuzenstvo, sousedé, přátelé a všichni 

ostatní, kdo rodinu obklopují a jsou s ní ve styku. Nutně ji ovlivňují a sami jsou 

ovšem stykem ovlivňováni. Rodině pomáhají, ulevují, chrání ji, ale někdy ji také 

ruší, tísní a zatěţují svými nároky. Rodina je však zapojeny ještě do dalšího, 

širšího systému sociálních vztahŧ, který ji obklopuje víceméně zvnějšku 

(exosystém). Představují jej takové instituce jako zaměstnavatel, škola, jesle, 

sluţby, poradny, orgány péče o dítě, soudy apod. Spolu s tímto ekosystémem je 

rodina obklopena ještě širším okruhem společenských institucí (makrosystémem), 

které jsou uţ zcela neosobní a mají celospolečenský dosah. Současný stav těchto 

institucí je z pravidla výsledkem delšího předchozího vývoje a charakterizuje 

danou společnost ve srovnání se společnostmi jinými. Jde o společenské normy a 

postoje, mezi jiným i normy krásy a tělesné a duševní zdatnosti, obecně uznávané 

hodnoty, zákony a předpisy, tradice, zvyky, výchovné praktiky, ale i předsudky, 

pověry a společenské mýty. (Matějček, 2005, s. 360) 



 46 

Rodina je povaţována za jednoho z hlavních činitelŧ, který svým 

selháváním umoţňuje kriminální chování dětí. Rodina není, ale neměnná 

instituce, její funkce se v novodobé historii významně proměňují. V posledních 

letech klesá sňatečnost, klesá porodnost, zvyšuje se věk, v němţ lidé vstupují do 

prvního manţelství, stoupá počet rodin, v nichţ o dítě pečuje jeden z rodičŧ, 

velikost rodiny se zmenšuje (ubývá rodin, kde ţijí pohromadě dvě aţ tři 

generace). Vzrŧstá počet domácností tvořených jen jedním člověkem, roste počet 

nemanţelských dětí (rodiče spolu ţijí bez oficiálního sňatku). Stoupá počet 

rozvodŧ, klesá počet lidí, kteří po rozvodu uzavírají nové sňatky. Přibývá sňatkŧ 

v pozdějším věku, tzn., ţe ubývá kumulace ţivotních startŧ – profese, manţelství, 

rodičovství. Jiné faktory přetrvávají, nebo se zvyšují: nedostatek bytŧ, chronický 

nedostatek času, promiskuita, alkoholismus, drogové závislosti. Přibývají náročné 

stresové situace, mnozí lidé se bojí převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí, bojí 

se ztráty ţivotních jistot. Děti vychovávané jen jedním rodičem (většinou to jsou 

matky) mají obvykle o něco horší výsledky ve škole, více zdravotních a 

psychických problémŧ a také více střetŧ se zákonem neţ děti, které vyrŧstají 

s oběma rodiči. Těţkosti, s kterými se současná rodina potýká při plnění svých 

výchovných funkcí, jsou spojeny s celou řadou dalších faktorŧ (málo dětí 

v rodině, sníţení potřeb zapojit děti do domácích prací, oslabení kontroly učení a 

volného času, rozdíly mezi fyzickou, psychickou a sociální zralostí apod.). Ţivotní 

standard dnešních dětí je relativně vysoký. Bývá to zejména tam, kde rodiče se 

často snaţí nahradit dětem v materiální oblasti to, o co je ochuzují, kdyţ na ně 

nemají čas. A tak často děti zavalené drahými hračkami, elektronickými výrobky, 

vysokým kapesným, citově strádají. Setkáváme se i s krutým zacházením s dětmi, 

s jejich trestáním a týráním. Týrání dětí však rozhodně není vyhrazeno pouze 

sociálně slabším vrstvám, i kdyţ nepříznivě sociálně ekonomické podmínky jistě 

vytvářejí předpoklady napomáhající tomuto protispolečenskému jednání. Dětem 

je často ubliţováno i v navenek normálně fungujících rodinách. Rodiče nepijí, 

nemají problémy se zákonem, podle sousedŧ vedou spořádaný ţivot.     

(Zoubková, 2001, s. 35) 
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Dŧvodem násilí na dětech bývá v posledních letech, vedle skryté 

agresivity a psychických úchylek, i stres dospělých, kteří se nedokáţí vyrovnat se 

starostmi na pracovišti, leckdy se potýkají s nejistotou svého postavení, 

s nezaměstnaností. Často bývá také výsledkem enormního pracovního nasazení 

rodičŧ – podnikatelŧ, kteří na děti nemají čas. Nedostatek péče o dítě se pak 

projeví zkratkovým jednáním, které vede aţ k trestným činŧm páchaných na 

dětech. (Zoubková, 2001, s. 35) 

 

Kvalita vazby mezi dítětem a rodiči, i ostatními členy rodiny, je klíčovým 

momentem jeho osobnostního vývoje, jeho socializace (včleňování do 

společnosti). Rizikovým faktorem je pro dítě i nepřítomnost jednoho z rodičŧ 

(častěji otce) v rodině, jakoţ i rodič, který se chová delikventně, nadměrně pije, 

bere drogy, je často nezaměstnaný. Značnou roli hraje i zpŧsob interakce v rodině, 

mezi rodiči, k dítěti eventuelně jednotný postup řešení konfliktŧ v rodině, příp. i 

širší rodinné vztahy. (Zoubková, 2001, s. 35) 

 

Zvláštní kategorií jsou děti vychovávané v kolektivních institučních 

zařízeních. Tyto deprivované děti mají oslabenou schopnost navazovat vztahy, 

mají oslabený smysl pro „mimoústavní realitu“. Jejich delikventní jednání mŧţe 

být následkem jejich adaptace na ţivot v ústavu a menší schopnosti adaptace na 

„vnější“ ţivot. (Zoubková, 2001, s. 36) 

 

  Rodinné prostředí přestupníkŧ zákona bývá charakterizováno jako 

chladné, s minimem rodičovského zájmu o děti. Rodiče jsou charakterizováni jako 

pasivní či odmítaví, nemají zájem o potřeby dítěte. V rodinách delikventně se 

chovajících adolescentŧ se rodiče téţ málo starají o vytvoření zábran v asociálním 

chování dětí. Téţ tvrdá disciplína zahrnující agresivní chování rodičŧ k dítěti je 

častější v rodinách, kde se děti chovají delikventně. Dŧleţitý je i dohled, kdy 

rodiče by měli být informováni o tom, co dítě dělá ve volném čase.        

(Zoubková, 2001, s. 36) 

 



 48 

Funkce rodiny se v novodobé historii v západních zemích výrazně 

proměnily. Evropská společnost a s ní i rodina přechází z období industriálního do 

období postindustriálního. Ţeny se emancipují, vstupují v historicky nevídané 

míře na trh práce, coţ mění jejich chuť a moţnost angaţovat se v tradiční ţenské 

roli v rodině- v roli hospodyně a vychovatelky dětí. Ţeny se začínají uplatňovat i 

v politice a ve veřejné sféře. Toto jejich tíhnutí se dostává do konfliktu 

s potřebami dítěte a s tradičně nízkou ochotou muţŧ participovat na výchově dětí 

a na provozu domácnosti. Navíc dnes ţeny mohou rozhodovat o svém těhotenství 

samy: antikoncepce je vymanila z nadvlády muţŧ i v jejich reprodukční funkci. 

Děti vychovávané jen jedním z rodičŧ (ve všech zemích jsou to ve zdrcující 

většině matky) mají podle mezinárodních srovnávacích studií, jeţ jsou dnes 

k dispozici, o něco horší výsledky ve škole, víc zdravotních a psychických 

problémŧ a také více střetŧ se zákonem neţ děti ze srovnatelné socioekonomické 

vrstvy, které vyrŧstají s oběma rodiči. Přítomnost otce v rodině soudobý výzkum 

jasně ukazuje jako faktor, který brání delikvenci syna. Chlapci ţijící ve společné 

domácnosti s vlastním otcem mají významně menší sklon přestupovat meze 

zákona neţ chlapci ţijící bez otce či s nevlastním otcem. Tradiční dvougenerační 

rodina odpovídající industriální fázi vývoje městské společnosti je na ústupu. 

Místo ní vznikají nové typy rodin, jeţ jsou fragmentárnější, přesto však většinou 

schopny hlavní funkce rodiny zastávat. Těmito funkcemi i nadále zŧstávají 

výchova malých dětí a ve srovnání s minulostí o něco slabší ekonomická i 

vztahová solidarita. Rodin špatně funkčních však bude v evropských zemích 

nevyhnutelně přibývat a nevyhnutelně bude ještě dále sílit tlak na to, aby jejich 

funkce přebíraly státní orgány, případně i jiné subjekty. Postindustriální 

společnost totiţ má jen velmi omezené moţnosti, jak vynutit na rodičích 

upřednostňujících své zájmy před zájmy dětí řádné plnění rodičovských 

povinností. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 39, 40) 
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2.10.2 Funkce rodiny 

 

  Od narození ţije dítě zpravidla v rodině, v ní získává základní 

zkušenosti ve styku s lidmi. Rodina je prvním zdrojem uspokojování jeho potřeb a 

také mu přináší první omezování, frustrování. Bez péče rodiny (nebo institucí a 

osob, které rodinu zastupují u dětí osiřelých, nemocných apod.) by dítě nemohlo 

ţít a vyvíjet se. To vše pŧsobí, ţe vliv rodiny na dítě a jeho psychiku je velmi 

silný. (Matějček, 1992) 

 

 Rodina mŧţe vývoj dítěte příznivě stimulovat, ale také mŧţe být brzdou 

tohoto vývoje, zdrojem zanedbání, utlumení, narušení vývoje schopností, 

charakteru, celé osobnosti dítěte. (Matějček, 1992) 

 

Rodina plní dŧleţité funkce, zejména: 

 biologickou 

 výchovnou 

 ekonomickou 

 uspokojování potřeb sociálního styku, porozumění, vzájemné pomoci, 

lásky, jistoty (Matějček, 1992) 

 

 Rodina dává dítěti první, a jiţ proto velmi silné zkušenosti ze ţivota. 

Ukazuje mu, jak se lidé chovají jeden k druhému, zda spolupracují a pomáhají si, 

nebo jsou navzájem agresivní, jak reagují, kdyţ se jim něco nedaří, kdyţ se 

dostanou do zátěţové situace (techniky vyrovnávání se s náročnými ţivotními 

situacemi). Dítě sleduje, jaké názory a postoje týkající se práce, odpočinku a 

volného času kultury, vzdělávání, morálních a jiných otázek jsou adekvátní. Co je 

úkolem pro muţe a ţeny, které práce vykonávají, jak se chovají v rodině i mimo 

ni. Jaká povolání jsou ţádoucí a jaká ne, které cíle si člověk v ţivotě vytyčuje, z 

čeho má radost a uspokojení, které hodnoty vyznává či zavrhuje. (Matějček, 1992) 
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2.10.3 Společenské postavení rodiny 

 

 Ještě ve čtyřicátých a padesátých letech platilo, ţe 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 

mládeţe z nejlépe situovaných vrstev. Nicméně ve všech šetřeních tohoto faktoru 

se stále ukazují jako nejpříznivější ţivná pŧda kriminálního chování mládeţe 

nejniţší vrstvy společnosti, vrstvy lidí bez kvalifikace nebo s nejniţší kvalifikací, 

vrstvy, v nichţ 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. I v dobře situovaných rodinách se vyskytují případy 

vysloveného nezájmu a nepřátelství rodičŧ vŧči dítěti. Specifikem těchto rodin je, 

ţe rodičovské postoje vŧči dítěti nepříznivé jsou zde lépe maskovány a jsou 

paradoxně hŧře ovlivnitelné ze strany kohokoli, kdo by se ve prospěch dítěte chtěl 

angaţovat, neţ v rodinách sociálně slabších. (Matoušek, Kroftová,  1998, s. 41) 

 

2.10.4 Rodinné vazby 

 

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

dítětem a dalšími členy rodiny, je klíčovým činitelem osobnostního vývoje. 

Vrozeným základem pevné vazby mezi osobami v rodině je tzv. vazbové chování, 

pozorovatelné i u zvířat. Kvalitní vazba se v interakci mezi dítětem a pečující 

osobou projevuje rytmickým sladěním dvojice (později i rodinné trojice, čtveřice 

atd.), jeţ probíhá ve vlnách příklonu a odklonu pozornosti. Pokud rodič nedokáţe 

(a to opakovaně) přiměřeně reagovat na dětskou potřebu bezpečí, dítě si o něm 

vytváří představu, kterou pak mŧţe zobecnit i na jiné lidi. Dítě si nevytvoří 

základní dŧvěru k dospělému; svou neuspokojenou potřebu vazby pak buď 

zdŧrazňuje zesilováním emočních projevŧ (ambivalentní vazba čili vazba 

s dvojznačným postojem k rodičovské postavě, v němţ na povrchu převládá 

závislost). (Matoušek, 1998, s. 42) 
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 Nebo ji naopak potlačuje a stylizuje se do úlohy nezávislého jedince 

(vyhýbavá vazba, která je doprovázena staţeným chováním). U jiných dětí se 

vyvine chaotická reakce na rodiče, v níţ jsou patrny střídající se projevy potřeby 

blízkosti rodiče i jeho odmítání (dezorganizovaná vazba).                       

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 42) 

 

     Studie delikventně jednajících mladistvích zaloţené na jejich popisu rodinného 

prostředí ukazují rodinné prostředí přestupníkŧ zákona jako chladné, s minimem 

rodičovského zájmu o děti. Rodiče jsou dětmi charakterizováni jako pasivní či 

odmítaví, nezainteresovaní na potřebách dítěte. V takových rodinách je 

pravděpodobnější, ţe se u dítěte vyvine některý zvýše zmíněných druhŧ nejisté 

vazby k rodiči, a tím pádem i ke světu dospělých. Zvláštní kategorii tvoří děti, 

které rodinné prostředí vŧbec nepoznaly. Byly vychovávány v kolektivních 

institučních zařízeních; obvykle prošly celou sérií náhradních domovŧ. Tyto 

v pravém slova smyslu deprivované děti mají nejen oslabenou schopnost 

navazovat vztahy a nalézat v nich uspokojení, mají i oslabený smysl pro civilní 

(neústavní) realitu. Jejich delikventní chování během dospívání a časné dospělosti 

mŧţe být někdy projevem naivity a „vrstevnického“ vidění světa, které neměly 

moţnost korigovat v dlouhodobém vztahu k respektovanému dospělému a také ve 

vztahu k mimoústavním institucím. Jejich adaptace na ústav je samozřejmě lepší 

neţ adaptace na samostatný ţivot mimo ústav; proto pro ně mŧţe být vazba i 

vězení vlastně známým prostředím, které nevědomky upřednostňují před 

náročnou samostatností ţivota na svobodě. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 43) 

 

2.10.5 Uplatňování disciplíny v rodině 

 

 Dospívající, který nedokáţe dodrţovat společenské normy, byl 

pravděpodobně rodiči špatně trénován ve smyslu vnitřní disciplíny.             

(Matoušek, Kroftová, 1998, s. 44) 

 

 



 52 

Dlouhodobými výzkumy je dnes dostatečně potvrzeno, ţe v rodinách 

delikventně se chovajících adolescentŧ se rodiče méně starají o vytvoření zábran 

v asociálním chování dětí nebo je jejich výchovný styl nekonzistentní – jednou 

dítě za přestupek trestají vehementně, jindy ho za totéţ netrestají. Také příliš tvrdá 

disciplína zahrnující agresivní chování rodiče k dítěti je častější v rodinách, 

v nichţ se děti chovají delikventně. Dítě se v takové rodině učí agresivitě jako 

dovolenému zpŧsobu chování. Časté a drastické tělesné tresty jsou vţdycky málo 

účinné, dítě se rodiči vnitřně vzdaluje, předstírá, lţe a manipuluje, aby se tvrdému 

trestu vyhnulo. Tím jsou paradoxně posilovány zpŧsoby chování, kterým má 

výchova bránit. Všechny popsané nedostatky v uplatňování rodičovské disciplíny 

prokazatelně předcházejí delikventnímu chování dětí a probíhají také souběţně 

s ním. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 44) 

 

2.10.6 Kvalita rodičovského dohledu 

 

 Dohled (monitoring) je další parametr rodičovského chování, který má 

prokazatelnou souvislost se souběţným nebo pozdějším delikventním chováním 

dítěte. Míní se jím míra rodičovy informovanosti o tom, co dítě dělá ve volném 

čase, s jakými kamarády se stýká, kde se zdrţuje, kdyţ není doma, kdy se vrací 

domŧ, v jakém stavu atp. Ukazatele kvantifikující rodičovský dohled mají ve 

většině longitudinálních studií vztah k predelikventnímu nebo delikventnímu 

chování. Čím hŧře rodiče monitorují své dítě, tím je, podle studií shrnutých 

v práci Snydera a Pattersona (1987), jak uvádí Matoušek a Kroftová              

(1998, s. 45) „větší pravděpodobnost, že se dítě dopustí trestného činu, že se 

trestného činu dopustí v časném věku, že jej  bude opakovat a že půjde o závažný 

trestný čin.“ Rizikovým faktorem pro dítě je nepochybně i nepřítomnost 

rodičovské postavy v rodině. V rodině delikventně se chovajících mladých lidí 

chybí nejčastěji otec, a to vinou rozvodu nebo kvŧli tomu, ţe s matkou dítěte 

nikdy nezačal ţít. Chlapec pak postrádá vzor, s nímţ by se mohl identifikovat, 

děvče postrádá model muţského chování, děti obojího pohlaví postrádají druhý 

(specifický) zdroj opory a druhou (specifickou) autoritu.  
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Také matka dětí je více zatíţena nároky výchovy neţ matka, která děti 

vychovává společně s manţelem. Přítomnost nevlastního otce v rodině mŧţe být 

pro děti komplikací i přínosem. Rodič, který se chová delikventně, nadměrně pije, 

bere drogy, je často nezaměstnaný nebo má podobné projevy sociální 

nepřizpŧsobivosti, také zvyšuje pravděpodobnost, ţe dítě bude během dospívání 

přestupovat meze zákona. Takový rodič má deficit ne-li ve všech, pak ve většině 

sfér svého pŧsobení na dítě. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 45) 

 

 Zpŧsob řešení konfliktŧ v rodině má nepochybně vztah k delikventnímu 

chování dětí. Řadou výzkumŧ je potvrzeno, ţe děti vyrŧstající v rodinách, kde je 

mnoho otevřených konfliktŧ mezi rodiči, mají větší sklon ke kriminálnímu 

chování neţ děti vyrŧstající v klidném rodinném prostředí. Také konflikty dítěte 

se sourozenci předpovídají vyšší riziko delikvence. Z takového prostředí má dítě 

jednak tendenci co nejdříve a co nejčastěji unikat, jednak se v něm učí 

konfrontačnímu zpŧsobu řešení těţkostí. V interakci rodin s delikventním 

potomkem nacházejí pozorovatelé (při srovnání s jinými rodinami) mnoho 

obviňování, nevěcné a emoční diskuse o problémech, mnoho agresivních obran 

vlastní osoby, nepřesnější definice problémŧ, méně příjímání odpovědnosti, méně 

přátelských sdělení, méně snahy zhodnotit, jak se zkoušené řešení problému 

prakticky osvědčuje. (Matoušek, 1998, s. 48, 49) 

 

2.10.7 Rodina v souvislosti se sociální patologií u dětí 

 

 Rodina plní celou řadu biologických, ekonomických, sociálních i 

psychologických funkcí, a proto Vágnerová (2004), jak uvádí Pešatová          

(2007, s. 123) „konstatuje, že rodina je nejdůležitějším sociálním prostředím, 

neboť poskytuje dítěti základní sociální zkušenost.“  Bohuţel dítě si mŧţe pomocí 

nápodoby nebo identifikace s rodiči osvojit i poruchové chování, přijmout odlišný 

normativní a hodnotový systém, mŧţe je znevýhodnit i zkušenost rané citové 

deprivace, která mění dětskou osobnost apod. (Pešatová, 2007 s. 123) 
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Rodinné prostředí je prvním a základním ţivotním prostředím člověka, 

které zároveň odráţí problémy doby. Organizace rodinného ţivota je jakýmsi 

sociologickým modelem dané kultury a vztahy mezi manţely, mezi rodiči a dětmi 

i mezi sourozenci navzájem do značné míry vyjadřují zvláštnosti dané třídy, 

kultury, doby, tradice a rysy. (Pešatová, 2007 s. 123) 

 

Chování rodičŧ, jejich styl výchovy a pŧsobení celé řady dalších vlivŧ 

z okolí dětí mŧţe prohlubovat buď jednání agresivní a asociální, nebo za 

prosociálních okolností jednání přátelské a altruistické. Ukazuje se, ţe hostilita 

rodičŧ k jejich dospívajícím dětem zpŧsobuje v budoucnu problémy v jejich 

partnerském souţití. (Pešatová, 2007, s. 125) 

 

2.10.8 Rizika rodinného prostředí 

 

 Rodiče jsou anomální osobnosti, a proto nejsou schopni uspokojivě plnit 

rodičovskou roli. Jsou to např. rizikové rodiny asociálních jedincŧ, trpících 

poruchou osobnosti, osoby s návyky vedoucími ke změně osobnosti (např. 

alkoholismus), dále emočně chladní jedinci bez zájmu o děti. V takovém případě 

mŧţe docházet k napodobení agresivity a hostility jednoho z rodičŧ, zejména otce, 

jenţ sám mŧţe být např. nevyrovnanou osobností, alkoholikem, osobou 

s delikventními sklony. (Pešatová, 2007, s. 126) 

 

2.10.9 Problémy spojené s nevhodným působením rodiny 

 

 Rodina je dŧleţitá sociální skupina, která poskytuje svým členŧm 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 

svŧj hodnotový systém, jenţ ovlivňuje chování jejích členŧ a vede k přednostní 

volbě některých strategií zvládání problémŧ. (Vágnerová, 2004, s. 590) 



 55 

Pokud je rodina v nějakém směru dysfunkční, některé dŧleţité potřeby 

těchto lidí zŧstanou neuspokojeny, a rodina se pro ně stane spíše zdrojem zátěţe. 

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

rodinných funkcí určité významné zkušenosti chybět nebo jeho další vývoj mŧţe 

být deformován rŧznými negativními vlivy. Rodina dítěti poskytuje podněty rŧzné 

kvantity a kvality, učí je a tak podporuje jeho rozvoj zejména v oblasti 

poznávacích procesŧ a stimuluje jeho socializaci. Dysfunkce se mŧţe projevit 

výchovným zanedbáváním, nebo mohou rodiče učit dítě takovému zpŧsobu 

uvaţování a chování, hodnotám a normám, které majoritní společnost povaţuje za 

neţádoucí. Z těchto rodin přicházejí do společnosti, tj. do školy, děti, které 

neposuzují svět stejně jako jejich vrstevníci. Proto jednají jinak, neţ je běţné a 

neţ se od nich očekává. Velmi dŧleţitou sloţkou dětské zkušenosti je jeho 

hodnocení rodiči. Je rozhodující, zda je posuzují převáţně pozitivně, nebo 

negativně. Tímto zpŧsobem rodina vytváří základ jeho budoucího sebepojetí a 

z něho vyplívajícího směrování, které mŧţe být problematické. Pokud rodiče dítě 

citově nepřijmou, poskytnou mu tím nepříznivou informaci o něm samém a 

zároveň zvýší jeho celkovou nejistotu. Nepotvrdí mu, ţe svět je bezpečné místo. 

Dítě bude očekávat chladné a odmítavé reakce kaţdého, s kým se setká, bude se 

cítit nejisté a ohroţené, a tento pocit si bude nějak kompenzovat, např. 

agresivitou, která slouţí jako obrana vŧči nebezpečnému světu. Rodiče fungují 

jako modely, které lze napodobit, popř. se s nimi identifikovat. Dítě si takto mŧţe 

osvojit celou řadu pozitivních i negativních vlastností a zpŧsobŧ chování. Je např. 

známo, ţe děti násilníkŧ v dospělosti také terorizují ostatní členy rodiny. 

(Vágnerová, 2004, s. 590) 

 

2.10.10 Dysfunkční rodina 

 

Jak uvádí Vágnerová (2004, s. 592) rodina je v  kaţdé vývojové fázi 

skupinou, jejíţ jednotliví členové mají určité sociální role, které nějakým 

zpŧsobem plní, a jsou ve vzájemných vztazích, jeţ se v prŧběhu času mění.  
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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 nikdy není vzájemně nezávislé. Pro určitou rodinu typická 

tendence k podobnému zpŧsobu reagování je dána společnými genetickými 

dispozicemi i zkušeností s určitými zpŧsoby chování. Tyto faktory ovlivňují jak 

výchovný styl rodičŧ  tj. jejich chování k dítěti, tak sklon dětí reagovat na tyto 

podněty určitým, pro danou rodinu charakteristickým zpŧsobem.                

(Vágnerová, 2004, s. 592) 

 

Ne všichni lidé mají předpoklady k plnění rodičovské role. Na základě 

provedených výzkumŧ Culbertsonem a Schellenbachem (1992), jak je uvádí 

Vágnerová (2004, s. 592) „bylo dosaženo závěru, že určité vlastnosti rodičů 

zvyšují riziko špatného zacházení s dítětem (je možné předpokládat, že tyto 

vlastnosti snižují pravděpodobnost přijatelného chování k lidem obecně): 

 

 nedostatky v sociální orientaci, omezená schopnost empatie, 

neporozumění potřebám jiného člověka, rigidita, osamělost a 

problémy v mezilidských vztazích;  

 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 zkušenost z vlastního dětství: 70% lidí, s nimiž v dětství 

rodiče nezacházeli přiměřeným způsobem, mělo sklon chovat se 

podobně. (Tento fakt je, na rozdíl od předcházejících, spíše 

vysvětlením příčiny, proč k takové změně osobnosti došlo.)“  

(Vágnerová, 2004, s. 592) 
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Rodina se mŧţe stát zdrojem zátěţe a příčinou vzniku psychických 

problémŧ, eventuelně závaţnějšího narušení osobnosti svých členŧ.              

(Vágnerová, 2004, s. 592) 

 

Rozpory v rodině, a ještě hŧře její rozpad, pŧsobí u dítěte váţné 

psychologické krize, oslabují rodičovský dohled nad výchovou a vytvářejí 

podmínky pro pŧsobení škodlivých vlivŧ na dosud ne zcela zformované názory 

dospívající mládeţe a představy o vzájemných vztazích mezi lidmi, o morálních 

cennostech a úkolech jedince nebo kolektivu v podmínkách společnosti.  

(dostupné na: http://referaty.portik.cz) 

 

2.10.11 Rizikový vývoj dítěte 

 

 Blízký pozitivní vztah, který se vytváří u dítěte v prvních letech ţivota 

k matce, otci sourozencŧm, širší rodině, se později projevuje v pozitivních 

vztazích k vrstevníkŧm v předškolním, školním věku a adolescenci, partnerŧm, 

ale posléze i k vlastním dětem. Naopak nejisté vztahy v časném věku bývají často 

spojeny s nejistými sociálními vztahy v dospívání i v dospělosti. Jedinec si 

v prŧběhu svého vývoje vytváří určité mezilidské vztahy, pocit sounáleţitosti a 

zázemí, které slouţí jako zdroj jistoty (např. rodina, později vrstevnická skupina, 

přátelé partner). Nemoţnost či neschopnost diferencovat a rozumět sociálnímu 

kontextu zvyšuje úzkost a pocit ohroţení. V závislosti na tom stoupá potřeba 

generalizované obrany. Zvyšuje se tendence k agresivním projevŧm, které uţ 

nejsou specificky zaměřené, jsou často agresivní, a to ke všem.                     

(Pešatová, 2007, s. 115, 117) 

 

 V naší společnosti často dochází k tvoření skupin a part dětí a mládeţe, 

jejichţ činnost někdy bývá v rozporu se společenskými normami a hodnotami. 

Party a skupiny se vytvářejí zvláště v pubertálním věku, kdy dochází ke značné 

akceleraci biopsychického zrání, coţ neplatí v plné míře o sociálním dospívání. 

(Pešatová, 2007, s. 119) 

http://referaty.portik.cz/
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 Podle Švancara (1998), jak jej uvádí Pešatová (2007, s. 119) „má  

z hlediska formativních vlivů skupinová delikvence značný význam jako faktor, 

který intenzívně vyvolává nebo prohlubuje mravní narušenost.“ 

 

2.10.12 Výchova k nekriminálnímu chování 

 

Matoušek (1996, s. 38) uvádí, ţe za faktor nepochybně ovlivňující budoucí 

kriminalitu dítěte se dnes pokládá věk matky v době porodu. Čím je matka mladší, 

a zvláště je-li navíc svobodná a pochází-li z chudých poměrŧ, tím větší má dítě 

pravděpodobnost zápisu do rejstříku trestŧ.  

 

Neúplnost a nestabilita rodiny se v kaţdé statistice projeví jako činitel masivně 

ovlivňující protispolečenské chování dětí. Rodina by proto měla mít otce a rodiče 

by se neměli rozvádět do doby, neţ děti dosáhnou dospělosti. Ideální by bylo, 

kdyby matka měla první dítě aţ několik let po dosaţení dospělosti a kdyby nově 

vznikající rodina byla dobře ekonomicky zajištěná. Stísněné bytové podmínky –  

například několik generací společně ţijících v jednom malém bytě – jsou také 

jednou z podmínek předem napomáhajících únikŧm dětí z domova do delikventní 

party. I kdyţ je rodina úplná, není tím zaručeno, ţe se dítěti dostává všeho, co 

potřebuje. Aby dítě neskončilo ve vězení, mělo by být doma učeno zejména: 

 neagresivnímu řešení konfliktŧ, 

 odkládání uspokojování svých potřeb, 

 respektování zájmu druhých lidí, vciťování do nich, 

 jasnému odlišování dobra a zla (Matoušek, 1996, s. 38,39) 

 

To se, ale mŧţe podařit jen v atmosféře rodičovského zájmu a respektu, 

rodičovské loajality s dítětem. Výchova proti kriminálnímu chování musí být 

především výchovou k nekriminálnímu chování; výchovou, která je moţná jen na 

pŧdě bezpečných vnitřních rodinných vztahŧ a jasné hodnotové orientace rodičŧ. 

Je triviální pravdou, ţe dítě dělá to co mu rodiče předvádějí.                      

(Matoušek, 1996, s. 38,39)                                                  
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Nejjednodušším měřítkem rodičovského zájmu o dítě je kvantum společně 

stráveného času. Společná činnost či konverzační témata se uţ najdou samy. 

Rodiny „produkující“ kriminálníky jsou ve většině výzkumŧ charakterizovány 

jako rodiny s atmosférou chladu, odmítání, agresivity a bezcitnosti. Naproti tomu 

rodiny nevychovávající kriminálníky dokáţou dětem, jak se říkalo za starých 

časŧ, vštípit ušlechtilé zájmy. Toto vštěpování začíná výběrem hraček, společnou 

prací, výlety dovolenou, vyprávěním příběhŧ uchovávající rodinnou tradici, 

návštěvou kulturních podnikŧ, komentováním filmŧ a televizních pořadŧ atp. Je 

tedy podmíněno společným trávením času. Zhruba polovina budoucích delikventŧ 

jsou děti trpící tzv. syndromem hyperaktivity, kterým učitelky říkají „děti z hadích 

ocáskŧ“. Uţ jako malé jsou tyto děti neklidné, nesoustředěné, impulzivní, někdy i 

těţko utišitelné a negativně reagující na nové podněty. Takové dítě mŧţe 

spotřebovat několikrát víc matčiny energie a trpělivosti neţ dítě klidné a 

spokojené. Bylo dokázáno, ţe budoucí delikventi mají víc nemocí a úrazŧ jiţ před 

třetím rokem ţivota – představují tedy pro matku, otce i sourozence větší zátěţ 

neţ jiné děti. (Matoušek, 1996, s. 38,39) 

 

2.11 Řešení kriminality mladistvých 

Řešení kriminality a její společenská kontrola zaznamenaly obecně 

významný pokrok. Na začátku byl chráněný model, kdy dospělí v kaţdém případě 

stanovili práva mladistvého pachatele a metody „nápravy“ jeho chování. Poté byl 

vytvořen odpovědnostní model, kdy mladistvý má od počátku konkrétní uznaná 

práva, a cílem opatření, která mají zabránit delikventnímu chování je „výchova k 

odpovědnosti“. Stávající přístup se snaţí sloučit restorativní justici 

s odpovědnostním modelem, kdy jsou oběti samotné zapojeny do procesu, 

přičemţ cílem je smířit strany napravením škody. Existuje však další zásadní 

faktor týkající se řešení kriminality mládeţe a současných modelŧ. Mladiství jsou 

obecně velmi odmítaví vŧči oficiálnímu systému sociální kontroly, ke které jsou 

přístupnější, coţ se dá přičíst neukončenému vývoji jejich osobnosti, věku a 

omezeným finančním prostředkŧm. (dostupné na: http://referaty.portik.cz) 
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Trestní systém je kromě toho zvlášť tvrdý pro mladé lidi, neboť za zločin 

povaţuje jakékoli vzbouření mladého člověka proti společnosti, a to i v případě, 

ţe není ve své podstatě trestné, ale vyvolané chudobou a sociálním vyloučením, 

coţ v případě dospělé osoby neplatí. Navíc dokonce i jednání, které ještě není 

trestným, nebo situace, při nichţ pouze hrozí nebezpečí delikventního chování 

(jako je například odchod z domova a hledání nezávislosti) je bezdŧvodně 

klasifikováno jako delikventní chování. Moderní přístup k řešení by měl postoupit 

krok dále a po postupném nahrazení opatření k odnětí svobody jinými moţnostmi 

(deinstitucionalizace a dejudicializace) by měl přejít k dekriminalizaci a 

depenalizaci činŧ mladistvých. To vyţaduje zrušení trestŧ ve většině případŧ a 

současně posílení socializačních organizací a přijetí skutečně preventivních 

opatření. Morální zásady a normy chování se nemění právními předpisy a tresty, 

ale výchovou mladých lidí na svobodě a v co nejširším zapojení do společnosti, 

coţ posílí dŧvěru mezi generacemi, rodinou, školou, státem a nejbliţším okolím a 

posílí dŧvěru v přátelství a společnost jako celek.                                            

(dostupné na: http://referaty.portik.cz) 

2.11.1 Mechanismy sociální integrace 

Přestoţe se v současné době věnuje pozornost tomu, jak delikventní 

chování vzniká a jaké jsou jeho příčiny, je velmi dŧleţité také nalézt východisko. 

Jak jiţ bylo uvedeno, trestní řízení (dokonce i jeho výchovná forma) je 

přinejmenším neadekvátní a v nejhorším případě nevhodné pro reintegraci a 

bezproblémové začlenění mladistvých pachatelŧ do sociálního prostředí rodiny, 

školy nebo do prostředí, jeţ se snaţili svým chováním odmítnout. Obnovení 

dŧvěry mladistvých v jejich bezprostřední a širší sociální prostředí a obnovení 

pocitu, ţe k tomuto prostředí patří, je pro ně nejdŧleţitější moţnosti, jak se 

vyhnout trestné činnosti. Toho se ovšem nedosáhne pomocí trestŧ a postihŧ, ale 

tak, ţe se mladiství zapojí do všech situací a činností jejich sociálního prostředí – 

zajistí se jejich vzdělávání, bezproblémové zapojení do trhu práce, ochrana jejich 

práva na vlastní projev a aktivní účast v rozhodování na místní a národní úrovni a 

současně jim budou nabídnuty kreativní činnosti ve volném čase a rekreace. 

(dostupné na: http://referaty.portik.cz) 

http://referaty.portik.cz/
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2.11.2  Legislativní opatření pro řešení 

Jak bylo uvedeno výše, nejvhodnější legislativní opatření jsou ta, která začínají na 

„de–„: 

 dekriminalizace: tj. vynětí drobných přestupkŧ nebo jednání, které ještě 

nejsou trestným činem, z trestního práva (http://referaty.portik.cz) 

 depenalizace: zrušení trestŧ za většinu trestných činŧ a jejich nahrazení 

výchovnými a integračními opatřeními, 

 dejudicializace: přenesení výkonu spravedlnosti ze soudŧ na sociální 

prostředníky, coţ mohou být, podle typu delikventního chování, školní 

rady (učitelé, ţáci a rodiče), sdruţení v nejbliţším okolí nebo sdruţení na 

místní úrovni (např. veřejný ochránce práv pro sociální záleţitosti), 

sociální pracovníci atd., 

 deinstitutionalizace: vyhnutí se trestŧm odnětí svobody v nápravných nebo 

nápravněvýchovných zařízeních. (http://referaty.portik.cz) 

 

2.12 Prevence 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou 

činností. Na rozdíl od represivních metod, koncipovaných zejména v rámci trestní 

politiky, vyuţívá především metod nerepresivních, na nichţ se podílí široká škála 

veřejných institucí i soukromých subjektŧ. Cílem preventivní politiky je sníţení 

míry a závaţnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti občanŧ. 

Preventivní politika se zaměřuje na eliminaci kriminogenních faktorŧ a 

kriminálně rizikových jevŧ a na pomoc obětem trestných činŧ.                   

(dostupné na: http://www.epravo.cz)          
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2.12.1 Preventivní znaky 

 

 

Dle Kuchty (1993, s. 116, 117) lze preventivní znaky členit následujícím 

zpŧsobem. 

Podle šíře záběru: 

 Primární prevence – má jít na kořeny hlubší příčiny trestné činnosti, měnit 

rámcové společenské podmínky. Oblasti primární prevence jsou výchova, 

práce, bydlení, volný čas.  

 Sekundární prevence – jejím úkolem je změnou podmínek odradit 

pachatele konkrétních trestných činŧ. Opatření jsou zaměřena na 

prosazování trestní politiky. 

 Terciární prevence je zaměřena na potírání recidivy. Předpokládá jiţ 

spáchání trestného činu a hodlá zabránit dalšímu.                  

 Podle charakteru přijímaných opatření: 

 Organizační prevence – zahrnuje opatření organizační povahy např. 

zlepšení organizace dohledu na odsouzené.  

 Technická prevence – budování poplašných zařízení. 

 Personální prevence – opatření v personální sféře. 

 Výchovná prevence – výchovná, vzdělávací a osvětová opatření.             

   

V České republice byly institucionální podmínky pro rozvoj preventivní 

politiky vytvořeny v roce 1993, kdy byl usnesením vlády při Ministerstvu vnitra 

zřízen meziresortní koordinační a metodický orgán – Republikový výbor pro 

prevenci kriminality (dále jen “Republikový výbor”).                                      

(dostupné na: http://www.epravo.cz)                                                                        

http://www.epravo.cz)/
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Členy Republikového výboru jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo 

spravedlnosti. Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nejvyšší státní zastupitelství, Rada vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky a Rada vlády ČR pro záleţitosti romské 

komunity. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra a výkonným 

místopředsedou je jeho první náměstek, do jehoţ gesce spadá oblast veřejného 

pořádku a bezpečnosti. Úkoly související s činností sekretariátu Republikového 

výboru plní odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.                               

(dostupné na:http://www.epravo.cz)                                                                        

Zvláště významné je pak hledání nových specifických forem prevence, 

profylaxe a výchovného pŧsobení na úseku boje proti kriminalitě celé mladé 

generace, zejména pak dětí a mladistvých. Z tohoto zorného úhlu je také nutné 

přistupovat ke kaţdodennímu řešení úkolŧ Policie a v rámci ní pak i úkolŧ 

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).                  

(dostupné na: http://referaty.portik.cz)  

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 soustředných kruţnic, které znázorňují jednotlivá pásma 

či patra reakcí a kontroly: 

 mladistvý jedinec (intrapsychická kontrola - svědomí),  

 vrstevníci (skupinová kontrola - skupinové normy),  

 rodiče a rodina (specifické postupy kontroly a specifické sankce),  

 škola, učitelé a vychovatelé (specifické postupy kontroly a specifické 

sankce),  

 orgány pečující o děti a mládeţ, policie, justice. (Čírtková 2003) 

http://www.epravo.cz)/
http://referaty.portik.cz)/
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Uprostřed sociálního pole leţí kruţnice vyhrazená pro mladistvého, ta je 

obklopena kruhem vrstevníkŧ, na něj navazuje kruhové pásmo rodičŧ, pak učitelŧ 

a na posledním vnějším okruhu leţí místa oficiální kontroly, tj. policie, justice ale 

i orgány péče o mládeţ (dnes OSPOD). Šíře kontrolních mechanismŧ a stylŧ sahá 

od relativně kontinuálního a přesného dohledu nad dětmi a mladistvými (u rodičŧ 

a částečně také u školy) aţ po situační kontrolu vyvolanou konkrétním incidentem 

(u policie či orgánŧ péče). Kaţdé pásmo či okruţí disponuje odlišnými 

mechanismy a specifickými nástroji kontroly, které mŧţe pouţít na delikventní 

chování mladistvých. Ty nejsou přenosné do jiného pásma kontroly. Jednoduše 

řečeno, to co si mohou dovolit rodiče, nepřichází při kontaktu s policií v úvahu. 

(Čírtková 2003) 

2.12.2 Preventivní mechanismy 

Prevence by měla být prvořadou a hlavní součástí strategie boje proti 

kriminalitě mladistvých. Dŧvodem, proč „represe“ byla v historii 

upřednostňována a dokonce aţ do současné doby je hlavní dŧraz kladen na 

potrestání je skutečnost, ţe prevence je dlouhodobá (její výsledky nejsou 

okamţitě vidět, coţ připravuje vlády a politiky o okamţité politické výhry) a také 

mimořádně nákladná záleţitost. Včasný zásah sociálního státu a pomoc rodinám a 

mladistvým ještě před vznikem delikventního chování je zcela jednoznačně 

podstatně nákladnější neţ trestní nebo občanskoprávní stíhání, a to více, kdyţ 

preventivní strategie vyţaduje zapojení několika rŧzných sektorŧ a společnou 

odpovědnost a přímou i nepřímou společenskou účast zúčastněných organizací. 

(dostupné na: http://www.europarl.europa.eu)  

Naše společnost vynakládá značné prostředky a úsilí na výchovu mládeţe, 

mladé generace. Výchova a formování společenských postojŧ mládeţe, jejího 

správného politického a angaţovaného přístupu k budování společnosti je 

nesnadnou a významnou povinností nejen rodičŧ, ale i vychovatelŧ, učitelŧ a 

všech lidí, kteří mladou generaci obklopují. Proto nesmíme nic ponechat náhodě, 

nic zanedbat při jejich výchově na ţivot a vedení společnosti.                      

(dostupné na: http://referaty.portik.cz)      

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0212+0+DOC+XML+V0//CS
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2.13 Statistické údaje 

 

 

V tabulce č. 1 byly zpracovány údaje o zjištěných trestných činech na 

území ČR, včetně trestných a jinak trestných činŧ spáchaných dětmi a 

mladistvými na území ČR v letech 2000–2008.  

 

Objasněná provinění a činy jinak trestné spáchané mládeţí na území ČR 

v letech 1990–2007  byly zpracovány v grafu č. 11(viz příloha č.3) 

 

Stíhaní mladiství a děti mladší 15 let, které se dopustily činu jinak 

trestného v letech 1989–2007 jsou uvedeny v grafu č. 12 (viz příloha č.3) 

 

Vývoj ukládání vybraných sankcí v letech 1996–2007 v procentech 

znázorňuje graf č. 13 (viz příloha č.3) 

 

Vývoj trestní politiky uplatňované vŧči mladistvím v přepočtu na 100 000 

obyvatel příslušné věkové kategorie v letech 1989–2007 znázorňuje graf č. 14  

(viz příloha č.3) 

 

Struktura objasněných činŧ jinak trestných a provinění mládeţe (0–17 let) 

v roce 2007 je znázorněna v grafu č. 15 (viz příloha č.3) 
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Tabulka č. 1 Zjištěné trestné činy v celkovém kontextu na území ČR, včetně 

trestných a jinak trestných činů spáchaných dětmi a 

mladistvými na území ČR v letech 2000-2008 

 

činy 2000 2001 2002 2003 2004 

 násilné činy 22 275 21 943 23 789 22 358 23 579 

 - děti 1 083 1 288 928 873 705 

 - mladiství 1 116 1 149 1 246 1 235 1 341 

 mravnostní činy 1 856 1 955 2 046 1 898 1 909 

 - děti 171 141 119 120 92 

 - mladiství 204 181 229 194 161 

 majetkové činy 284 295 255 897 256 308 253 372 243 808 

 - děti 7 762 7 214 3 419 2 731 1 953 

 - mladiství 10 260 9 650 7 294 6 229 4 701 

 ostatní kriminalita 19 842 19 386 22 364 23 183 23894 

 - děti 823 977 752 698 359 

 - mladiství 1 404 1 392 1 535 1 612 1 249 

 zbývající kriminalita 23 031 22 005 25 328 23 455 24 039 

 - děti 212 238 175 150 109 

 - mladiství 329 296 280 249 213 

hospodářská krimin. 37 632 35 262 40 213 31 451 33 464 

 - děti 165 70 94 120 110 

 - mladiství 199 253 320 260 221 

 

činy 2005 2006 2007 2008/4 

 násilné činy 21 684 19 171 19 551 6 762 

 - děti 581 544 498 199 

 - mladiství 1 149 990 1 082 373 

 mravnostní činy 1 849 1 615 1 689 604 

 - děti 104 74 86 19 

 - mladiství 190 175 184 45 

 majetkové činy 229 279 221 707 228 266 75 001 

 - děti 1 786 1 820 1 457 418 

 - mladiství 4 643 4 159 3 966 1311 

 ostatní kriminalita 24 692 20 878 18 795 6 912 

 - děti 434 407 386 148 

 - mladiství 1 197 1 143 982 361 

 zbývající kriminalita 22 585 33 541 51 061 18 424 

 - děti 81 144 226 43 

 - mladiství 187 858 1 653 428 

hospodářská krimin. 43 882 39 473 37 981 12 196 

 - děti 100 101 57 25 

 - mladiství 248 280 212 61 

     (dostupné na: http://www.mvcr.cz/statistiky/kriminalita) 
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3 Praktická část 
 

3.1 Cíl praktické části 

 

 Hlavním cílem v praktické části je zjistit, jak veliká část chovancŧ 

z VÚDM v Kamenickém Šenově pochází z neúplných rodin.  

 

3.1.1 Stanovení předpokladů 

 

Hlavní předpoklady práce: 

 
 

Lze předpokládat, ţe mladiství pachatelé trestných činŧ většinou pocházejí 

z neúplných, špatně fungujících a rozvrácených rodin (ověřováno pomocí studia 

dokumentace – osobní záznamy chovancŧ). 

Lze se domnívat, ţe mezi hlavní rizikové faktory zpŧsobující delikventní 

chování mladistvých patří zanedbaná výchova v rodině (ověřováno pomocí studia 

dokumentace – osobní záznamy chovancŧ). 

 

3.2 Použité metody 

 

V bakalářské práci byla pouţita metoda empirického výzkumu zaměřená na 

sběr a analýzu výzkumných dat, metody slouţící k získávání údajŧ, obsahová 

analýza se zaměřením na dostupnou spisovou dokumentaci a kasuistická metoda. 

 

3.3 Popis zkoumaného vzorku 

 

 Zkoumaný vzorek tvoří 600 chovancŧ z VÚDM v Kamenickém Šenově. 

Počet chovancŧ je celkovým počtem chovancŧ, kteří prošli výše uvedeným 

zařízením v časovém horizontu 10ti let (1998–2008). Zkoumaný vzorek je ve 

věku 15–17,5 let.  
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Jedná se o chlapce s nařízenou ústavní výchovou (viz. příloha č.1), kteří za 

sebou mají kriminální minulost a kteří se dopustili převáţně majetkové trestné 

činnosti.  

 

3.4 Charakteristika a struktura zařízení VÚDM Kamenický 
Šenov 

 

VÚDM Kamenický Šenov je odloučeným pracovištěm Výchovného 

ústavu, Dětského domova se školou a Střediskem výchovné péče se sídlem 

v Děčíně XXXII – Boletice nad Labem, Vítězství 70. Toto odloučené pracoviště 

sídlí na adrese Kamenický Šenov, 9. května 187. 

 

Personální zabezpečení 

 Ve výchovném ústavu pracují učitelé, vychovatelé, odborní pracovníci, 

provozní a administrativní pracovníci. Pracovně právní předpisy se řídí obecně 

závaznými předpisy a zvláštními předpisy. 

 

Přijímání dětí 

Děti jsou do zařízení přijímány dle zřizovací listiny a na základě dislokačního 

rozhodnutí diagnostických ústavŧ: 

 DDÚ Liberec – děti do ukončení povinné školní docházky 

 DÚM Praha Lublaňská – děti po ukončení povinné školní docházky 

 

Umístění dětí na ţádost dětských domovŧ se školou nebo výchovných ústavŧ 

bez souhlasu výše uvedených diagnostických zařízení není moţné. Přijímány jsou 

děti, které mají nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovu, eventuálně 

předběţné opatření. 

Při příchodu dítěte je rozesláno oznámení o přijetí – rodičŧm, OSPOD, soudu, 

předchozímu zařízení, úřadu práce.  
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Dítě je zaevidováno a je mu uloţena sociální, etopedická a školní spisová 

dokumentace. Příslušné dětské lékařce je předána zdravotní dokumentace a je 

provedena vstupní lékařská prohlídka. 

Dítě je zařazeno do školní či učňovské třídy dle posledního vysvědčení. Děti 

nezařazené do vzdělávání jsou umisťovány do pracovně výchovné skupiny 

v Kamenickém Šenově. 

 

 

Propuštění dětí 

 Při propouštění dětí je šest měsícŧ před opuštěním zařízení kontaktována 

rodina nebo pracovník OSPOD. K propuštění dochází: 

 řádným ukončením pobytu z dŧvodu naplnění plnoletosti, ukončením ÚV, 

PO nebo usnesením soudu zrušením PO 

 nenařízením nebo soudním zrušením ústavní nebo ochranné výchovy 

 v případě porušení zákonných lhŧt u předběţného opatření, kdy není do tří 

měsícŧ od vydání usnesení o PO zahájeno řízení o nařízení ÚV nebo OV 

 

 

Propuštění dětí bez rodinného zázemí 

V případě propuštění plnoletého, který nemá rodinné zázemí a 

pravděpodobně by neměl řádné ubytování a nedisponuje dostatkem finančních 

prostředkŧ, do budoucího občanského ţivota je mu poskytována odborná a 

finanční pomoc. Ve spolupráci s OSPOD je mu zajišťováno ubytování v domech 

na pŧli cesty a případně projednáno eventuální zaměstnání. Je informován o 

povinnostech vyplývajících z případné nezaměstnanosti. 
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3.5 Výsledky a jejich interpretace 

 

 

 

 

Graf č. 1 

Neúplná rodina

5%

95%

Neúplná rodina

Úplná rodina

 

 

 
Tabulka č.2 

 

Z neúplné rodiny Z úplné rodiny 

487 chovancŧ 113 chovancŧ 

 

 

 

 

 

 

 Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 95% chovancŧ pochází z neúplné 

rodiny, po rozchodu, rozvodu, coţ nelze přesně specifikovat. 
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Graf č. 2 

Doplněná rodina
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Tabulka č.3 

 

Z doplněné rodiny Nedoplněná rodina 

541 chovancŧ 59 chovancŧ 

 

 

 

 

 

 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 90% chovancŧ pochází 

z doplněné rodiny vesměs o partnera (přibliţně v 390 zjištěných případech se 

jedná o negativní vztahy). 
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Graf č. 3 

Dokončená ZDŠ
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Dokončená ZDŠ

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 4 

 

Nedokončená ZDŠ Dokončená ZDŠ 

209 chovancŧ 391 chovancŧ 

 

 

 

 

 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 78% chovancŧ má ukončenu 

základní devítiletou školní docházku. 
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Graf č. 4 

Trestná činnost před nařízením ústavní 

výchovy
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před nařízením ÚV

 

 

 
Tabulka č. 5 

 

 

 

 

 

 Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 70% chovancŧ se před nařízením 

ústavní výchovy dopustilo trestné činnosti. 

Tr. činnost před ÚV Bez tr. činnosti před ÚV 

415 chovancŧ 185 chovancŧ 
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Graf č. 5 

Záškoláctví
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Tabulka č. 6 

 

Záškoláctví Bez záškoláctví 

581 chovancŧ 19 chovancŧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 97% chovancŧ se dopouštělo 

záškoláctví. V 456 případech vedlo k deklasifikaci. 
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Graf č. 6 

Prokázaná šikana na ZŠ
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Tabulka č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 65% chovancŧm byla prokázána 

šikana na základní škole. 

 

 

 

 

 

 

 

Prokázaná šikana na ZDŠ Bez prokázané šikany na ZDŠ 

211 chovancŧ 389 chovancŧ 
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Graf č. 7 

Zkušenost s užíváním THC

19%

81%

Zkušenost s
užíváním THC

Bez zkušenosti s
užíváním THC

 

 
 

 

 

Tabulka č. 8 

 

Zkušenost s užíváním THC Bez zkušenosti s užíváním THC 

487 chovancŧ 113 chovancŧ 
 

 

 

 

 

 

 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 81% chovancŧ má zkušenost 

s uţíváním THC v rŧzných formách uţití. 
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Graf č. 8 

Zkušenost s více návykovými látkami
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Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 53% chovancŧ má zkušenost 

s více druhy návykové látky a to ve fázi experimentu aţ po závislost. 

Zkušenost s více návykovými 

látkami 

Bez zkušenosti s více návykovými 

látkami 

315 chovancŧ 285 chovancŧ 
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Graf č. 9 

Zkušenost s požíváním alkoholu
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Tabulka č. 10 

 

Zkušenost s požíváním alkoholu Bez zkušenosti s požíváním alkoholu 

600 chovancŧ 0 chovancŧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 100% chovancŧ má zkušenost 

s poţíváním alkoholu. 35–38% v návykové formě. 
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Graf č. 10 

Tabakismus
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Tabulka č. 11 

 

Přiznaný tabakismus Bez přiznaného tabakismu 

590 chovancŧ 10 chovancŧ 

 

 

 

 

Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, ţe 98% chovancŧ přiznalo 

tabakismus. 5–25 cigaret denně. 
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Kasuistika č. 1 

 

Osobní anamnéza 

 

Jméno:  Lukáš Z. 

Narozen: 1985 

Druh pobytu: ochranná výchova 

Nařídil: Okresní soud Česká Lípa 

Nástup do VÚM Boletce pracovně-výchovná skupina Kamenický Šenov: dne 6. 9. 

2002 

 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace 

 

Lukáš věk 17 let a 10 měsícŧ 

Porod bez komplikací, v dětství opakované bronchitidy, úrazy nevýznamné, bez 

alergií, běţné dětské nemoci. V roce 2002 operace apendixu. Drogy: marihuana.. 

Subjektivní potíţe ţádné, během pobytu v DÚM nebyl dosud nemocen. 

Dodatečně zjištěna diagnóza: porucha sluchového vnímání. 

Závěr: Lukáš vyţaduje zvýšenou péči v oblasti komunikace. 

 

Důvod umístění 

Uloţení ochranné výchovy v souvislosti s trestnou činností a v kombinaci 

s podmíněným trestem, útěky z předešlých zařízení OV. Dále: záškoláctví, 

nejméně rok problémové chování, neprosperita ve škole, majetková trestná 

činnost od 12 ti let.  

 

Vzdělání 

9 tříd zvláštní školy ukončeno ve školním roce 2001-2002. Ve druhém 

pololetí neklasifikován pro záškoláctví. Do učebního oboru nezařazen. 

 Lukáš měl odklad školní docházky, později byl zařazen do zvláštní školy. 

V šesté třídě došlo ke zhoršení prospěchu a chování.  
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Začal být arogantní, vzpurný, drzý, konfliktní a ubliţoval mladším 

spoluţákŧm. Začal absentovat a to trvalo aţ do konce školního docházky. Od 

sedmé třídy majetková trestná činnost. 

Vzhledem k tomu, ţe rodiče rezignovali na výchovu, souhlasili 

s nařízením ústavní výchovy. V trestné činnosti pokračoval ještě v dubnu, 

přestoţe probíhalo vyšetřování stíhání pro trestnou činnost z ledna téhoţ roku. 

 S ohledem na končící školní docházku nebyl přijat DDÚ v Liberci, ale po 

prázdninách do DÚM Praha 2. Oba rodiče spolupracovali, vyuţívali návštěvních 

termínŧ a kontaktovali se s ústavem. Chlapec sám měl v adaptačním období určité 

problémy s prosazením se v komunitě i asimilací na ústavní podmínky. Pomalejší 

myšlení, jistá nedŧvěřivost a odtaţitost zpomalovaly moţnost příjemnější 

existence asi přes polovinu pobytu. Ve druhé fázi jiţ sdílnější, dokázal obhájit 

svŧj názor, respektovat autority. 

 Vzhledem k niţšímu věku byl zařazen do učebního oboru truhlář VÚM 

Buškovice. 

Do zařízení VÚDM Kamenický Šenov – Pracovně-výchovné skupiny byl 

přeřazen 29. 5. 2003 z dŧvodu častých útěkŧ a šikany (oběť). 

 

 

Rodinná anamnéza 

 

Otec: Antonín Z., nar. 1961, ţenatý, zaměstnán jako správce parkoviště, bytem  

          Česká Lípa 

 

Matka: Marie Z., nar. 1968, vdaná, šička, bytem Česká Lípa ve společné  

             domácnosti s otcem 

 

Sourozenci: Tomáš (1988) ţák ZŠ, bytem u rodičŧ 

                     Martina (1994) ţákyně ZŠ, bytem u rodičŧ 

 

Rodina: úplná, fungující, celkem tři děti, Lukáš je nejstarší. Mladší Tomáš je 

bezproblémový.  
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              K výchově a péči rodičŧ nejsou negativní poznatky. Prŧměrné 

ekonomické zázemí, oba rodiče pracují. Rodiče z počátku shovívaví, podcenili 

počáteční signály, postupně získali náhled a souhlasili s nařízením ústavní 

výchovy. Krátce na to byla v trestním řízení uloţena ochranná výchova 

v kombinaci s podmíněným trestem. U bratra Tomáše byla situace řešena soudním 

dohledem nad výchovou. Rodiče s institucemi spolupracují, jsou zainteresování 

na vývoji a prosperitě všech dětí. 

 

Popis problému dítěte 

Kasuistika zahrnuje problémové zařazení do zaměstnání i do zařízení, 

nespolehlivost při plnění zadaných úkolŧ 

 

Popis průběhu 

 Lukáš začal po nástupu do VÚDM pracovat ve sklárně jako pomocný 

dělník (zadák). Od začátku s ním měl mistr odborného výcviku velké problémy – 

neplnil zadané úkoly, byl pomalý a nespolehlivý. Vystřídal všechny alternativy 

pracovního zařazení, ale problémy přetrvávaly. 

 Ze strachu ze šikany, kterou zaţíval v předešlém ústavu, nezapadl do 

kolektivu chlapcŧ. Později se sblíţil s několika neprŧbojnými hochy. Ani v ústavu 

si řádně neplnil své povinnosti a tím se často dostával do konfliktu s vychovateli a 

spolubydlícími. 

 Lukášovo chování a veškerá činnost byly podrobeny dlouhodobému 

pozorování, problémy byly řešeny při individuálních pohovorech v ústavu i na 

pracovišti. Hrozilo, ţe Lukáš bude muset být pro svoji nezodpovědnost vyřazen 

z pracovní skupiny a opět přemístěn. 

 Problém byl konzultován s dětským lékařem, ten vyhledal v lékařské 

dokumentaci opomenutou závaţnou informaci, která se z tohoto dŧvodu nedostala 

do osobního spisu dítěte, a to ţe Lukáš trpí tzv. „poruchou sluchového vnímání“, 

která vyţaduje individuální a speciální přístup k postiţenému. 

 S Lukášovou diagnózou a specifikou přístupu k němu byl seznámen 

pedagogický sbor v zařízení i mistři odborného výcviku na pracovišti. 



 83 

 Zadaný úkol musí být Lukášovi vysvětlen stručně a jasně. Není moţné 

poţadovat více úkolŧ najednou, ale zadávat další práci aţ po splnění úkolu 

předešlého. Je nutné, aby Lukáš zadání hlasitě zopakoval, coţ je jediná moţnost, 

aby ho řádně pochopil. 

 

Příklad: „Lukáši vezmi koště a zameť tuto část dílny. Zopakuj mi zadaný úkol.“ 

Lukáš: „Vezmu koště a zametu toto místo.“ 

 

 Za krátkou dobu bylo moţno pozorovat velké změny k lepšímu 

v Lukášově jednání i chování. Začal být víc uvolněný a dostával se do psychické 

pohody. Pracovní povinnosti plní se snahou vykonávat je co nejlépe. Dobře 

vychází i se svým okolím, v kolektivu nemá problémy. 

 Výš popsané časté útěky z předchozích zařízení se jiţ neopakovaly, je jisté 

ţe souvisely s nepochopením jeho osobnosti v dŧsledku opomenutí záznamu 

závaţné informace do jeho osobního listu. 

 

 

 

Prognóza 

 Před ukončením ochranné výchovy bylo třeba informovat rodiče, 

zaměstnavatele a spolupracovníky o Lukášově postiţení a předat jim přesné 

instrukce, jak s ním v určitých situacích jednat. Zpětné zařazení do pŧvodního 

prostředí by takto mohlo proběhnout bez následných nedorozumění a váţnějších 

problémŧ. 
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Kzuistika č. 2 

 

Jméno: Jakub. R. 

Narozen: 1989 

Druh pobytu: ústavní výchova 

Nařídil: Okresní soud Ústí nad Orlicí 

Nástup do VÚM Boletice  Pracovně-výchovná skupina Kamenický Šenov: dne  

 20. 6. 2006 

 

Důvod umístění: 

 Nepříznivá rodinná i osobní situace, narŧstající výchovné problémy, 

odmítnutí otcovy péče, matka ve VTOS, útěk k bratrovi, selhání v odborné 

přípravě, zneuţívání návykových látek. 

 

Vzdělání 

 ZDŠ 9/9 – povinnou školní docházku ukončil v roce 2004/2005 od září 

2005 nastoupil do středního odborného učiliště Česká Třebová obor nábytkářství-

truhlářství, po několika týdnech přestoupil do středního odborného učiliště Hluboš 

na stejný obor, ale v pololetí neuspěl, později studium zrušeno. 

 

Rodinná anamnéza 

 

Otec: Jan R. nar. 1963 v Příbrami, rozvedený, prodavač u firmy Ptáček, bytem 

Dolní Černá 

 

Matka: Lenka K., rozvedená, nar. 1966 v Mostě, vdaná, šička, t.č. ve výkonu 

trestu ve  věznici Řepy, Praha 4 

 

Sourozenci: Lenka F., nar. 1983, vdaná, ţije v SRN 

                     Jan R., nar. 1986, zaměstnán v Sobex Bohostice, ţenatý, bytem 

                     Solenice 

                     Filip R., nar. 1995, ţák ZŠ, bytem u otce 
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Rodina:  Vlastní rodiče rozvedeni. Lenka, Jakub a Filip byli svěřeni do péče a 

výchovy matce. Protoţe jej matka přestala výchovně zvládat, přešel do výchovy 

otce i s bratrem Filipem. Starší sourozenci odešli k otci jiţ dříve. Otec se znovu 

oţenil a s dětmi se odstěhoval do Dolní Čermné v okrese Ústí nad Orlicí. Jakub si 

však nerozuměl s partnerkou otce, souţití bylo konfliktní a Jakub odešel bydlet 

k matce do Solenic.  

Tuto změnu pak krajský soud potvrdil svým rozhodnutím. U otce zŧstal 

bydlet jen nejmladší Filip. Z dokumentace vyplývá, ţe matka začátkem února 

nastoupila výkon trestu a Jakub zŧstal bezprizorní. K otci se odmítal vrátit. Bratr 

Jan, bývalý klient VÚDM Kamenický Šenov, zaloţil novou rodinu a dle OSPOD 

nemá podmínky ani schopnosti se starat o problémového bratra. Matka nemá 

dobrou pověst, byla odsouzena pro neplnění vyţivovací povinnosti a ohroţování 

mravního vývoje dětí. Jakub neměl dobrý vztah ani k jejímu druhému manţelovi, 

jelikoţ byl alkoholik. Rovněţ matka ve zvýšené míře poţívala alkohol. 

V současné době si Jakub nejlépe rozumí s bratrem Janem. 

 

Osobní anamnéza 

 Jakub byl po rozvodu rodičŧ v roce 1999 střídavě v péči matky a otce, 

naposledy od roku 2005 u matky. Ta však začátkem února 2006 nastoupila výkon 

trestu (do května 2007). Protoţe se Jakub odmítá vrátit do péče otce kvŧli 

konfliktŧm s nevlastní matkou, bylo rozhodnuto o umístění do ústavu. Jakub 

opakovaně měnil školní prostředí, protoţe se rodina stěhovala a toto negativně 

ovlivnilo nejen jeho prospěch, ale i chování. Povinnou školní docházku ukončil se 

čtyřkami a nastoupil v září do učiliště v České Třebové (v té době byl v péči otce). 

Po té co odešel bydlet k matce, přestoupil do středního odborného učiliště Hluboš, 

aby tam pokračoval ve stejném oboru. Brzy tam však vykazoval absence a malý 

zájem o obor, v pololetí neprospěl a učení v oboru ukončil. Do ústavu nastoupil na 

podkladě rozhodnutí o ústavní výchově. 
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Zdravotní anamnéza 

Nemocnost: běţná 

Alergie:0 

Drogy: přiznává pouze příleţitostné poţívání marihuany 

Subjektivní potíže: nemá 

Závěr: Jakub je schopen se bez omezení zařadit do běţného reţimu výchovného 

ústavu. 

 

Závěrečná zpráva etopeda DŮM 

 

Jméno: Jakub R. 

Narozen: 1989 

 Jakub byl přijat do DŦM na podkladě rozhodnutí Okresního soudu Ústí 

nad Orlicí o ústavní výchově. Zároveň byla nařízena předběţná vykonavatelnost 

rozsudku. Soud svým rozhodnutím z 16. 8. 2005 zamítl návrh matky o svěření 

Jakuba a dalšího syna Filipa (nar. 1995) do její péče. Krajský soud v Hradci 

Králové svým rozsudkem z 13. 12. 2005 (s účinností od 23. 9. 2005) pŧvodní 

rozhodnutí zrušil a Jakuba svěřil matce, neboť hoch k tomuto dni k matce odešel a 

začal zde navštěvovat střední odborné učiliště Hluboš. Dne 7. 2. 2006 se na 

Okresní soud v Ústí nad Orlicí dostavil otec a sdělil, ţe Jakub do učiliště nechodí, 

matka je ve výkonu trestu, výchovu má zajišťovat starší bratr Jan, přičemţ jeho 

péče je nedostatečná. Jakub bydlel sám na ubytovně v Solenicích, šetřením 

OSPOD Příbram shledány výrazné závady. Dne 7. 3. 2006 zahájeno řízení o 

změně výchovy s tím, ţe Jakub by se měl vrátit k otci. Při jednání uvedeného 

soudu (27. 4. 2006) však rozhodnuto o ústavní výchově. 

 Manţelství rodičŧ rozvedeno v roce 1999, společně se sourozenci Lenku                    

(nar. 1983, toho času v Německu), Janem (nar. 1986, v roce 2002 byl svěřencem 

DÚM. Přemístěn do VÚDM Obořiště, kde se vyučil truhlářem) a Filipem svěřen 

do výchovy matce. Záhy k otci odešla Lenka, postupně i Jakub a Filip. Otec se 

znova oţenil, Jakub uvádí neshody s otcem a hlavně jeho partnerkou, údajně na ni 

podal trestní oznámení pro týrání mladšího bratra Filipa.  
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Od otce koncem září 2005 odešel. Matka je přibliţně od začátku roku 2006 

ve výkonu trestu odnětí svobody (trest končí v květnu 2007) za neplacení 

výţivného a ohroţování mravního vývoje dětí.  

Jiţ v době umístění bratra Jana uváděna nedostatečná péče matky, neměla 

stálé bydliště, zaměstnání, společně s partnerem poţívala ve zvýšené míře 

alkoholické nápoje. Jakub dále uvedl, ţe matka se za partnera provdala, ale nemá 

ho rád, je to „notorik“. Bliţší vazby vyjadřuje k bratru Janovi, který se nedávno 

oţenil, má zaměstnání, očekává narození dítěte. Za matkou byl ve věznici asi 

třikrát, s otcem se od odchodu viděl jednou. 

 Povinnou školní docházku ukončil v červnu 2005 v ZŠ Dolní Černá. Asi 

6x měnil školní prostředí z dŧvodu neustálého stěhování. Opakoval šestou třídu (v 

té době se rodiče rozvedli), ale ZŠ ukončil v 9. třídě. Prospěch měl podprŧměrný 

(10 x dostatečný). Od září se začal učit truhlářem - nábytkářem v České Třebové, 

ale brzy přestoupil na střední odborné učiliště Hluboš (stejný obor). V pololetí 

neprospěl ze dvou předmětŧ. Omluvenky, popř. přerušení studia mu měl 

zajišťovat bratr, ale ve škole nic nevěděli. Sám si na učiliště stěţuje, ţe o něho 

neprojevovali zájem, neřekli mu kdo je jeho třídní učitel, nebyl veden v třídní 

knize, atd. Vrátit se tam nechce, uvaţoval by i o Obořišti, kde se vyučil jeho bratr. 

Truhlařina je prý rodinným zaměstnáním, podobné práce vykonává odmalička. 

Poslední dva měsíce chodil dle svého sdělení pomáhat zedníkŧm jako přidavač. 

 Po nástupu pozitivně testován na přítomnost THC, ale bez napětí, 

vstřícného vystupování. Projevil zájem být umístěn  na přenesený provoz DÚM 

do Počátek. V podmínkách pracovně relaxačního tábora bez závaţnějších 

přestupkŧ. Pracovně výkonný, zařazován na samostatné pracoviště, poměrně 

aktivní i při činnostech na táboře. Po ukončení přeneseného provozu udělena 

dovolenka (7. 8. – 20. 8. 2006), kterou trávil u bratra Jana v Solenicích. Bratr se 

k prŧběhu dovolenky vyjádřil pozitivně, Jakub se do DÚM vrátil sice včas, ale 

pozitivně testován na přítomnost THC. V následném období usiloval o zvrácení 

záporného upozornění, další dovolenku získal o víkendu (8. 9. – 10. 9. 2006). 

Návrat včasný, ale opět pozitivní na THC. 
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 V komunitě respektován, usiloval o dominantní pozici. Chce být 

uznávaným, svou pozici si hájí s jistou vehemencí, preferuje spíše agresivnější 

zpŧsoby řešení konfliktŧ, tak jak byl v minulosti zvyklý.  

Schopen však i tolerantnějšího a kamarádského přístupu, zaznamenávány situace, 

kdy se zastal a bránil slabší.  

Autoritu pedagogických pracovníkŧ většinou akceptoval, vyhledává 

kontakt, vyţaduje si potvrzení. Je méně dŧvěřivý, ze svých potíţí občas dospělé 

obviňuje. 

 Vztah k manuální činnosti není narušený, je patrná zkušenost z rŧzných 

pracovních činností. Profesně je nevyhraněný, uvaţoval i o získání odborného 

vzdělání a to nejlépe v truhlářském oboru. Motivace k učení je nejasná, konkrétní 

kroky, které měl k uvedenému zajistit, zatím neučinil. 

 

Zájmy 

 Hudba, pokouší se hrát na kytaru, klávesové nástroje, bicí, skládá texty. 

Chtěl by si přivydělávat jako DJ, jinak se ţivit truhlařinou. Rád rybaří, nyní jiţ 

bez oprávnění. Kouří asi 9 let, alkohol konzumuje (jakostní vína), ale údajně se 

neopíjí. Drogy dle svého tvrzení neuznává, vyzkoušel jen marihuanu, jeho 

výpověď se však jeví nevěrohodná. V době umístění kontakt s měkkou drogou 

opakovaně zjištěn. 

 Krátce po nástupu Jakuba navštívil v ústavu jeho otec, výraznější zájem o 

chlapce z jeho strany však zpozorován nebyl. Navštívit matku ve věznici vyuţil 

hoch jen v jednom případě. V kontaktu byl především s bratrem Janem, na 

kterého v mnohém spoléhá, rovněţ dovolenky trávil v jeho společnosti. 

 Lze konstatovat, ţe Jakub se prostředí DÚM dokázal přizpŧsobit, kromě 

opakovaného uţití měkkých drog v době dovolenek jiné závaţnější přestupky 

nezaznamenány. Jeví se jako ţivý, společensky aktivní, bezprostředně (občas 

nerozváţně) reagující na podněty okolí. Ve svém vývoji ovlivněn nepevností 

vazeb rodinného zázemí, nedostatkem pozitivních vzorŧ, nelze vyloučit 

nedostatečnou saturaci citových potřeb. Má své cíle, představy do budoucnosti, 

projevuje se však nedostatek volního úsilí je realizovat. 
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 Ze svých neúspěchŧ mŧţe obviňovat okolí, je jisté nebezpečí únikových 

projevŧ (i k závislostem), ovlivnění negativními vlivy. Potřebuje více 

podněcujících přístupŧ, vést k zodpovědnosti, rozvíjet dovednosti. Pokusit se o 

získání kvalifikace.  

Pedagogická rada navrhuje přemístění do VÚDM Boletce nad Labem 

pracoviště Kamenický Šenov. Jakub je s tímto přemístěním srozuměn. 

 

Současný stav a prognóza 

 Jakub je ţákem ústavu v Kamenickém Šenově od 13. 9. 2006. Po dobu 

těchto dvou měsícŧ vše svědčí pro závěr, ţe se nařízená ústavní výchova v jeho 

případě osvědčuje. Rychle se přizpŧsobil poţadavkŧm řádu domova, vykazuje 

uspokojivou emoční stabilitu a sebeovládání, rychle pronikl do sloţitých 

skupinových vztahŧ, dokáţe se vyhýbat konfliktŧm a zaujímá respektovanou 

skupinovou pozici, coţ přispívá k jeho spokojenosti. Na pracovišti je hodnocen 

jako jeden z nejlepších ţákŧ pracovně-výchovné skupiny. Odstranění školní 

výuky odstranilo základní konfliktní zónu Jakuba v plnění norem majority. Jeho 

výchovné a školní selhání je definováno eduktivní a emoční insuficiencí rodiny. 

Byť nemá osvojený návyk dlouhodobé autoregulace uspokojování svých 

simplexních potřeb, je schopnost adjustace a rychlé sociální zrání v konfrontaci se 

zřetelným a dŧsledně vyţadovaným poţadavkem na řádné chování, činí prognózu 

jeho šanci na ţivot v rámci normy nadějnější a nikoliv zcela nepříznivou. 

 

Závěr 

 V případě Jakuba rodina neplnila základní funkci výchovnou, 

ekonomickou a emocionální. Z tohoto pohledu jde o rodinu funkční, příklad a 

jednání matky, alkoholismus nevlastního otce, týrání mladšího bratra nevlastní 

matkou a malý zájem otce, výchovu Jakuba negativně ovlivnily. 

 Ve svém dětském ţivotě se Jakub vlastně setkával jen s fragmenty 

rodinného ţivota a jeho umístění do výchovného ústavu byl nutný krok pro jeho 

větší šance v dalším ţivotě. 
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3.6 Shrnutí výsledků praktické části 

 

V praktické části bakalářské práce se potvrdil hlavní předpoklad, ţe většina 

 chovancŧ VÚDM Kamenický Šenov pochází z neúplných rodin, nebo 

z doplněných rodin vesměs o partnera. Dále bylo provedeným prŧzkumem 

zjištěno, ţe většina těchto chovancŧ má dokončenou základní devítiletou školní 

docházku, většina se dopustila trestné činnosti před nařízením ústavní výchovy, 

většina se dopustila záškoláctví, více neţ třetina se dopustila šikany na základní 

škole, většina má zkušenost s uţíváním THC v rŧzných formách, zkušenost 

s uţíváním více druhŧ návykových látek má více jak polovina, zkušenost 

s poţíváním alkoholu má provedeným prŧzkumem kaţdý ze zkoumaného vzorku 

a přiznaný tabakismus je skoro u všech chovancŧ. 

 

 

4 Závěr 
 

Prŧzkumem v dané oblasti se jednoznačně potvrdila hypotéza, ţe  delikventní 

mládeţ pochází většinou z neúplných špatně fungujících rodin, kde neexistují 

dostatečné vztahy mezi rodičem a dítětem.  

Stanoveného cíle, tedy zjištění jaký vliv má rodinná výchova na kriminalitu 

mládeţe bylo dosaţeno tím, ţe bylo provedeným prŧzkumem prokázáno, ţe 95% 

chovancŧ ze zkoumaného vzorku z VÚDM v Kamenickém Šenově pochází 

z neúplných rodin. 

Přínosem pro danou oblast, je zjištění vlivu rodiny, která mŧţe ve velké míře 

ovlivnit počáteční delikventní jednání dítěte. Rodina znamená pro dítě útočiště, 

zázemí, ale i vzor, kterým je ovlivňováno. Moţnou příčinou závadového chování 

a následné dráhy kriminality je právě selhání v rodině. Rodina je zdrojem  účinné 

socializace a společenské integrace. Bezporuchová funkce rodin sehrává hlavní 

úlohu při formování chování dětí. 

Rodiny, ve kterých ţijí delikventní děti se často vyznačují mnoha sociálními a 

osobními problémy, panuje zde stresová atmosféra, neshody a konflikty.  
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Poměrně častý je rovněţ nízký socioekonomický status, rodiče vŧči dětem 

pouţívají nepřiměřené tvrdé tresty, zanedbávají své děti a také sami pocházejí z 

podobných rodin.  

Ani nízký socioekonomický status rodičŧ, případně jejich rozchod nebo 

skutečnost, ţe dítě vyrŧstá v neúplné rodině nutně nevede k tomu, ţe budou děti 

náchylné k protispolečenskému nebo delikventnímu chování. Mezi dŧleţité 

okolnosti patří kvalita a trvání vztahu dítěte ke zbývajícímu rodiči, neţ vlastní 

absence špatného rodiče.  

Problém mŧţe být také kompenzován jedním kvalitním vztahem mimo rodinu, 

nebo úspěšnými zkušenostmi ve škole, případně v jiných oblastech socializace.  

 

 

5 Návrh opatření 
 

Mezi doporučení vedoucí ke sníţení kriminality mladistvých nepochybně patří 

realizace preventivních opatření, vedoucích k minimalizaci trestné činnosti dětí ne 

jejich kriminalizací, ale rychle a vhodně volenými alternativními opatřeními. Do 

výchovného procesu je třeba zapojit také selhávající rodiče, kteří za výchovu a 

vývoj svých dětí nesou nezastupitelnou odpovědnost a dŧsledně ji od nich 

vyţadovat. Tato opatření cíleně zaměřit na děti v nejkritičtějším věku mezi 11–15 

lety. Naprostou samozřejmostí by měla být finanční náhrada zpŧsobených škod a 

trest formou veřejně prospěšných prací, včetně jejich vymahatelnosti. Je třeba 

vytvářet občanské povědomí právního státu, vymahatelnosti práva a jeho reálné 

prŧchodnosti. 

Moţným opatřením by bylo zavést jistou „ochranou výchovu v rodině“ 

v případech, kdy děti páchají méně závaţné „prohřešky“ a nemají potřebné 

rodinného zázemí.  
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Takové opatření by vyţadovalo, aby vychovávající osoba byla schopná 

zaručit, ţe bude schopna a ochotna věnovat zvýšenou pozornost problémovému 

dítěti a vychovávat jej v řádného občana. 

Další moţnou částí navrhovaného opatření by mohlo být zefektivnění systému 

sociální a materiální podpory rodin. Toto podpora je dŧleţitá pro to, aby se 

zabránilo kriminogennímu odsunu rodin na okraj společnosti, a aby byl 

kompenzován rozpad rodiny nebo ztráta rodinných pout. 

 

Obec, popřípadě charitativní, či jiné neformální organizace mohou 

organizovat a provádět kurzy rodičovské výchovy. Tyto kurzy mohou pomoci  

rodičŧm poznat a reagovat na chování dětí v rodině, coţ mŧţe mít na děti 

významný vliv. Rodiče se mohou naučit reagovat konstruktivně, vyuţívat 

soustavněji a mírněji tresty i odměny, vystříhat se situací, kdy mohou přivodit 

konfliktní situace. Programy rodičovského výcviku by mohly mít určitý úspěch 

při sníţení konfliktního a agresivního chování.  

Dalším doporučením mŧţe být vyuţití rŧzných intervencí zaměřených na 

rodiny, které jsou v určitých obdobích vystaveny většímu zatíţení. V těchto 

obdobích je moţné vyuţít specifické prostředky pro jejich podporu. Mohou to být 

např. střediska pro poradenství a pomoc rodičŧm, kde jsou k dispozici 

profesionálové, kteří mohou vypracovat dobrovolné smírčí návrhy pro rozvádějící 

se rodiče.  
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1 Ochranná výchova 

 

Podle ustanovení § 22 zákona č. 218/2003 Sb. mŧţe soud pro mládeţ 

mladistvému uloţit ochrannou výchovu, pokud: 

 

a) o výchovu mladistvého není náleţitě postaráno a nedostatek řádné 

výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níţ ţije, 

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo 

c) prostředí, v němţ mladistvý ţije, neposkytuje záruku jeho náleţité 

výchovy, 

a nepostačuje uloţení ústavní výchovy podle zákona o rodině. 

 

 U dětí starších 12 let, ale mladších 15 let, které se dopustily činu jinak 

trestného, je ochranná výchova ukládána obligatorně tehdy, jestliţe dítě spáchalo 

čin, za nějţ trestní zákon ve zvláštní části dovoluje uloţení výjimečného trestu.  

Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad 15 aţ do 25 let, 

jednak trest odnětí svobody na doţivotí (§ 29 Tr.Z). Fakultativně je ochranná 

výchova dětem mladším 15 let ukládána tehdy, jestliţe to odŧvodňuje povaha 

spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné 

výchovy. 

 

   Ochranná výchova trvá po dobu, dokud to vyţaduje její účel, nejdéle však 

do dosaţení věku  18 let, vyţaduje-li to zájem mladistvého, mŧţe soud pro mládeţ 

ochrannou výchovu prodlouţit do dovršení jeho devatenáctého roku. Soud pro 

mládeţ mlţe rovněţ přeměnit ochrannou výchovu na ústavní výchovu nebo mŧţe 

rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení. 

Přitom mŧţe být mladistvému uloţen dohled probačního úředníka nebo jiné 

výchovné opatření. 

 



 

Výkon ochranné výchovy je upraven v zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonŧ. 

(www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KOP/rodinne_pravo/_ 

stavn__a_ochrann__v_chova_-___46_ZOR.doc) 

 

 

2 VÚDM Kamenický Šenov 

 

Práva a povinnosti dětí 

 

Práva 

 na zajištění plného přímého zaopatření, 

 na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních 

dovedností, 

 na respektování lidské dŧstojnosti, 

 na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závaţné 

okolnosti ve vývoji a vztazích sourozencŧ, 

 na vytváření podmínek pro dosaţení vzdělání a pro přípravu na povolání 

v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, 

 na svobodu náboţenství, při respektování práv a povinností osob 

odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho 

rozumovým schopnostem, 

 být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se svým obhájcem 

nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez 

přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat 

korespondenci bez kontroly jejího obsahu, 

 účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného 

programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, 

stanovených tímto zákonem, 

 obracet se ţádostmi, stíţnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické 



 

pracovníky zařízení a poţadovat, aby podání adresovaná příslušným 

státním orgánŧm, orgánŧm územní samosprávy a právnickým a fyzickým 

osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze 

zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání 

pracovníkŧm zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, 

 vyjádřit svŧj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho 

dotýkají; názorŧm dítěte musí být věnována patřičná pozornost 

odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, 

 poţádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným 

zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České 

školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti 

dalších osob, 

 být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, 

 na informace o stavu svých úspor či pohledávek, 

 na udrţování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími 

blízkými osobami. Za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou 

korespondence, telefonických hovorŧ a osobních návštěv, 

 opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za 

účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku pokud nedošlo 

k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto 

zákonem. 

 

Povinnosti 

 dodrţovat stanovený pořádek a kázeň, plnit úkoly a příkazy 

zaměstnancŧ zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, 

nepoškozovat cizí majetek, dodrţovat zásady slušného jednání 

s osobami s nimiţ přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních 

věcech udrţovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení 

vnitřního řádu zařízení, 

 dodrţovat přepisy a pokyny k ochraně bezpečnosti zdraví, s nimiţ bylo 

řádně seznámeno, 



 

 hradit ze svých příjmŧ náklady spojené s přepravou do zařízení, které 

neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo, 

 poskytnout na výzvu doklady o svých příjmech, 

 předat do úschovy na výzvu předměty ohroţující výchovu, zdraví a 

bezpečnost; doba úschovy těchto předmětŧ nesmí přesáhnout dobu 

pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty 

dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, 

 podrobit se na výzvu vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření odebrat krev, je dítě 

povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník 

odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, 

 dodrţovat zákaz kouření a poţívání alkoholu a omamných látek, 

 aktivně se účastnit výchovných a zájmových činností, 

 dosahovat co nejlepších výsledkŧ ve škole a v odborném výcviku, 

 v souladu s platnými zákony hradit zařízení úmyslně zpŧsobené škody, 

 chránit zdraví své i ostatních dětí, je nepřípustné jakékoliv 

sebepoškozování (včetně tetování a piercingu), šikanování (tělesné a 

duševní týrání ostatních), zneuţívání omamných prostředkŧ, alkoholu 

a lékŧ jakoukoli formou 

 po vstupu do budovy se vţdy přezout do domácí obuvi, 

 udrţovat pořádek na pokojích, sociálních zařízeních a v prostorách 

celého ústavu, 

 dítě s uloţenou ochrannou výchovou, má všechna práva a povinnosti 

podle § 15 odstavcŧ 1a 2 s výjimkou práv podle odstavce 1 písm. o) a 

p) příslušného zákona 

 

 

 

 

 

 



 

 

Režim dne  

 

 

 

 

Všední den 

 

Činnosti 

 

04:45 Budíček 

04:45 – 05:10 Osobní hygiena, úklid prostor, informace o 

zdravotním stavu, snídaně 

05:10 Odchod do zaměstnání 

10:00 – 10:30 Svačina 

15:00 Příchod ze zaměstnání 

15:30 -16:15 Oběd 

16:15 – 18:00 Odpolední výchovné činnosti 

18:00 – 18:30 Večeře 

18:30 – 18:45 Večerní samostatná vycházka – relaxace 

18:45 – 19:30 Úklid na pokojích, osobní hygiena 

19:30 – 20:00 Večerní komunita s vychovatelem 

20:00 – 20:30 Osobní volno v budově 

20:30 Večerka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny pracovního 

volna 

Činnosti 

09:00 Budíček 

09:00 – 09:30 Osobní hygiena, úklid prostor, informace o 

zdravotním stavu 

09:30 – 09:45 Snídaně 

09:45 – 10:00 Ranní samostatná vycházka 

10:00 – 13:00 Dopolední výchovné činnosti 

13:00 – 13:45  Oběd 

13:45 – 15:00 

13:00 – 18:00 

Odpolední výchovné činnosti I 

Samostatné vycházky dětí 

15:00 – 15:15 Odpolední svačina 

15:15 – 18:30 Odpolední výchovné činnosti II 

18:30 – 19:00 Večeře 

19:00 – 19:15 Samostatná vycházka - relaxace 

19:15 – 20:15 Večerní program, Příprava na vyučování v neděli 

20:15 – 22:30 Kulturní činnost 

22:30 – 23:00 Osobní hygiena, úklid, večerka 

V neděli večerní program jako ve všední den 
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