ČESKÁ KRIMINOLOGICKÁ SPOLEČNOST PRAHA
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH
STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY

Roman SVATOŠ, Josef KŘÍHA (eds.)

Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické
dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014

2014
1

Vzor citace:
SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. (eds.) II. kriminologické dny. České Budějovice : Vysoká škola
evropských a regionálních studií, 2014. 284 s. ISBN 978-80-87472-65-1.

Ediční rada VŠERS:
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.; Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; RNDr. Růžena Ferebauerová;
PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; PhDr. Lenka Havelková Ph.D.; doc. Ing. Marie Hesková, CSc.;
doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., JUDr. Roman
Svatoš, Ph.D.

Vědecký výbor konference:
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií),
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK),
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Filozofická fakulta UK),
doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií),
PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci),
JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií)
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR)

II. kriminologické dny (sborník z konference)
© Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Recenze: prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc.
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.,
Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, www.vsers.cz
Publikace neprošla jazykovou úpravou

ISBN 978-80-87472-65-1

2

Obsah
Beer Jan: Motivace formou podpory resocializace .................................................................... 5
Bělonožník Tomáš: Zranitelnost českých fotbalových klubů vůči infiltraci organizovaným
zločinem ..................................................................................................................................... 8
Bílý Jiří, Pána Lubomír: Historická reflexe vybraných sociologických aspektů
v kriminologii ........................................................................................................................... 15
Danics Štefan: Koncept „hate crimes“ – zločiny z nenávisti ................................................... 24
Dluhoš Marek: Ruskojazyční zločinci a jejich religiozita ....................................................... 33
Drápal Jakub: Význam přístupu obhájce k pachateli na případu K. H. Franka ...................... 41
Firstová Jana: Úroveň právního vědomí mládeže – výsledky jednoho výzkumu .................... 46
Háková Lucie: Mediální prezentace nového trestního zákoníku v tisku ................................. 57
Havrlentová Darina: Osobnostné charakteristiky mladistvého odsúdeného z pohľadu
vývinovej kriminológie ............................................................................................................ 63
Hrudka Josef, Zámek David: Akceptace zkoušky spolehlivosti .............................................. 74
Hrušková Martina: Matka samoživitelka – potenciální delikvent? .......................................... 85
Jurisová Michaela: Detská obeť virtuálneho prostredia ........................................................... 91
Kopencová Dagmar: Uplatňování zákona o obětech trestných činů ve věznicích .................. 99
Kudrlová Kateřina: Avatar jako kriminogenní faktor ............................................................ 108
Kupka Petr, Tvrdá Kateřina: Problematické paralely výzkumu organizovaného zločinu
a politiky boje proti organizovanému zločinu v ČR: kritická (sebe)reflexe .......................... 116
Mareš Miroslav: Vybrané predikce terorismu ....................................................................... 125
Marešová Alena: Trendy kriminality jak je neznáme (či spíše nechceme znát) .................... 134
Mazák Jaromír: Delikvence a škola: část předběžných výsledků z mezinárodní „selfreportové“ studie delikvence mládeže ISRD-3 ...................................................................... 140
Michálek Luděk: Analýza sociální sítě v prevenci, odhalování, objasňování a dokumentaci
trestné činnosti s extremistickým podtextem ......................................................................... 147
Moulisová Marcela, Podaná Zuzana: Percepce prvků situační prevence u vězňů
a studentů................................................................................................................................ 157

3

Murdza Karol: Sociálno-patologické a kriminogénne aspekty súčasnej spoločenskej krízy . 167
Oliberius Vladimír: Aplikace situační prevence při ochraně osobních údajů ........................ 178
Ondicová Magdaléna: Zistenie pocitu bezpečia občanov v danej lokalite – mesto Trnava čiastkové výsledky medzinárodnej VVÚ ............................................................................... 188
Papiežová Vejvodová Petra, Smolík Josef: Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu
a praxi ..................................................................................................................................... 199
Pojman Petr: Ruskojazyčný organizovaný zločin na mezinárodní scéně .............................. 207
Polanská Jitka, Ouředníčková Lenka, Drahoňovská Markéta: Inovativní postupy kariérového
poradenství pro osoby s trestní minulostí ............................................................................... 213
Scheinost Miroslav: Tresty a trestání – jak je lidé znají a hodnotí? ....................................... 218
Smolík Josef: Etika kriminologických výzkumů: pravidla a omezení ................................... 224
Svatoš Roman: Novými technologiemi proti kriminalitě ...................................................... 229
Štefunková Michaela: Výzkumy obětí jako zdroj informací o kriminalitě ............................ 237
Tomášek Jan: Experti a trestní politika: zaměřeno na probační úředníky..............................243
Vegrichtová Barbora: Propagační metody a témata extrémistické scény
v České
republice ................................................................................................................................. 248
Zoubek Vladimír: Právní teorie o bezpečnosti Evropy .......................................................... 259
Zoubková Ivana, Sklenička Josef: Kriminologický pohled na problematiku zanedbávání
povinné výživy ....................................................................................................................... 271
Žlábková Jana: Kriminologické aspekty korupce .................................................................. 280

4

Motivace formou podpory resocializace
Motivation through support resocialization
Jan Beer
Abstrakt: Vzdělávání odsouzených jako jedna z forem socializace púachatelů do společnosti
po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Úspěšní absolventi. Osobní zkušenost s
výkonem trestu výrazným momentem při navázání kontaktu a vytvoření motivačního stimulu.
Klíčová slova: Pachatel, výkon trestu, vzdělávání, socializace, střední škola, pedagog,
motivace, ředitel
Abstract: Education convicted as a form of socialization púachatelů into society after their
release from prison. Successful graduates. Personal experience with the execution of the
sentence significant moment in making contact and creating a motivational stimulus.
Keywords: offender, punishment, education, socialization, middle school, teacher,
motivation, Director
Cílem trestních opatření justice je náprava pachatele. Existuje široká paleta druhů
trestu za různá provinění, jež jsou stanovena trestními a jinými předpisy. Může jít o
napomenutí, pokutu, veřejně prospěšné práce, podmíněné odsouzení, dohled probačních
úředníků a nebo i nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody.
Setkávám se s osobami, u kterých došlo k vícenásobnému potrestání, které se však
plně minulo účinkem. Pracuji jako ředitel Středního odborného učiliště Jiřice ve Věznici
Jiřice. Žáky školy jsou tedy odsouzení muži, které jejich životní dráha přivedla do výkonu
trestu.
Během přijímacího pohovoru se snažíme uchazeče motivovat buď k dokončení studia
nebo rozšíření již získané kvalifikace. Škola, i když je ve věznici, není a nemůže být
represivním orgánem, ale vzdělávací institucí. Přístup pedagogických pracovníků je plně
oproštěn od hodnotících soudů, ale soustředí se především na předávání nových znalostí a
poznatků. Rozdíl mezi normální školou tak lze spatřit snad jen v tom, že žáky nenecháváme
po škole, i když někdy vyrušují více, než je zdrávo a že nikdo z nich během nadcházejících
pololetních prázdnin nepojede na hory, ale stráví svůj volný čas na oddíle spolu s ostatními
odsouzenými. Možnou výhodou pro pedagogy je beze sporu to, že nemusíme dělat třídní
schůzky, které si, opravdu, v tomto prostředí představit vůbec nedovedu.
Posilování motivačních složek osobnosti jedince, žáka školy, kterému je v našem
případě 18 – 55 let, je trvalým úkolem během celé doby studia, protože osobnostní dispozice
našich žáků jsou charakteristické poruchami osobnostmi. V prostředí výkonu trestu pak více
či méně účelovým chováním.
Jde-li o kvalifikaci, kterou u nás žáci získávají, jde o učební obor malíř – lakýrník.
Myslím si, že tento poměrně jednoduchý učební obor může vést u těch, kteří se rozhodnou
změnit dosavadní styl chování k tomu, aby po svém propuštění snáze pronikli na trh práce.
Uplatnit se pak mohou nejen ve stavebnictví, ale i jako osoby samostatně výdělečně činné,
kdy se mohou sami bez větších nákladů pustit do díla. Malířská štětka stojí okolo
pětisetkoruny, kýbl přijde na stovku a pokud si člověk vezme zálohu na malování, má i na
materiál.
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Učím matematiku, což je pro mnohé předmět, který motivační příliš není, takže často
čelím při obyčejných výpočtech rovnic o dvou neznámých nebo počítání se zlomky atakům:
„K čemu nám to bude, pane učiteli?“ Ze začátku jsem se snažil vysvětlovat, že základní
vzdělání v matematice posiluje ty složky vědění, které jsou postaveny především na
komplexnosti. Bohužel, chápání podobných formulací je u některých našich žáků nad jejich
možnosti. Daleko jednodušší je vysvětlit: „Pane Nováku, bude vám to k tomu, že až přijde ze
školy vaše dítě a požádá vás, abyste mu zkontroloval úkol, že mu ho zkontrolujete a budete
vědět, že ho má dobře nebo mu s ním ještě pomůžete!“
Jednoduché a jasné příměry využívání vzdělání jsou pak momentem, který posouvá u
mnohých hranice zájmu o další vzdělání.
Někteří žáci se k našemu překvapení začínají ozývat po svém propuštění z výkonu
trestu na pedagogické pracovníky s prosbou o radu při řešení základních životních situací.
Pokud je potřeba, znovu jim zopakujeme to, co by už měli znát ze školy, tedy kam si zajít na
úřad a kde co řešit. Některým se nám podařilo sehnat zaměstnání, jiným ubytování.
V závěru roku 2013 se tak mohl odehrát prozatím neformální 1. setkání úspěšných
absolventů a přátel školy. To proběhlo v předadventním čase v pražském Divadle Rokoko,
pak se všichni zúčastnili divadelního představení a přítomní se loučili s tím, že za rok se
sejdou určitě znovu! Kdo se to v restauraci Městských divadel pražských objevil?
Přišel pán, který byl 18x soudně trestaný, z toho 2x ve výkonu trestu - a po propuštění
mu kolegyně zprostředkovala zaměstnání u jedné z městských firem, kde pracuje na pozici
údržba zeleně. Ten si dokonce dodělává v nástavbovém studiu maturitu. Objevil se muž, který
zapálil restauraci, protože mu její majitelé nevypláceli mzdu – a už opět pracuje jako kuchař.
Dojel bývalý žák školy, který byl ve výkonu trestu pro vraždu 16 let a dnes chodí do práce a
chystá veselku.
U jednoho stolu s nimi poseděli pedagogové školy a pedagog Vězeňské služby ČR,
bývalý vychovatel jmenovaných.
Škola tak prozatím neformálně integruje úspěšné – ty, kteří se začleňují po propuštění
do normálního života a má tak jedinečnou zpětnou vazbu od těch, kteří ji chtějí poskytnout,
protože shromažďovat informace o všech z legislativních důvodů nelze, pokud k tomu nedají
během studia přímý souhlas.
Konkrétní příběhy těch, kterým se podařilo začlenit se do života, tak ožívají v
hodinách společensko – vědních předmětů, kde mohou být inspirací pro ty, jež zatím zasedají
do školních lavic během svého trestu.
Při naplňování základních motivačních cílů chci – mohu – umím tak škola přirozeným
způsobem vstupuje do života konkrétních jedinců – těch, co porušili normy společnosti a
ukazuje jim cestu, kterou se mohou ubírat jejich osudy.
Za důležité považuji koordinování veškerých aktivit tak, aby se naši žáci necítili
nedůstojně – jedním z veřejných přislibů školy je ten, že prvnímu absolventovi, který se po
propuštění už nebude dopouštět trestné činnosti, bude mít zahlazený trestní rejstřík a svá
studia završí získáním vysokoškolského titulu, koupí škola auto.
Když mně osobně v roce 1991 zadržel policejní orgán, netušil jsem, co se mnou bude.
Záhy jsem se to dozvěděl. Za majetkový delikt jsem vyfasoval 9 let a na svobodu jsem se
podíval až 3. června 1997. Byl mně podmíněně prominut zbytek trestu se zkušební dobou v
délce 7 let.
Byl jsem vyučený prodavač, během trestu jsem si kvalifikaci rozšířil o učební obor
obráběč kovů. Mým prvním zaměstnáním po propuštění se stala jedna malá pražská pekárna...
Rozhlížel jsem se po světě a rozhodl jsem se jít přece jen o kousek dál.
Když jsem v roce 2002 maturoval, říkal jsem si, jaká to byla dřina, ty tři roky studia...
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Bakalářský titul v roce 2008 na Univerzitě Hradec Králové v oboru Sociální práce mě
trochu posunul, v roce 2010 jsem si dodělal vzdělání v navazujícím magisterském studiu
oboru Sociální a masová komunikace.
Nyní v sociální oblasti dokončuji rigorózní práci, studuji navazující magisterský obor
Speciální pedagogika, účastním se Výcviku v psychoterapii, jednou za čas přednáším na
Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, mám za sebou
čtyřletou praxi přísedícího u Městského soudu v Praze a uvažuji o dizertaci.
Kontakt:
Mgr. Jan Beer
SOU Jiřice
reditel@soujirice.cz
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Zranitelnost českých fotbalových klubů vůči infiltraci
organizovaným zločinem1
The vulnerability of Czech soccer clubs to infiltration by organized crime
Tomáš Bělonožník
Abstrakt: Za pomoci využití modelu sektorové analýzy zranitelnosti legálního trhu
belgického kriminologa Toma Vander Bekena se autor příspěvku pokusil zjistit, jaké jsou
strukturální slabiny českého fotbalového businessu a prvoligových klubů, které je činí
atraktivními pro podnikatele ochotné usilovat o profit i skrze organizovanou kriminální
aktivitu.
Klíčová slova: Organizovaný zločin, praní špinavých peněz, sport, fotbal, Česká republika
Abstract: Using an analytical model that was drawn up by Belgian criminologist Tom
Vander Beken to assess the vulnerability of a licit market to infiltration by organized crime,
the author has tried to identify structural weaknesses of Czech soccer business and clubs in
the top tier of its league competitions. The aim was to find the weaknesses that make the
business attractive to entrepreneurs willing to turn to organized criminal activity in their
pursuit of profit.
Keywords: Organized crime, money laundering, sport, football, soccer, Czech Republic
Po sametové revoluci se vlastníky českých profesionálních fotbalových klubů často
stávali lidé, kteří by se někdy dali označit za dobrodruhy a podnikavce, v určitých případech
však přímo za podvodníky a zločince. Ačkoliv dnes již došlo na pozicích majitelů fotbalových
klubů ke kompletní obměně a generace podnikatelů jako byl František Chvalovský nebo Petr
Mach již ze scény takřka vymizela, i nadále platí, že se kolem vlastníků klubů nestandardně
často objevují informace o využívání různých ilegálních praktik, ať už souvisí přímo s
fotbalem nebo s jejich dalším podnikáním. Impulzem ke zkoumání prostředí byl tedy
předpoklad, že motivací těchto podnikatelů k angažmá ve fotbale není čiré mecenášství, ale
snaha o využití určité podnikatelské příležitosti. Hledali jsme odpověď na následující
výzkumnou otázku: Jaké jsou strukturální slabiny českého fotbalového businessu a
prvoligových klubů, které je činí zranitelnými vůči infiltraci organizovaným zločinem?
Formulace otázky vychází z analytického přístupu Dwighta Smithe (1980), který do
středu zájmu při zkoumání organizovaného zločinu klade roli trhu, jenž determinuje jednání
jednotlivých aktérů. V tomto náhledu je tedy obrácena tradiční kauzalita, která předpokládá
existenci kriminální struktury, jež si hledá příležitosti k profitu. Místo toho spíš očekáváme,
že se struktura může zformovat kolem specifické podnikatelské příležitosti. K zodpovězení
otázky byla využita upravená verze modelu sektorové analýzy zranitelnosti legálního trhu
belgického kriminologa Toma Vander Bekena (2004), ve kterém je k posouzení stavu trhu
sledováno devět různých indikátorů (viz níže). Předmětem analýzy byly čtyři samostatné trhy,

1

Příspěvek je shrnutím výzkumu prováděného v rámci diplomové práce na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity (viz Bělonožník 2013).
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na kterých prvoligové fotbalové kluby uskutečňují své obchodní aktivity – trh s hráči, trh s
reklamou, trh se vstupenkami a trh na kterém jsou obchodovány další komodity a služby
související se zajištěním sportovní činnosti klubu. Následující stránky shrnují hlavní
poznatky.
Tabulka č. 1: Použitý model zranitelnosti legálního trhu
Indikátory
Nízká zranitelnost
Trh nenabízí mnoho
možností pro využití k
ilegálním ziskovým
1. Atraktivita
aktivitám; případné zisky se
obchodních procesů
z podniků špatně
odčerpávají

Vysoká zranitelnost
Trh nabízí možnosti pro
vytváření vysokých ilegálních
zisků; v případě potřeby je
možné profit z podniků snadno
vyvést

2. Transparentnost
obchodních procesů

Transparentní obchodní
procesy

Omezená transparentnost
obchodních procesů

3. Množství
dostupných malých a
finančně slabých
podniků

Málo dostupných malých,
finančně slabých subjektů

Velké množství malých, finančně
slabých subjektů

4. Poptávka po
produktech

Elastická poptávka

Nepružná poptávka

5. Úroveň vstupních a
výstupních bariér

Obtížný vstup na trh nebo
jeho opuštění

Snadný vstup na trh nebo jeho
opuštění

6. Úroveň efektivity
regulací

Jednoznačné a vymáhané
regulace

Omezené, komplikované nebo
protichůdné regulace

7. Úroveň
podnikatelské
profesionality

Podnikatelé jsou
profesionální, vzdělaní
manažeři

Neprofesionální manažeři,
neschopní řešit obchodní
problémy

8. Historie infiltrace
organizovaného
zločinu na trh

Žádné informace o zapojení
organizovaného zločinu na
trhu v minulosti

Předchozí historie infiltrace
organizovaného zločinu na trh

9. Sociální potenciál
trhu

Trh je ze společenského
hlediska neatraktivní,
nenabízí účastníkům
možnost zvýšení
společenského postavení a
zisk kontaktů či vlivu
v obchodní sféře nebo
veřejné správě

Trh je ze společenského hlediska
atraktivní, při zapojení nabízí
účastníkům možnost růstu
společenského postavení a zisk
kontaktů či vlivu v obchodní
sféře nebo veřejné správě
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Trh s hráči
Za vysoce zranitelný se dá označit zejména trh s hráči. Kořenem problému je už
charakter zboží, které se na trhu obchoduje – tedy hráčů, respektive jejich přestupní práv.
Hodnota hráče totiž může v závislosti na výkonech v krátkém časovém období výrazně
kolísat. Obzvlášť patrný je pak tento efekt zejména u mladých fotbalistů, kde cenu neovládá
pouze aktuální percepce herního výkonu, ale i projekce jeho potenciálního možného vývoje.
Transakce probíhající na vysoce volatilním trhu jsou proto jen obtížně napadnutelné, co se
objemu prostředků v nich putujících týče, což vytváří ideální podmínky pro praní špinavých
peněz.
Tato vlastnost trhu by sama o sobě nebyla tak problematická, pokud by přestupová
práva hráčů putovala pouze mezi kluby, protože při snahách o praní špinavých peněz by pořád
bylo třeba mít nějakým způsobem pod kontrolou i další klub a jeho účetnictví jakožto druhou
stranu transakce. Klíčovou slabinou trhu je nicméně možnost, aby přestupová práva držela
třetí strana – libovolná fyzická či právnická osoba. Tato praktika, která je obzvláště oblíbená
v Jižní Americe, má i své zcela legitimní důvody, protože finančně slabým klubům dává
možnost získat hráče, na které by jinak kvůli nedostatku peněz neměly šanci dosáhnout. Trh
ale značně znepřehledňuje a umožňuje přístup aktérům, na které se nevztahuje prakticky
žádná regulace. Zejména ze zahraničí jsou pak popsány případy, kdy se investory stávaly
společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou a sídlem v daňových rájích. Do systému
skrze ně mohou proudit finanční prostředky s nejasným původem a kluby v předražených
nebo dokonce zcela fiktivních přestupech mohou stávat prostředkem, přes který dochází k
praní špinavých peněz a krácení daní (Andrews 2012).
Vlastnictví hráčů třetími stranami navíc nesnižuje pouze transparentnost trhu s hráči,
ale celého fotbalového businessu. Hráči představují často nejvýznamnější aktiva klubu a jeho
hodnota se tak do značné míry odvíjí od hodnoty fotbalistů, jejichž přestupními právy
disponuje. Pokud neexistují jasná pravidla zveřejňování investičního angažmá třetích stran,
není možné kvalifikovaně zhodnotit ekonomickou situaci klubu a na první pohled zdravý klub
může být jen prázdnou skořápkou s minimálním vlastním majetkem.
Současná mezinárodní realita je taková, že některé národní asociace už vlastnictví
hráčů třetími stranami zcela zakázaly (Anglie, Francie a Polsko) a FIFA se z pozice řídícího
orgánu světového fotbalu snaží tuto praktiku co nejvíce omezovat. Její hlavní iniciativou bylo
spuštění přestupního párovacího systému v roce 2010, který funguje především jako masivní
centrální evidence, jež shromažďuje kompletní informace o všech přestupech hráčů mezi
kluby, jež jsou členy rozdílných národních asociací. Ke každé transakci musí oba zapojené
kluby dodat všechny podrobnosti včetně celkové sjednané kompenzace za přestup, jejího
splátkového kalendáře, toho, zda se na přestupu podíleli agenti, výše jejich provizí, atp. Pokud
jeden klub vloží do systému údaje, které se jakkoliv neshodují s informacemi zadanými
druhým partnerem, je přestup až do vyřešení pozastaven. Zcela zakázáno bylo fyzické
předávání peněz, každá transakce musí probíhat přes bankovní účty klubů a do systému musí
být zanesen doklad o jejím provedení. To zároveň znamená, že jakékoliv závazky vůči třetí
straně musí klub, ve kterém je hráč registrován, vyřešit ještě před samotným přestupem (FIFA
2010 49-54).
Přestupní řády profesionálních a neprofesionálních fotbalistů, které jsou v ČR řídícími
směrnicemi domácích přestupů, vznáší nicméně vůči klubům podstatně mírnější požadavky.
K tomu, aby Fotbalová asociace ČR přestup potvrdila, stačí prakticky pouze písemný souhlas
dotčeného hráče a obou klubů. FAČR se takřka nijak nezajímá o finanční náležitosti transakce
– ať už jde o výši částky nebo to, zda peníze obdržel mateřský klub či třetí strana (FAČR
2011b, FAČR 2011c). Absenci regulací zdůvodňoval v roce 2007 tehdejší šéf Komise pro
agenty hráčů Marcel Petrásek tím, že svaz nemůže klubům nahlížet do účetnictví a jejich
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vzájemných smluv, protože se jedná o obchodní vztah mezi dvěma samostatnými subjekty
(Hospodářské noviny 2007).
Celkově mají třetí strany na trhu s hráči skutečně poměrně volné pole působnosti a
v současnosti navíc mohou skrze vlastnictví přestupových práv získat značný vliv na
fungování klubu. Jejich primárním zájmem totiž je zpeněžit hráče ve chvíli, kdy je jeho
hodnota nejvyšší a v žádném případě nedopustit, aby jeho profesionální smlouva doběhla do
konce, neboť v tu chvíli jsou přestupová práva takřka bezcenná. Třetí strany proto logicky
tlačí na kluby a snaží se ovládat jejich přestupovou politiku. Dle nařízení FIFA z roku 2010
by všechny národní asociace měly do domácích předpisů zapracovat klauzuli, která
vykonávání tohoto vlivu zakazuje, nicméně FAČR dodnes nic takového neučinila a stav, kdy
třetí strany mají vliv na přestupy je brán prakticky jako samozřejmost. Svůj podíl na tom
možná nese i fakt, že obchodování s hráči z role třetí strany se věnuje i sám předseda FAČR
Miroslav Pelta, který vlastnil například část přestupních práv fotbalisty Adama Hlouška (viz
Lidové noviny 2011).
Angažmá třetí strany na hráčském trhu může být každopádně součástí procesu praní
špinavých peněz uvnitř klubu. Koupí hráče od spřízněné třetí strany za nadsazenou cenu je
totiž možné velmi snadno a efektivně z klubu vyvést špinavé peníze, které do něj předtím
byly jinými kanály „napumpovány“. Vzhledem k volatilitě hodnot fotbalistů a potřebě určité
odbornosti při jejich oceňování totiž taková transakce pravděpodobně vzbudí jen minimální
podezření.
Další slabinou na trhu pak je působení hráčských agentů a to zejména těch
nelicencovaných, kteří mají paradoxně v prostředí ČR lepší pozici než agenti s licencí,
protože mají podobné možnosti ale nulové povinnosti. Tito agenti jako další strany a příjemci
peněz při obchodech s hráči mohou sloužit jako pomocníci při různých ilegálních transakcích.
Jedná se ale o separátní, komplikovanou problematiku a vzhledem k tomu, že celá oblast
hráčských agentů prochází aktuálně ze strany FIFA velkou reformou, která již rozhodla o
zrušení institutu agentů a místo něj zavádí pozici tzv. prostředníků, je třeba se zhodnocením
vlivu prostředníků na zranitelnost trhu počkat na to, až bude systém zaveden do praxe.
Trh s reklamou
Trh s reklamou můžeme označit za středně zranitelný. Jedná se o trh, skrz který do
klubů putují nejdůležitější zdroje jejich příjmů, každý prvoligový klub potřebuje k zajištění
svého rozpočtu na reklamě vydělat alespoň 20-30 milionů korun ročně. Finanční příjmy
z reklamy přichází do fotbalových klubů dvěma hlavními proudy. Prvním z nich jsou peníze
z akciové společnosti STES, jejímž jediným akcionářem je FAČR a která pro asociaci
zajišťuje marketing – především prodává televizní práva a shání generální partnery pro české
národní týmy i profesionální soutěže.
Druhým zdrojem jsou peníze získávané od obchodních partnerů na základě
individuálních dohod uzavíraných jednotlivými týmy. V tomto kontextu se mluví o
„sponzorských darech”, ačkoliv o dary se de iure nejedná, pro obchodního partnera je vždy ve
smlouvě zakotveno nějaké protiplnění – tím mohou být různé formy propagace sponzora,
zajištění míst ve VIP zóně stadionu, možnost využívat klubová zařízení (například přístup
zaměstnanců partnera na klubové hřiště) a další výhody. Strukturální slabinou trhu je, že u
tohoto protiplnění je opět těžké kontrolovat, zda je jeho hodnota skutečně symetrická. Do
klubu se tak skrz trh mohou dostávat špinavé peníze, které je pak možné zpátky ven dostat
například transakcemi na hráčském trhu. Trh s reklamou představuje také ideální vstupní bod
pro organizované kriminální skupiny zaměřené na sázkařské manipulace. I klub, který je jinak
poctivě řízen totiž v případě akutních finančních potíží může podlehnout tlaku ovlivnit
některé ze svých utkání výměnou za peníze umožňující ekonomickou stabilizaci.
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Významným důsledkem totální závislosti na prostředcích z reklamy je rovněž to, že v
prostředí fotbalového businessu takřka nefungují mechanismy seberegulace. Zatímco v jiném
obchodním odvětví by bylo běžné, kdyby jiná společnost v rámci konkurenčního boje
upozornila státní instituce na nekalé obchodní praktiky některého ze svých soupeřů na trhu,
fotbalový klub se takto vůči jinému klubu zachová spíše výjimečně. Vlastníci klubů jsou si
totiž vědomi, že jakákoli aféra poškodí jméno celého odvětví, což sniží jeho atraktivitu pro
reklamní partnery a v důsledku finančně ublíží kromě provinilého klubu i všem ostatním
včetně oznamovatele.
Ttrh se vstupenkami
Trh se vstupenkami označila za rizikovou oblast z důvodu potenciálu pro praní
špinavých peněz například analýza prováděná mezivládní organizací Financial Action Task
Force (2009). Slabinou je zde opět nízká možnost kontroly zaúčtovaných transakcí – jen těžko
je ověřitelné zda všechny lístky, které klub vykazuje jako prodané, skutečně byly prodány
lidem přítomným na stadionu, případně zda všichni lidé, kteří jsou na stadionu, mají
vstupenku, za kterou byla odvedena daň. V České republice jsou nicméně příjmy na vstupném
marginální až zanedbatelnou částí klubových rozpočtů (s výjimkou klubů účastnících se
evropských pohárů). Pokud například v Premier League naplňuje vstupné rozpočet klubu
průměrně z 35 % (ibid.: 13), pak pro regionální české kluby je vstupné mnohem subtilnější
složkou příjmů – dle údajů z výročních zpráv ukládaných do obchodního rejstříku se dá
odhadnout, že tento podíl se bude pohybovat v rozmezí od 3-15 % s tím, že většina
regionálních klubů leží v tomto intervalu blíže jeho spodnímu limitu.
Vlastnictví klubu motivované zájmem na praní špinavých peněz přes trh se vstupným
je proto spíše nereálnou alternativou, protože by pro majitele nebyla příliš rentabilní. Ačkoliv
je v České republice veřejným tajemstvím, že některé kluby občas návštěvnost nadsazují (což
by byl hlavní indikátor praní špinavých peněz), z jejich strany k tomuto zkreslování dochází
spíše z důvodu započítávání lístků rozdaných obchodním partnerům, kteří následně na
stadionu nejsou fyzicky přítomní. Zároveň je nadsazování nejspíš motivováno snahou udržet
obraz atraktivity klubu v očích potenciálních obchodních partnerů, které by nízká návštěvnost
mohla odradit od investice do reklamy. Podvody na tomto trhu tak byly problémem spíše před
sametovou revolucí, kdy byla podle informací získaných od bývalého fotbalového
funkcionáře Jiřího Kubíčka v Československu návštěvnost řízeně a systematicky
podhodnocována. Kluby tehdy vykazovaly jen část skutečně prodaných vstupenek a peníze
utržené navíc byly směřovány do tzv. černých fondů. Při přestupech hráčů, které se kvůli
jejich formálnímu statusu amatérů řídily tabulkovými cenami, pak z těchto fondů byla
dorovnávána fotbalistova skutečná tržní cena.
Význam vlastnictví klubů pro sociální status
V neposlední řadě může být vlastnictví fotbalového klubu pro zločince (stejně jako pro
legitimní businessmany) výhodné i díky tomu, že jim propůjčuje vyšší společenský status.
Tímto způsobem dochází jednak k uspokojení jejich ega a také k rozšíření sociální sítě o
vazby, které mohou být důležité pro jejich další (i)legální podnikání. Skrze vlastnictví klubu
totiž díky sociokulturnímu významu fotbalu získává majitel možnost vytvářet si kontakty na
další podnikatele, politiky a jiné představitele lokálních elit. V průběhu samotných zápasů se
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pak stadion může stávat ideálním sociálním tržištěm2, na kterém jsou vzniklé vazby dále
rozvíjeny.
Z českých majitelů fotbalových klubů se tento efekt dá dobře pozorovat například na
bývalém majiteli Sparty Praha Petru Machovi. Jeho porevoluční podnikání v dovozu
automobilů bylo sice vysoce výdělečné, prestiž mu však příliš nepřineslo. Jak sám přiznává
v knize o svém životě, výrazná změna v jeho společenském postavení přišla až ve chvíli, kdy
ovládl Spartu. Tehdy začal být zván na různá setkání s podnikateli a politiky, stal se objektem
zájmu pro novináře a dokonce byl přizván k tomu, aby zasedal v přípravném výboru
hospodářské komory vlády (Mach – Šrámek 2011: 33).
Shrnutí
Český fotbalový business má strukturální slabiny, které jej mohou činit atraktivním
pro podnikatele s potřebou legalizovat své ilegální zisky. K tomuto účelu může ideálně sloužit
špatně regulovaný a netransparentní trh s hráči. Riziko odhalení nekalého jednání majitelů
klubů dále snižuje fakt, že v odvětví existenčně závislém na příjmech z reklamy nefunguje
samoregulace motivovaná standardním konkurenčním bojem. Kromě přímých ekonomických
benefitů plynoucích ze zneužívání přístupu k fotbalu specifickým trhům může být vlastnictví
klubu atraktivní i díky společenskému statusu, který majiteli propůjčuje. Kvůli nestabilitě
reklamních příjmů a nemožnosti spolehnout se na příjmy ze vstupného je provoz fotbalového
klubu nicméně poměrně náročným podnikem, u kterého není nikdy ani při standardním
provozu vyloučeno riziko ztrát v hospodaření. Pokud se tedy osoby z prostředí
organizovaného zločinu budou stávat majiteli klubů, bude toto angažmá nejspíše odrážet
kombinaci několika zájmů – snahu o současnou legalizaci zisků, využití propůjčeného
sociálního statusu a ještě alespoň částečně mecenášský zájem o fotbal samotný.
Literatura a informační zdroje
Andrews, R. (2012): Third Party Ownership – Risk or Reward?, Sports Law Bulletin, č. 10, s.
33-37, online dostupný (http://epfl-publications.com/slb10/index.html).
Bělonožník, T. (2013): České fotbalové kluby a organizovaný zločin: analýza zranitelnosti,
Brno: Masarykova univerzita, 107 s.
FAČR (2011b): Přestupní řád pro profesionální fotbalisty, schválen 23. 6. 2011 s platností od
1. 7. 2011, 7 s., dokument dostupný online
(http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/06_Prestupni_rad_prof_2.doc).
FAČR (2011c): Přestupní řád pro neprofesionální fotbalisty, schválen 23. 6. 2011 s platností
od 1. 7. 2011, 9 s., dokument dostupný online
(http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/05_Prestupni_rad_neprof_2.doc).
Financial Action Task Force (2009): Money Laundering through the Football Sector, The
Financial Action Task Force, July 2009, 42 s., dokument dostupný online (http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf).
FIFA (2010): Regulations on the Status and Transfer of Players, 68 s., dokument dostupný
online
(http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulationsstatu
sandtransfer2010_e.pdf).
Hospodářské noviny (2007): Agenti bez kontroly, svaz přihlíží, 16. 2. 2007.

2

„Sociální tržiště si lze představit jako místa setkávání, která souvisí se stejnými zálibami či stejným okruhem
vazeb (tělocvičny, golfová hřiště, kluby, bary, večírky apod.) a která návštěvníkům poskytují relativně
důvěryhodné prostředí a informace o probíhajících transakcích nebo o nových příležitostech k transakcím“
(Kupka 2010, s. 57).

13

Kupka, P. (2010): Teorie a modely organizovaného zločinu: konceptualizace českého
organizovaného zločinu, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno, 104 s.
Lidové noviny (2011): Přestupové rošády řídil Pelta, 1. 2. 2011.
Mach, P. – Šrámek, D. (2011): Financoval jsem ODS, Nakladatelství BVD, Praha, 142 s.
Smith, D. (1980): Paragons, Pariahs, and Pirates: A Spectrum-Based Theory of Enterprise,
Crime and Delinquency, roč. 26, č. 3, s. 358-386.
Vander Beken, T. (2004): Risky business: A risk-based methodology to measure organized
crime, Crime, Law & Social Change, roč. 41, č. 5, s. 471-516.
Kontakt:
Mgr. Tomáš Bělonožník
Masarykova univerzita Brno
tomas.belonoznik@gmail.com

14

Historická reflexe vybraných sociologických aspektů
v kriminologii
Historical reflection of selected sociological aspects in criminology
Jiří Bílý, Lubomír Pána
Abstrakt: Materiál zde obsažený obsahuje současné teoretické a tématické diskuze, včetně
zásadních poznatků v jurisdikci, v moderních a současných teoretických perspektivách, místo
a roli práva ve vztahu k jiným důležitým společenským institucím a společenskovědním
doktrinám, včetně kriminologie, politiky, kultury a sociálních struktur a vybrané problémy
týkající se prosazení a vynutitelnosti práva.
Klíčová slova: právní řád, vynutitelnost práva, jurisdikce, etika
Abstract: The materials presented in this article present both theoretical and thematic
discussions, including chapters on classical contributions in the jurisdiction, modern and
contemporary theoretical perspectives, the place and role of law in relation to other important
social institutions, including criminology, politics, culture and social structure, and selected
problems in relation to the enforcement of law.
Keywords: law order, enforcement of law, jurisdiction, ethic
Úvod
Moc je schopnost prosadit svou vůli, své cíle, přimět k dodržování pravidel, dokonce i
proti něčí vůli. Vykonávání moci na rozdíl od autority nutně nezahrnuje souhlas, i když je
žádoucí. Autorita je nejčastěji spjata s nějakou osobou, zatímco moc se jeví jako instituce
existující nezávisle na jedincích, kteří je vykonávají. Nejvíce se moc projevuje na úrovni
státu. Ovšem fenomén moci není vlastní jen státu. Vůči politické moci státu se vytvářejí i jiná
centra moci – hospodářská moc, moc odborů, moc ideologická (církve, intelektuální elity,
moc masmédií) a také moc politických stran, které jsou v opozici proti ústřední moci.
Fenomén moci existuje v určitém měřítku v každé společenské organizaci: podniku, politické
straně, místních správních celcích. Nicméně ve vyspělých společnostech pouze státu náleží
zákonná moc a zákonná fyzická represe (podle Maxe Webra stát „má monopol na legitimní
násilí“), která vychází z jeho legislativní funkce1 (více viz Dušek, Protiva, 2007).
V dějinách lidské společnosti se už od nepaměti objevují normy, pojednávající o tom,
jak zacházet s individuem, které se provinilo proti pravidlům života v pospolitosti. Nejstarší
forma této reakce má sakrální ráz: je obětován viník, který svým jednáním vyvolal proti
svému kmeni pomstu bohů. Souběžně s tím se vyvíjí trestní reakce na boje mezi kmeny:
jestliže příslušník cizího kmene způsobí škodu, všichni příslušníci zasaženého kmene
vykonávají krevní mstu proti příslušníkům kmene, k němuž náleží škůdce. Trestní reakce zde
ještě není individualizovaná. Třetím kořenem trestního práva je vůdcova moc postupovat proti
těm, kdo poruší válečné zájmy, a čtvrtým kořenem je otcovská moc nad příslušníky vlastní
rodiny.

1)
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Krevní msta se zase časem mírní v kompoziční systém, totiž ve zvyk, že poskytnutím
určité hmotné náhrady postiženému kmeni kmenem, k němuž náleží škůdce, se krevní msta
pokládá za vyhaslou. Se vznikem státu srůstají tyto kořeny trestního práva, tj. sakrální
pravomoc, zastupování kmene proti ostatním, moc vůdcovská i patriarchální v jednotné státní
trestní právo, které vždy přísluší státu. Liší se od práva trestat, které náleží jiným
společenským svazům: rodině, politické straně, zaměstnavateli, církvi apod.
Materiál a diskuze
Charakter politické moci lze pozorovat ve vývoji trestu. Zároveň ukazuje tento vývoj,
jak se i stát přizpůsobuje mravním názorům doby. Původně vznikl trest z pomsty jako
okamžitá citová reakce na čin, bez ohledu na čin a jeho význam. Podle athénských
Drakonových zákonů ze 7. st. př. Kr. pro krádež např. ovoce byli lidé trestáni smrtí. Ve
veřejném životě nastupuje tento mimořádný trest v případech masového hnutí, v politických a
náboženských bojích, v revolucích; protože masa se pohybuje jen v krajních emocích, je trest
masy vždycky krutý a nelítostný. S uklidňováním masy nastupuje větší přiměřenost k činu.
Byl to tedy již velmi značný pokrok v názoru na trest, když se žádalo, aby trest byl přiměřený
činu, jak o tom svědčí pravidlo „oko za oko, zub za zub“, známé už ze semitských zákoníků.
Nejstarší dochované právní památky se vedle úpravy „civilně-právních vztahů“ zabývají
vymezením jednání, které je pro společenství nežádoucí, a tresty, které toto jednání odměňují.
Podle Chammurabiho zákona hodnotitelem protiprávního jednání a ukladatelem trestu je stát.
Platila zde zásada: není zločinu bez zákona, není trestu bez zákona. Tato zásada byla
v evropském trestním zákonodárství nastolena až osvícenci; Chammurabiho zákoník byl pro
novodobý svět objeven až na počátku 20. století, takže nemohl sloužit jako vzor.
Z těchto principů vyplývá pojem trestu jako nutné odplaty za čin, který zejména i
náboženskými řády nabyl posvěcení. Vinou byl porušen světový řád, proto musí být jeho
porušení odškodněno, někdy třeba jen penězi. Proto krevní msta byla těžkou náboženskou
povinností. S těmito názory náboženské odplaty souvisela taky náboženská teorie věčného
trestu, která vyrostla vlivem perské eschatologie a sahala ještě před dobu hesla „oko za oko,
zub za zub“.
Křesťanství svým heslem: „Nesuďte a nebudete souzeni“ a svou morálkou odpuštění
znamenalo již skepsi o nutné povinnosti odplaty. Ježíš ve svém novozákonním Kázání na hoře
nehodnotí nežádoucí jednání jen podle vnějších znaků, za rozhodující považuje již samotný,
zjevně dosud neprojevený úmysl chovat se v rozporu se smlouvou s Bohem. V pozemském
životě nemůže být proto soudcem cizí člověk, ale jeho svědomí. Skutečný soud se uskuteční
teprve při konečném božském zúčtování.
Stejné názory vznikaly v Řecku, kde již Prótagoras hlásal názor, že trestáme nikoliv
abychom se mstili, nýbrž abychom napravovali.2) Ctnost přitom Prótagoras chápe ve smyslu
mravním. Člověk se ji může a má naučit. Jejími součástmi jsou např. moudrost, spravedlnost,
uměřenost, zbožnost a statečnost. Za měřítko, co platí za spravedlivé, krásné a zbožné,
pokládal Prótagoras kolektiv občanů, nikoliv jednotlivce; v tom se zásadně liší od pojetí
mladšího sofisty Thrasymacha z Kalchédonu, který soudil, že spravedlnost (právo) je
prospěch silnějšího, tzn. té části svobodných občanů, která je u moci.
Ve středověku zavládla opět stará náboženská teorie odplaty, neboť to souvisí s jeho
ostře donucovacími prostředky. Při posuzování zločinnosti se uplatňovala výlučně
náboženská (katolická nebo protestantská) a ryze formální právnická hlediska. Nebral se
zřetel na proporcionalitu mezi zločinem a trestem. Tresty smrti byly víceméně pravidlem a
2)
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nebyly pro všechny jednotné, byly odstupňovány podle pachatelovy stavovské příslušnosti:
nejpřísnější pro nevolníky, nejmírnější pro šlechtice. Trestní proces byl většinou tajný, u
nejtěžších zločinů byla vyloučena obhajoba.
Moderní teorie trestu se nemůže úplně zříci preventivně represívní teorie, protože stát
se nemůže obejít bez policejních prostředků. Ovšem, moderní doba omezuje trest jako
zastrašovací prostředek jen na výjimečné případy. Trest je prostředek sebeobrany společnosti,
jinak se všeobecně považuje trest za prostředek výchovy, jak je vidět na vývoji kriminologie
směřujícího stále k větší humanitě. Tyto okolnosti rozhodují také o trestu smrti, který lze
jediné ospravedlnit ze stanoviska represívní teorie.3)
Už francouzští encyklopedisté dobře vycítili, že nedostatky trestního práva jsou
přímým nedostatkem nezdravých společenských poměrů, v nichž stát viděl v jednotlivci věc,
se kterou může libovolně nakládat. Své názory na trestní právo začleňují do celkového
světového humanistického filozofického názoru. Encyklopedisté upozornili na tehdejší
křiklavé případy justičních vražd, které nejlépe demonstrovaly tehdejší zubožený stav
evropské justice.4)
Můžeme tedy shrnout, že otázka oprávněnosti a zdůvodnění moci člověka nad
člověkem je tak stará, jako lidská společnost sama, ať už byla organizována sebe primitivněji.
Nejde tu o otázku, jak se společnost organizovala v rodiny, v rody, klany, rasy, národy, státy,
ale jakým právem v každé společnosti sebe primitivnější byli vedoucí a vedení, řídící a řízení,
vládnoucí a ovládaní, poroučející a poslouchající, dávající zákony, nařízení a rozkazy a
trestající; neboť je jisto, že všude tam, kde se tvořila sebemenší společnost, třebas jen rodina,
byla tato otázka aktuální, prakticky řešená a také teoreticky zdůvodňovaná. 5) Snahou
encyklopedistů bylo vymoci uznání svobody každého individua a upravit společenské poměry
tak, aby každý jednotlivec byl svobodný. A svobodě jednotlivce měla napomáhat i úprava
trestního práva, neboť trestní právo je odrazem své doby. Buď je zrcadlem pokroku, nebo
zpátečnictví. Vznikla klasická škola trestního práva, která se zaměřila na zkoumání vztahu
zločinu a trestu, na zkoumání trestního zákonodárství, a to jak práva hmotného, tak
procesního, jejímž neslavnějším představitelem se stal Cesare Beccaria. Následovala
pozitivistická škola (antropologická a sociologická), která v podstatě funguje dodnes.
Právo na politickou a policejní moc, kterou je třeba k vedení lidské společnosti, může být
v podstatě považováno za odvozené z člověka buď samého anebo z nějaké nadlidské moci;
tertium non datur. Ta nadlidská moc, která je nad člověkem, by mohla být blíže určována, jak
mnozí věří, jako nějaká idea anebo jako realita.
Odevzdává-li člověk vládu nad sebou jinému člověku, vždy tu zbývá ještě otázka, zda
je člověk vůbec svým absolutním pánem, zda je zodpovědný jen sobě, a nikomu jinému, zda
je absolutně svéprávným nebo někomu zodpovědným, zda je si zákonodárcem sám a odkud
má právo řídit sebe sám a do které míry, jaké zdůvodnění mají zásady a měřítka, jimiž se chce
řídit a dát vést, jinými slovy otázka moci ústí vždy v otázku existence nebo neexistence vyšší
moci, které vše je podřízeno, i člověk, vládnoucí i poslouchající, tedy v otázku Boha.
Ti, kdo nevěří ve vyšší transcendentní božskou moc, odvozujíce původ moci z člověka,
vysvětlují vznik státu z násilí nebo ze smlouvy nebo z nějaké jiné příčiny, která je v oblasti
přirozeného nebo přírodního života člověka.
Chceme-li tedy postihnout nejvyšší a poslední důvod trestající moci, musíme se
zabývat otázkou, zda je opravdu člověk svým pánem, zákonodárcem. Nebudeme se však
zabývat tou otázkou v celé její šíři, nýbrž jen potud, abychom zjistili, zda řád moci, totiž
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právo poroučet a povinnost poslouchat neboli právní řád je možný, uspokojivě vysvětlitelný a
srozumitelný na základě pouze lidském, bez vyššího zdůvodnění.6)
Je třeba uvažovat napřed o vztahu moci k mravnosti, právního řádu k mravnímu. Je
právo závislé na mravnosti? Je částí mravnosti? Nechyběly ani takové názory, které právo
oddělovaly od mravnosti a obě tyto oblasti považovaly za rozdílné a na sobě nezávislé. Ale
všeobecněji bylo vždy právo uváděno do souvislosti s etikou, a obě tyto oblasti považovaly za
rozdílné a na sobě nezávislé. Ale všeobecněji bylo vždy právo uváděno do souvislosti
s pragmatičností, třebas ovšem mravnost, mravní principy a zásady byly chápány,
vysvětlovány a zdůvodňovány různě. Pojem „spravedlnost“ dosud filozofie jednoznačně
nevymezila, ač si každý dokáže představit, co je či není spravedlivé. Avšak o tom, co je a co
není spravedlivé, se mínění rozcházejí, a to nejen v různých dobách, v různých kulturách, u
různých národů, nýbrž i v různých kruzích téhož kulturního celku. Vymezení spravedlnosti je
velmi individuální. Pojem spravedlnost je abstraktní pojem, který musí svůj obsah čerpat
z jiných zdrojů. Jedním ze základních normativních společenských kritérií hodnocení je
právo. V posuzování konkrétního případu (v rovině de lege lata) se tedy zkoumá, zda chování
člověka je či není v souladu s právem. Jestliže se dospěje k závěru, že chování je v rozporu
s právem, uloží se trest. A spravedlivý je podle trestního práva takový trest, který za uvedené
chování trestní zákon umožňuje uložit.
Není-li moc a nejsou-li z ní plynoucí zákony podloženy mravností, aby zavazovaly ve
svědomí, pak nejen že se nevysvětlí oprávněnost moci, ale moc a s ní společnost, stát, se
neudrží. Jakékoliv násilí, i ekonomické, je špatný základ státu. Má moc jen potud, pokud
nebude odstraněno větším násilím. V rozhovoru o krizovém stavu americké společnosti
potvrdil prezident Obama, že 95 % zisku jde za jedním procentem lidí. Přitom zákony a
hospodářská pravidla jsou, zdá se, v pořádku. Přesto se dál šíří v globálním měřítku chudoba a
bezperspektivnost života. Je evidentní, že problémy nepocházejí z ekonomické sféry, ale
z neuspokojivého morálního stavu. Zmíněné jedno procento se skrývá za obří společnosti,
nepostižitelné akcie, neexistující firmy, v daňových rájích. Zákony ani ekonomická pravidla
přitom neporušují.
V dřívějších společnostech byli faktiční držitelé politické moci viditelní a mohli se stát
terčem odporu. V moderní společnosti, kde se politické i ekonomické násilí odehrává za
existence jiné technologie moci v „rukavičkách“, tomu tak není. Dokážeme jen stěží
identifikovat konkrétní osoby, a pokud ano, ukáže se, že je to jen „bílý kůň“, špička ledovce.
Ale přes matení pojmů, které způsobila pseudověda a falešná filozofie, něco platí stále: vyšší
mravní princip, který zůstává v lidském vědomí stejně jako slavné Kantovo hvězdné nebe nad
námi. Nad všemi hospodářskými teoriemi, nad všemi chaotickými zákony je totiž stále
mravní princip a lze nějakým, nám zatím neznámým způsobem, dosáhnout i spravedlnosti. Až
zjistíme, že se politický systém hroutí, že všechny prostředky už byly vyčerpány, že
demokracie už není demokracie, ale jen pláštík pro obohacování dalších garnitur, půjde o to,
najít východisko za každou cenu. A pak přijde ke slovu onen vyšší mravní princip.
Právo, právní řád, jež má svůj původ a důvod ve fyzické přesile, a není zdůvodněn
mravně, pak není nic jiného než součet zevních vynucovacích ustanovení a nařízení, jež
nikoho nezavazují. Právo se stává jen policejní soustavou bez jakékoli vnitřní hodnoty a síly.
Má-li zákon být oprávněný a počítat s poslušností, musí se opírat o vnitřní rozumnou cenu,
nikoli o pouhou zevní moc. Legislativa, která chce vyvolávat právní povinnosti, jež by byly
plněny dobrovolně a rády, musí být opřena o mravní zákon. Ne každý mravní zákon je
právního rázu; ale každý právní zákon musí být zdůvodněn svou vnitřní cenou a hodnotou.
Také účel právního řádu vyžaduje k svému oprávnění a k své účinnosti mravní zdůvodnění.
Lidé nábožensky založení věří, že mají zde na zemi určitý cíl, účel; určitý úkol. Člověk
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k dosažení toho cíle potřebuje a má určité prostředky, duchovní i tělesné, hmotné a kulturní.
Má nejen právo na ně, ale i povinnost je užívat tak, aby svého cíle dosáhl. Ve společnosti, kde
není člověk sám, ale je mnoho lidí, kteří mají týž cíl a k tomu potřebné prostředky, je třeba
autority, která chrání práva jednotlivců a požaduje určité povinnosti od nich. Za tím účelem
potřebuje i tu autorita prostředky a práva, aby mohla splnit svůj úkol ve společnosti, totiž vést,
řídit a spravovat společnost k dosažení cílů jednotlivců, k dosažení blaha společnosti. Má-li
společenská autorita dosáhnout cíle společnosti „všeobecného blaha“, jak teologie ráda
zdůrazňuje, nemůže zavazovat jen pod hrozbou násilím, nýbrž tak, aby vedení chápali rozkaz
a zákon jako svou mravní povinnost.
Proti teologickému názoru, že právní řád je součástkou mravního řádu, se liberálně
namítá: mravní řád vyžaduje vnitřní souhlas; pro právní řád stačí zevní uposlechnutí, a proto
právní řád vynucuje uposlechnutí taky trestem, kdežto mravnímu řádu není vyhověno jen
vynucenou poslušností.
Z toho ovšem plyne povinnost pro zákonodárce, jenž nařizuje, aby nenařizoval nic, co
by bylo samo v sobě mravně zlé nebo uráželo dobré svědomí občanů. Spojení právního řádu
s mravním platí pro obě strany: zavazující i zavazovanou.
Ostatně výkon práva v trestním i občanském právu počítá s mravním prvkem právního
řádu: činy nejsou hodnoceny proto všechny stejně, nýbrž podle formy zavinění.
O sepětí práva s mravností svědčí taky naše vědomí, že základem práva musí být
spravedlnost, jedna ze základních mravních ctností. Právo, které neobsahuje alespoň
minimum morálky, není právem, ale je bezprávím. I právo musí považovat za svůj účel, stejně
jako mravnost, zdokonalení člověka a lidstva; ono dává a předpisuje dokonalosti směr, ale
nesmí ji brzdit. Stává-li se právo překážkou a brzdou dobra, přestává být právem a je
bezprávím. Tak musí soudit o vztahu práva k mravnosti i ti, kdo nevěří ve vyšší božský řád,
kdo čistě naturalisticky hodnotí život a lidské činy. Leges sine moribus vanae! Na tato
Tacitova slova by neměl žádný zákonodárce zapomínat.
Zde se ovšem opět dostáváme nejen do kalných vod politiky a moci, ale i náročných a
složitých vztahů kompetencí, pravomocí a četných právních a politických mechanismů, které
se nedají vysvětlit jen etickými principy otázek psychologie, psychiatrie apod. Poměrně
nevýznamný je klasicky zločinný egoismus, kdy se střetne moc privátního bezpráví s mocí
státního práva.7)
Historicky relevantním se porušování řádu stává tehdy, opustí-li soukromí a vstoupí na
jeviště politiky, kde už nejde o výhody či újmy jednotlivce, nýbrž o moc a právo jako takové.
V tomto případě jsou obě strany přesvědčeny, že jednají v zájmu celku. Představy o právu
závisí totiž na zájmech. S nejčistším svědomím můžeme schválit velmi rozdílná státní a
společenská zřízení a zdůvodnit je principem suum cuique, dát každému, co mu patří. Tato
Ulpianova zásada se nám ještě v našem výkladu objeví. Kde není právo pouze prostředkem
k urovnání sporu, nýbrž vlastním předmětem sporu, tam se může stát odvolávat na zákon,
nikoli však na spravedlnost. Politický protivník má nárok na morální respekt; snahy o jeho
„převýchovu“ nebo „resocializaci“ bývají snahami zbavit ho svéprávnosti. Státní zásada, že
„obecné blaho má přednost před blahem soukromým“, pouze zastírá skutečnost, že
jednotlivec je slabší než stát. Stát totiž určuje, co je „obecné blaho“. V politice, snaze
ovládnout stát, stojí proti sobě společenské skupiny. Přesvědčivost politických apelů se
zakládá na solidaritě, kterou mobilizují. Politik se v tomto případě neptá: „Je toto tvrzení
pravdivé?“ nýbrž: „Kdo za ním stojí?“ Oprávněnost argumentu je úměrná počtu souhlasících.
V polovině dvacátých let minulého století, kdy byla ve Spojených státech uzákoněna
prohibice, se stalo to, čemu se říká „zákon nechtěného účinku“. Prohibice nezpůsobila, že by
lidé přestali pít. Naopak. Tehdejší americká administrativa tím v podstatě předala vládu do
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rukou gangsterů, kteří díky enormním ziskům z různých nezákonných obchodů byli schopni
podplatit kohokoli ze státní či federální správy. Mohli si dělat, co chtěli. Jedním ze slavných
gangsterů té doby byl také Alfonso Capone.
Okolnost, že se živil nezákonnou činností, byla všeobecně známa. Alfonso se tím nijak
netajil, neboť měl podplaceny téměř všechny široko daleko kolem sebe, novináři (kteří mu
vyráběli, jak se dnes říká „image“) počínaje a soudci, kteří ho měli soudit, konče.
Vzhledem k tomu, že ze shora uvedených korupčních důvodů nemohl být vsazen za
mříže třeba za to, že na jeho pokyn byli vražděni jemu nepohodlní lidé, bylo nutné najít
jednak náhradní možnost, za co Al Caponeho do vězení dostat, za druhé pak lidi, kteří by to
byli schopni po právní stránce připravit a dotáhnout do konce. Našli se. Skupina federálních
vyšetřovacích agentů vedená Elliotem Nessem, přezdívaná pro svou neústupnost a zarputilost,
„nepodplatitelní“, tak dlouho trpělivě a za cenu všemožných strádání sháněla důkazy proti
světu gangsterů, až se jim podařilo dostat i Al Caponeho. Nikoli za pašování, za vraždy, za
korupci, ale za oklikou dokazatelné a u soudu později dokázané daňové podvody.
Z mocenského hlediska existovala také jedna alternativa; místo, aby Al Caponeho
stíhali za cenu takových strádání, mohli ho prostě zabít v ulicích Chicaga, kde se zdržoval.
Nápad to nesmyslný nebyl, protože skutková podstata byla nepochybná. Ostatně i někteří
katoličtí teoretici jako jezuité Suáres a Marianna svého času nepokládali vraždu tyrana za
zločin. Zastánci tohoto postupu však zapomněli, že ten, kdo vezme spravedlnost do vlastních
rukou, prokáže právu službu jen v tom případě, že je odhodlán změnit stav věci způsobem,
který znovu povede k nastolení zákonnosti, čímž svůj čin ospravedlní alespoň dodatečně.
Pro takový postup se nabízely tehdy dva precedenty. Byl to případ Šaloma Schwartzbarda,
který 25. května 1926 zastřelil v Paříži Simona Petljuru, někdejšího hejtmana ukrajinské
armády, odpovědného za pogromy během ruské občanské války, jimž padlo v letech 19171920 za oběť asi sto tisíc lidí.
Byl tu i případ Arména Tehlirjana, který v roce 1921 zastřelil v centru Berlína Talaata
Beje, proslulého zabijáka v arménských pogromech v roce 1915, kdy byla vyvražděna
odhadem třetina (zhruba šest set tisíc lidí) arménské populace v Turecku. Jde o to, že ani
jeden z těchto vrahů se nespokojil se zabitím „svého“ zločince, nýbrž se oba okamžitě vzdali
policii a trvali na tom, aby byli souzeni. Oba pak využili svého procesu k tomu, aby před
celým světem ukázali, jaké zločiny na jejich národě byly spáchány a zůstaly nepotrestány.
Výhody tohoto řešení, pokud jde o problém legality, která stojí v cestě spravedlnosti, jsou
zřejmé. I takový proces, pravda, zůstává monstrprocesem, je to dokonce velká podívaná,
avšak jejich „hrdina“, hlavní postava dramatu, na nějž jsou upřeny zraky všech, je nyní
skutečným hrdinou. I charakter soudního líčení je zde zachován: neběží totiž o divadlo, jehož
konec je znám už předem, existuje zde element „neredukovatelného rizika“, které podle
Kirchheimera představuje nepostradatelný moment všech trestních procesů. Také ono Zolovo
J´accuse, žaluji – tak nepostradatelné z hlediska oběti – zní samozřejmě přesvědčivěji z úst
člověka, který byl donucen vzít zákon do svých rukou, než pronáší-li je vládní agent, který
sám nic neriskuje.
Stejně jako přechod od privátního k vnitropolitickému narušiteli klidu je i změna
vnitropolitického odpůrce ve světonázorového protivníka plynulá. O světonázorovém
konfliktu hovoříme, dotýká-li se práva nadřazeného stupně či božského původu, takže
nezpochybňuje pouze státní zřízení, nýbrž samotný stát jako poslední instanci. Přitom bývá
často politizován a kriminalizován zcela nepolitický postoj, protože myšlenková šíře
obžalovaného přesahuje meze státního zřízení. Tak tomu bylo v případě Sókratově a Ježíšově.
Sókrates se přidržoval Apollonova příkazu a zkoumal své spoluobčany; na hlas svého
daimonia dbal více než na názor attického lidového soudu. Stejně tak Jan Hus, který byl více
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poslušen Krista než kostnického koncilu. Mají-li obě strany svým způsobem pravdu, bývá
střetnutí vždy tragické v případě, kdy oběť dopomůže k úspěchu lepší věci.8)
13. ledna 1813 byli v anglickém Yorku popraveni první tři luddisté. Chovali se
statečně. Luddistický vůdce Jiří Mellor oslovil také krátce lidové davy z popraviště. Ve
zprávě o popravě poznamenal Annual Register, že popravení vůbec nevypadali jako zákeřní
vrahové a že za jiných okolností by to jistě byli slušní a poctiví lidé. I básník lord Byron
zastával obdobný názor a napsal na ně oslavnou báseň, ve které je srovnává s muži americké
revoluce. Percy Shelley později pro jejich následovníky složil „dělnickou marseillaisu“, v níž
vyjádřil celou tragičnost kauzy. Kdo se domnívá, že zákon stojí jen a jen ve službách
spravedlnosti, bude nakloněn luddisty omlouvat. Ne však kvůli precedentům, nýbrž naopak,
jako zoufalý, bezprecedentní čin, vynucený neuspokojivým stavem práva.
Nejběžnější konstelaci politických procesů tvořilo vždy vnitropolitické střetnutí státu a
skutečného či domnělého odpůrce jeho systému. Antická Sparta odsoudila několik svých
králů, protože se prohřešili proti její ústavě a zavlékali do ní nové, státu nebezpečné ideje.
V klasických Athénách nalézáme střepínkový soud, který měl původně postihovat uchazeče o
postavení tyrana, a procesy pro asebii s „bezbožnými“ volnomyšlenkáři, rovněž
považovanými za nepřátele demokracie a státu, údajně podkopávající svobodné a
demokratické základy řádu. Republikánský Řím vedl vnitropoliticky motivované procesy
s odbojnými senátory. Motivy soudců a snad i žalobců mohou být v tomto ohledu hodné úcty.
Nedostatečné jsou pouze shromážděné důkazy a jejich interpretace. Sókrates i jeho žalobci
věřili, že se pohybují na půdě demokracie. Souzení římští senátoři byli přesvědčeni, že jednají
v souladu s mos maiorum. Ježíš i Pilát uznávali císaře za vrchnost dosazenou Bohem. Jan Hus
i církevní otcové v Kostnici se shodovali v mínění, že jednají pro dobro křesťanské víry.
Anglický král Karel I. a Oliver Cromwell shodně prohlašovali, že reprezentují vůli národa.
Obě strany obvykle tvrdí, že mají „čisté svědomí“ a povyšují kontroverzi nad obecný princip.
Už Thomas Hobbes prohlásil právní spor státu s občanem za nemožný, protože soudy
rozhodují v souladu se zákony, které dává stát. Stát podstupuje politický proces, tedy volí
delší cestu judikatury a „neprosazuje své zájmy krátkou cestou exekutivy a exekuce,
proskripcemi či jednoduše mlžením“, když hodlá propagandistickým efektem monstrprocesů
odradit lidi sympatizující s narušiteli pokoje a upevnit smysl systému.9)
Z přesvědčení o právu mocných se nikdo netázal na právo bezmocných. Pokud by
byly pochybnosti o autoritě nábožensky a tradičně uznávané vrchnosti v pokročilejším stadiu,
vedlo by takovéto zneužití úřadu zřejmě k pádu světské i duchovní moci. Není divu, že
pozdější obhájci oltáře a trůnu zavírali oči nad bezprávím spáchaným nad různými reziduanty,
pokud se nechtěli nechat zmást ve svém základním přesvědčení. Nejhorší zlo bylo spácháno
s nejlepšími úmysly – samozřejmě se zavázanýma očima.
Evropská tradice oplývá procesy s nepřáteli světonázorového systému. Stát soudil, že
jednání lze kontrolovat jen tehdy, dohlíží-li se i na myšlení. Obával se, že by svoboda myšlení
a projevu podkopala řád, a musel se toho obávat, pokud s oprávněným nárokem na
svrchovanou moc spojoval i neoprávněný nárok na vševědoucnost. Když roku 1231 uvedl
císař Fridrich II. v předmluvě k sicilskému zákoníku, že Bůh pověřil panovníky ochranou
víry, zahájil tím éru inkvizicí.
Stát se tváří jako strážce práva vůči vnitřnímu, ale stejně tak i vnějšímu násilí. Má
možnost odsoudit vlastní občany – jako sympatizanty nepřítele – pro vlastizradu. Velmi často
však tímto obviněním pouze zastírá zákroky proti příslušníkům nepohodlných sociálních
skupin. Židovského důstojníka Alfreda Dreyfusse třetí francouzská republika deportovala do

8)
9)

Demandt, A. a kol. Moc a právo. Praha 1998, s. 266.
Idem, s. 261.
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Guyany pro údajné styky s Německem, „ilegální kontakty se Západem“ patřily k standardním
obviněním při disidentských procesech ve východním sovětském bloku.10)
Závěr
Úzké spojení účelu státní moci s účelem práva, jak se s ním v státních a v policejních
vědách potkáváme, může však snadno dát podnět k neurčitému posuzování politického a
občanského řádu. Je nesporné, že stát potřebuje jistou moc, aby dosáhl svého účelu. Bez ní
nemůže dostatečně vyhovět péči o nejprvnější ze všech potřeb společenského soužití, totiž o
právní řád. Policejní moc se má k právu jako prostředek k cíli, a proto nemohou právní a
mocenský účel státu být absolutně souřadnými. Také pro kulturní a hospodářský učel je moc
státu nezbytnou podmínkou.
Při nedostatku principielního omezení snadno mohou vést k absolutistickému zneužití
nejasné požadavky, jako že stát musí být opatřen mocí, proti které moc každého jednotlivce je
nekonečně malá. Nejdále ovšem jde státovědec Gumplowicz, který se zcela otevřeně přiznává
jako prorok Habakuk v bibli k „moci před právem“, tj. k takové politice, která v dosažení
moci vidí nejvyšší účel státu.11) Teorie moci, tj. nauka, která vidí ve státu pouze výslednici
skutečné moci a připisuje mu jen tolik práv, kolik moci má, není novou. Zastával se jí B.
Spinoza (Tractatus politicus 1677) a také L. v. Haller, který si jinak získal značné zásluhy
vyvrácením Hobbes-Rousseauovy nauky o přírodním stavu člověka a smlouvě jako o původu
státu. Ve svém díle „Restauration der Staatswissenschaft mluví o velikém, nezničitelném
přírodním zákonu, že jen vynikající, mocnější má panovati, „…. že tam, kde se setkává moc
s potřebou, vzniká poměr, podle něhož vláda přísluší jen moci, a potřebě je údělem odvislost,
nicméně však je přece poměr ten spravedlivý a k vzájemnému prospěchu“.12) Vidíme, jak
značná závislost na Machiavellim zde je.
Právě na tomto místě se odhaluje zásadní rozdíl mezi pojetím Hobbes-Rousseauovým
a Lockovým. Lockův jedinec vstupoval do státu se širokou výzbrojí vlastních práv, do nichž
stát nesměl zasáhnout, musel jim však poskytovat ochranu. Rousseau aktem smlouvy všechna
přirozená práva člověku vzal. Vrátil mu je ve formě zákona, pokud se shodovala s pojmem
obecného blaha. Občan přijímal svůj podíl osobního blaha jako důsledek uniformního blaha
celku. Stát se stal aktem společenské smlouvy vlastníkem přirozené svobody občanů i pánem
jejich statků. Vrátil jim sice jejich vlastnictví skrze zákon, ale jenom potud, že jim udělil
svěřenectví nad majetkem, jenž zůstal depozitem veřejného blaha. Jasná tendence
k socialistickému státu je tu již patrna.
Rousseau však ještě nevytvořil formace, které dostaly ve dvacátém století název
totální stát. Neučinil božstvem ani lid ani stát. Obecná vůle byla autoritou ne z titulu lidu, ale
z titulu rozumné vůle. Vyjadřovala obecné rozumové principy. Byla sice charakterizována
zájmově jako vůle k blahu, ale obecné blaho jako přirozený cíl lidské existence odpovídalo
vesmírným zákonům. Stávalo se blahem jenom na linii, jež souhlasila s určením veškerenstva.
Vůle obecná vedla k blahu, protože vedla ke spravedlnosti. Stát ji uváděl ve skutek a byl proto
tvůrcem pravých hodnot. Měl proto význam úměrný svému poslání a vykonával službu
jedinci tím, že na něm vyžadoval poslušnost svých zákonů. Zákony totiž byly čistým
projevem rozumu, zatím co v individuálním projevu byl rozum porušen partikulárními zájmy.

10)

Idem, s. 268.
Kolektiv autorů Grundriss der Sociologie. Berlin 1885, s. 240 a násl.
12)
I. 359, 473.
11)
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Pohled přes horizont deseti let v procesu globalizace bezpečnějšího světa, pochopení
postmoderního, multicivilizačního charakteru informační společnosti prostřednictvím ochrany
a respektu základních práv a svobod, práva na osobní bezpečnost a vymezování bezpečnosti
státu je výzvou, které se dostane policejní vědě třetího tisíciletí. Globální bezpečnost totiž
vůbec nemusí determinovat univerzalita lidských práv, ale v horizontu necelé generace bude
možná svět svědkem srážek a střetu civilizací, na které bychom měli vědecky adekvátně
reagovat.
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Koncept „hate crimes“ – zločiny z nenávisti
Concept „hate crimes“
Štefan Danics
Abstrakt: Autor hodlá přiblížit koncept „hate crimes“, tj. zločiny z nenávisti, který umožňuje
postihnout širší paletu trestných činů, než dosavadní koncept „trestné činnosti
s extremistickým podtextem“. Navíc koncept „hate crimes“ umožňuje postihovat i pachatele,
kteří nejsou organizováni v rámci extremistických hnutí. V zemích Evropské unie, kde byl
tento koncept aplikován, je sledován i nevládními organizacemi, které nabízejí i alternativní
statistiku vůči statistikám policejním a soudním.
Klíčová slova: zločiny z nenávisti, extremistická kriminalita, statistika extremistické
kriminality, společenská škodlivost extremistické kriminality, nevládní organizace, Agentura
EU pro základní práva
Abstract: Author’s aim is to describe the concept of “hate crimes” which enables to cover
broader palette of offences, better than existing concept of “criminal offences with extremist
subtext”. Moreover the concept of “hate crime” enables to cover also perpetrators who are not
organized within extremist movements. This concept, applied in the EU’s countries, is
followed by nongovernmental organizations as well, and they offer also alternative statistics
to the police and judicial statistics.
Key words: hate crimes, extremist criminality, extremist criminality statistic, social
dangerousness of extremist criminality, nongovernmental organizations, European Union
Agency for Fundamental Rights
Úvod
Ve svém příspěvku hodlám přiblížit koncept „hate crimes“, tj. zločiny z nenávisti,
které v nejobecnější míře označují protiprávní činy proti lidem, majetku nebo organizaci na
základě toho, že je těmto objektům deliktní činnosti přiřčena kolektivní identita a jsou kvůli
této identitě nenávistně napadeni. Tento koncept původně vznikl pro potřeby podchycení a
zamezení zločinů z důvodu rasové, národní a etnické nenávisti vůči přistěhovalcům a
minoritám v rámci americké kriminologie 70. letech s tím, že byl postupně rozšiřován na další
oblasti trestných činů a zášti. Tento koncept „zločinů z nenávisti“ je dnes v rámci Evropské
unie aplikován především ve Velké Británii, ve Švédsku, Finsku, přičemž v Německu je
předmětem diskusí na akademické půdě. U nás se objevují názory zejména ze strany nevládní
organizace In IUSTITIA1, že by měl být aplikován i v České republice, především z hlediska
vykazování těchto trestných činů. Diskutuje se o tom i na MV ČR, které si od odborníka na
extremismus Miroslava Mareše nechalo vypracovat v roce 2011 podkladovou studii
k problematice „hate crimes“. V tomto ohledu je důležité zmínit, že Českou republiku nikdo
nenutí, aby přijmula tento koncept, ale vyžadují se ze strany ODIHR srovnatelné statistiky při
vykazování této kriminality.

1

KALIBOVÁ, Klára (ed.). Zpráva o násilí z nenávisti v ČR za rok 2011. Praha: In Iustitia, 2012.
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Na druhé straně je zase potřeba upozornit, že ODIHR: Úřad pro demokratické instituce
a lidská práva OBSE (Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE)2 se sídlem
ve Varšavě je od roku 1992 hlavní institucí pro lidská práva Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (dále jen „OBSE“)3. A ODIHR dostal v roce od Ministerské rady OBSE
úkol, aby se stal sběrným bodem a shromažďoval informace vztahující se k toleranci a
nediskriminaci, které obdrží od účastnických států, od občanské společnosti a mezivládních
organizací. Národní body pro kontakt s ODIHR (dále jen „NPC“) byly ustanoveny v převážné
většině států OBSE4. ČR jako člen OBSE má rovněž ustanoven NPC pro ODIHR MV ČR
(konkrétně odbor bezpečností politiky). Z činnosti těchto NPC v rámci OBSE považuje
ODIHR za problematické zejména časté výměny osob zodpovědných za tuto činnost, která
vyžaduje kontinuálnost. Rovněž byla kritizována skutečnost, že některé státy zastupovalo
vícero NPC. Management ODIHR k tomu uvádí, že tato praxe potom vede k tomu, že
podkladové materiály ke statistickým účelům si protiřečí a stávají se nepřehlednými.
Problematika rasismu, antisemitismu, islamofobie a protiimigrantských postojů
představuje dlouhodobě nadnárodní fenomén, který je silně zakořeněn a posiluje v krizových
situacích. V článku 6 Smlouvy o Evropské unii se uvádí, že je založena na zásadách svobody,
demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod. Evropská unie tudíž odmítá
všechny koncepty, které se snaží odůvodnit existenci rozdílných lidských ras, přičemž
Evropská komise opakovaně zdůraznila, že diskriminace na základě rasy nebo etnického
původu může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o EU. Není tedy divu, že je kladen velký důraz
na monitoring rasisticky a xenofobně motivovaných trestných činů, včetně shromažďování,
vyhodnocování a zveřejňování těchto dat.
Pojem „hate crime“
Oficiálně pojem „hate crime“ použila poprvé OBSE v roce 2003 v Maastrichtu
(Ministerial Council Decision No 4/03), ale tento pojem byl přijat účastnickými státy již v r.
1991 v Ženevě, když jednotlivé státy projevily znepokojení nad trestnými činy spjatými
s předsudky, diskriminací, nepřátelstvím a nenávistí. V současné době účastnické státy OBSE
používají rozdílné metody a přístupy k definování toho, co je domácí legislativou chápáno
jako „hate crime“.
Odborníci v rámci akademické diskuse jako důvod nenávisti uvádí příslušnost ke
skupině, která je definována na základě faktorů (skutečných či domnělých):
- rasy, národnosti a etnicity;
- náboženství;
- sexuální orientaci (specificky proti gayům, lesbám, bisexuálům a transsexuálům);
- genderové příslušnosti;
- postižení (fyzického anebo mentálního);
- věku (specificky seniorského věku);
- třídy;
- politické orientaci5.
Zpráva o nenásilí z nenávisti nevládní organizace In IUSTITIA uvádí, že motiv může
být nezměnitelná charakteristika napadeného:
- barva pleti;

2

http://www.osce.org/odihr.
What is OSCE? Bringing differeces, building trust. Viz http://osce.org.
4
V roce 2009 informovali představitelé ODIHR, že z 56 účastnických států OBSE fungují NPC v 53 státech.
5
American Psychology Association. Hate Crimes Today: An Age-Old Foe. In Modern Dress, 1988.
http://www.lambda.org/apa_hate.pdf.
3
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- národnost či etnická příslušnost;
- náboženské vyznání, víra, bezvěrectví;
- sexuální orientace či identita;
- zdravotní stav;
- věk;
- příslušnost k subkultuře;
- politické přesvědčení, třída;
- bezdomovectví;
- příslušnost k sociální skupině6
Vymezení „hate crime“ je problematické, protože za zločin z nenávisti je možné
považovat i atak zaměřený proti jinému na základě přesvědčení, že patří k nějaké kolektivní
identitě (i když to není pravda). Mohou to být i takové zločiny, které jsou zaměřeny proti těm,
kteří z nenávistného důvodu výše uvedeným skupinám napomáhají. Navíc se může „hate
crime“ prolínat i s dalšími motivy trestné činnosti, přičemž by měl nenávistný motiv
dominovat, abychom takovýto zločin mohli zařadit do konceptu „hate crime“. V této
souvislosti se hovoří také o tzv. smíšeném motivu trestného činu.
Odborníci rovněž uvádějí způsoby uskutečnění „hate crime“:
- fyzické útoky;
- poškození majetku;
- šikanu;
- obtěžování;
- verbální nadávky;
- útočné graffiti a dopisy7.
Nevládní organizace In IUSTITIA k tomu uvádí, že nenávistné incidenty se objevují
v této podobě:
- slovní útok, nadávky;
- útoky prostřednictvím počítačové sítě a sociálních medií;
- poškozování majetku;
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání;
- sexuální útok;
- žhářský útok;
- fyzické napadení;
- fyzické napadení s následkem smrti;
- teroristický útok8.
Po těchto akademických a nevládních úvahách si nyní představíme v originále definici
„hate crime“, kterou zformuloval ODIHR, aby byla svou šíří co nejpřijatelnější pro účastnické
státy OBSE. Definice je záměrně ponechána v původním znění, aby překladem nedocházelo
k významovému posunu.
„A) any criminal offence, including offences against persons or property, where the victim,
premises, or target of the offence is selected because of a real or perceived connection,
attachment, affiliation, support, or membership of a group as defined in part B.
B) A group may be based upon a characteristic common to its members, such as real or
perceived "race”, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or
physical disability, sexual orientation, or other similar factor. Note: This working definition

6

KALIBOVÁ, Klára (ed.). Zpráva o násilí z nenávisti v ČR za rok 2011. Praha: In Iustitia, 2012. s. 7.
HILLER, A. a N. GAMBO. Hate Crimes Legislation, 2011.
http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/080721_EN.aps.
8
KALIBOVÁ, Klára (ed.). Zpráva o násilí z nenávisti v ČR za rok 2011. Praha: In Iustitia, 2012. s. 7.
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takes national differences into account, such as differences in legislation, resources,
approach, and needs, and thus allows each state to amend the definition as it sees fit.
The term hate-motivated incident is also used to encompass any incident or act – whether
defined by national legislation as criminal or not – against people or property that involves a
victim, premises, or target selected because of a real or perceived connection with,
attachment to, affiliation with, support or membership of a group as described in Part B of
the above definition. The term is broad and can thus cover a range of manifestations of
intolerance, from low - level incidents motivated by bias to criminal acts.“9 To, že jsou v této
pracovní definici vymezeny jak „nenávistné trestné činy“, tak „nenávistné incidenty“ plně
odpovídá stávající realitě v zemích OBSE.
Na základě této pracovní definice je zabezpečen v rámci zemí, které tento koncept
praktikují postih nenávistného jednání a trestného činu spáchaného z důvodu rasy, sexuální
orientace, genderové identity, náboženské víry či zdravotního postižení, ale i z důvodu věku.
Jedinou kategorií, která zmiňována není, byť zaručeně bude cílem nenávistných útoků, jsou
bezdomovci10 s tím, že je zmiňuje i nevládní organizace In IUSTITIA.
Současná terminologická nejednotnost pramení z toho, že všechny uvedené pojmy se
mohou překrývat. Na druhé straně z toho potom vyplývá, že určité jednání může být ze strany
vědců anebo nevládních organizací považované za „hate crime“, ale jako takové nebude
posuzováno ze strany státních orgánů anebo v právní oblasti. Faktem zůstává, že pouze
některé země a mezinárodní organizace pracují přímo s konceptem „hate crime“, přičemž
jinde je tento koncept součástí jiných konceptů nebo působí vedle sebe a vzájemně se doplňují
(např. kriminalita s extremistickým podtextem, politicky motivovaná kriminalita apod.).
Agentura EU pro základní práva užívá termín „hate crime“ i termín „extremismus“
Ve výroční zprávě za rok 2010 Agentura EU pro základní práva (EU Fundamental
Rights Agency (dále jen "FRA") upozornila na to, že při shromažďování dat k trestným činům
s pravicově extremistickým motivem, nesmí docházet k jejich směšování s projevy rasismu či
souvisejícími nenávistnými trestnými činy, jejichž pachatelé nemají politickou, pravicově
extremistickou motivaci.11 Dlužno upozornit, že ve svých dokumentech FRA používá jak
termín „extremismus“, tak termín „hate crime“.
FRA kromě rasismu, xenofobie a etnické diskriminace věnuje prostor např. i
problematice LGBT komunit (lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové), zdravotně
postiženým a handicapovaným osobám. Přitom si FRA uvědomuje, že existují i další skupiny
osob s tzv. kolektivní identitou, které se mohou stát cílem nenávistných útoků. V tomto
ohledu bylo zdůrazněno, že vážným problémem všech unijních státu je rasistický kyberzločin,
tj. šíření rasistických, antisemitských neonacistických a xenofobních idejí internetem.12
Orgány EU věnují stálou pozornost rasismu a sílícím xenofobním náladám a postojům.
O čemž mimo jiné svědčí „Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu
2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního

9

Viz http://tandis.odihr.pl.
Zde upozorňujeme na materiál, který informuje o nenávistných útocích na bezdomovce v USA: Hate Crimes
Against the Homeless. America´s Growing Tide of Violence. A report from National Coalition for the Homeless.
August 2010. Viz http://nationalhomeless.org/ publications /hatecrimes /hatecrimes2009.pdf. Hate Crimes
Against
the
Homeless.Violence
hidden
in
plain
view.
January
2012.
Viz
http://nationalhomeless.org/publications/hatecrimes/hatecrimes2010.pdf.
11
6.6.3 Trends in right - wing extremism. In: Annual Report. Fundamental Rights: Challenges and
Achievements in 2010. FRA. Vienna, Austria, June 2011, p.123.
12
DANICS, Štefan a Ladislava TEJCHMANOVÁ. Problematika tzv. „hate crime“. In Právní zpravodaj. Praha:
VŠMIE, č.2/ 2012. s. 30.
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práva“13. Jeho cílem je „(5)…vymezit společný trestněprávní přístup k tomuto jevu a zajistit
tak, aby stejné jednání bylo trestným činem ve všech členských státech a aby byly stanoveny
účinné, přiměřené a odrazující tresty fyzickým či právnickým osobám, které takové trestné
činy spáchaly nebo jsou za ně odpovědné“, přičemž „(6) Členské státy si jsou vědomy toho, že
boj proti rasismu a xenofobii vyžaduje různá opatření, jež jsou součástí kompletního rámce a
jež nelze omezit pouze na trestněprávní záležitosti. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na
boj proti zvláště závažným formám rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.
Vzhledem k tomu, že kulturní a právní tradice členských států se v určité míře liší, není
v současnosti plná harmonizace práva možná“. Dále rámcové rozhodnutí vymezuje výrazy
„původ“, „náboženské vyznání“ a „nenávist“:
„(7)...výraz „původ“ je třeba chápat tak, že se vztahuje především na osoby nebo skupiny
osob, které jsou potomky osob, které bylo možné rozpoznat podle určitých charakteristických
znaků (jako je rasa nebo barva pleti), i když ne všechny tyto znaky se musí stále ještě
vyskytovat. Přesto mohou být tyto osoby nebo skupiny osob kvůli svému původu vystaveny
nenávisti nebo násilí;
(8)Výraz „náboženské vyznání“ je třeba chápat tak, že se obecně vztahuje na osoby vymezené
podle jejich náboženského přesvědčení nebo víry.
(9) Výraz „nenávist“ je třeba chápat tak, že se vztahuje na nenávist založenou na rase, barvě
pleti, náboženském vyznání, původu nebo národnostním či etnickém původu“.14
Evropská unie se snaží sjednotit trestně právní postih výše uvedených činů, aby
zajistila, že rasistické a xenofobní pohnutky budou považovány za přitěžující okolnost. FRA
zase opakovaně zdůrazňuje potřebu shromažďování a zveřejňování relevantních statistických
dat k rasisticky a xenofobně motivovaným trestným činům. Na základě dostupnosti dat a
jejich kvality rozděluje potom unijní státy do čtyř skupin, a to na ty, které:
 oficiální národní data neshromažďují či nezveřejňují (Bulharsko, Kypr, Řecko,
Portugalsko, Španělsko);
 mají omezená národní data, vztahující se k několika vyšetřovaným a soudním
případům, anebo se zaměřující obecně na případy diskriminace, které by mohly
zahrnovat i rasistický trestný čin (Estonsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rumunsko, Slovinsko);
 mají dobrý systém registrace trestných činů, anebo systém zaměřený na pravicový
extremismus či antisemitismus (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie,
Německo, Irsko, Polsko, Slovensko);
 mají vyčerpávající systém sběru dat, který obsahuje i detaily k charakteristice oběti,
místu viktimizace apod. (Finsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a
Severního Irska)15.
K tomu dále odborníci uvádějí, že Česká republika je řazena mezi 12 členských států,
které mají zavedený nejen dobrý systém registrace trestných činů v oblasti rasismu a
extremismu, ale mají k dispozici i data, která vypovídají o vývoji a trendech této trestné
činnosti v uplynulých deseti letech. Obdobně pozitivně je Česká republika hodnocena i
OHDIHR. Výše uvedená pozice České republiky mezi unijními státy je dána tím, že „trestná
činnost s extremistickým podtextem“ je zde dlouhodobě sledována, a to jak v rámci Policie
ČR, tak ze strany státních zastupitelství a soudů, přestože není statisticky srovnatelná, neboť
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Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům
rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva: http://eur-lex.europa.eu/ LexUri Serv
/LexUriserv,do?uri=CELEX:32008F0913:CS:HTML.
14
Tamtéž.
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Annual report. Fundamental rights: challenges and achievements in 2010. FRA. Vienna, Austria, June 2011,
pp. 120-125.
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má odlišnou logiku vykazování. V současné době jsou k dispozici souvislé řady policejních
statistických dat za více než desetileté období. Ty umožňují stanovit obecné trendy
extremistické kriminality, které nejsou ovlivněny momentálními vlivy. O případném vlivu
konkrétních událostí na výkyvy v kriminalitě s extremistickým podtextem naopak vypovídá
pravidelné meziroční srovnání dat. Měsíční srovnávání dat za situace, kdy se jedná o
marginální kriminalitu, postrádá již vypovídací hodnotu, má spíše jen hodnotu
dokumentační.16
ODIHR a koncept „hate crime“
Hlavním zastáncem konceptu „hate crime“ je ODIHR, který představuje unikátní
mezinárodní platformu, na níž se setkávají zástupci jak unijních, tak neunijních evropských
států, států středoasijských, Kanady a Spojených států amerických. ODIHR upozornil na
skutečnost, že účastnické státy OBSE používají rozdílné metody a přístupy k definování toho,
co je chápáno domácí legislativou jako „hate crime“, anebo ve smyslu „hate crime“. Stávající
používání terminologie spjaté s problematikou hate crime (zločinu z nenávisti) není
celoevropsky ujednocené, neboť ani legislativa jednotlivých evropských zemí není
srovnatelná. K tomu přispívá i skutečnost, že řada zemí EU používá i vedle termínu „hate
crime“ i termín „extremismus“, což se negativně promítá i do vykazování dat. Na druhé straně
zažitá terminologie spjatá s problematikou „hate crime“ je ve Spojených státech a v Kanadě.
V rámci Evropské unie může za nejlepší příklad sloužit Spojené království Velké Británie a
Severního Irska17.
V současné době je ODIHR hegemonem při prosazování tolerance a nediskriminace
v rámci zemí OBSE a zaměřuje se na:
 problematiku rasismu, xenofobie a diskriminace,
 potírání antisemitismu a uchování vzpomínky na holocaust,
 potírání diskriminace muslimů,
 svobodu náboženství a víry,
 nenávistné trestné činy (hate crimes)18.
Aktivity ODIHR, jsou, mimo jiné, směrovány především do oblasti školení
bezpečnostních složek, budování občanské společnosti, vzdělávání, právní pomoci a
mezikulturního dialogu. Rovněž spolupráce a koordinace s NPC je důležitým aspektem práce
ODIHR. Jejich prostřednictvím ODIHR mapuje situaci v jednotlivých zemích v oblasti „hate
crimes“. Navíc tato platforma spolupráce umožňuje výměnu zkušeností. NPC se pravidelně
účastní výročních jednání, ale i dalších expertních akcí pořádaných v gesci ODIHR. Ke
sledování a vykazování zločinů z nenávisti bylo jednotlivým NPC doporučeno:
 Shromažďovat a zveřejňovat důvěryhodná data a statistiky k hate crimes a násilným
projevům netolerance (počet případů nahlášených orgánům činným v trestním řízení,
počet vyšetřovaných případů a počet pravomocně odsouzených případů).
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TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Trestná činnost s extremistickým podtextem na území České republiky (od 1.
ledna do 30. září 2011 ve srovnání se stejným obdobím r. 2010). In: Bezpečnostní teorie a praxe 1/2012. Praha:
PAČR, s. 63-64.
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každoročně zveřejňuje statistické údaje k těmto trestným činům. Viz publikace Aspling Federik, Djărv, Carina:
Hate Crime 2011. Statistics on police reported offences with an identified hate crime motive. English summary
of Bra report No 2012:7. Bra, Stockholm 2012. 64 pp.
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Státy, jimž platné zákony neumožňují shromažďovat data k obětem hate crimes, by
měly hledat metodiku pro sběr takovýchto dat, který by byl v souladu s platnou
legislativou.
 Přijmout taková opatření, která přispějí k tomu, aby oběti hate crimes tyto trestné činy
nahlašovaly. Pokud tak nečiní, dochází k poddimenzování statistických dat a státním
orgánům to de facto znemožňuje reagovat adekvátně na danou situaci. V této sféře je
nezbytná spolupráce s občanskou veřejností, resp. s nevládními organizacemi.
 Ve spolupráci s relevantními institucemi je třeba poskytovat obětem hate crimes
přístup k poradenství, právní a konzultační pomoc a zabezpečit jim přístup ke
spravedlnosti.
 Je třeba klást důraz na profesní vzdělávání a další proškolování policistů, státních
zástupců a soudců, kteří se zabývají hate crimes.
 Hate crimes je třeba vyšetřovat bezodkladně a zabezpečovat veřejné odsouzení takto
motivovaných činů na politické úrovni.
 Zabezpečovat spolupráci policejních sborů jak na národní, tak na mezinárodní úrovni
k potírání organizované násilné trestné činnosti z nenávisti.
 Hledat možnosti spolupráce v oblasti stále markantnějšího zneužívání Internetu
k šíření nenávisti19.
ODIHR a jeho implementační tým úzce spolupracuje s každou zemí, která se rozhodne
koncept „hate crimes“ aplikovat s tím, že by měl být přizpůsoben kontextu, podmínkám a
potřebám každé země, kde je implementován k využití policií a státních zástupců.
Přizpůsobení výcviku se vztahuje k následujícím oblastem:
- legislativa a policejní praxe dané země;
- identifikace ohrožených komunit;
- zpracování případových studií vhodných pro daný stát;
- integrace státní policejní politiky, postupů a metod;
- harmonizace výcvikového programu „hate crimes“ s již existujícími výcvikovými
iniciativami v dané zemi.20
Závěr
V našem právním prostředí se tedy termín „trestné činy z nenávisti“ nepoužívá, ale
relevantní právně-bezpečnostní dokumenty pracují s „kriminalitou s extremistickým
podtextem“, nebo s „trestnou činností páchanou z rasových, národnostních a jiných
nenávistných pohnutek“. To znamená, že specifická kriminalita motivována nenávistí ke
kolektivním identitám je v českých podmínkách pokryta termíny: „trestná činnost
s extremistickým podtextem“ a „trestné činy páchané z rasových, národnostních a jiných
nenávistných pohnutek“, které je možné dále členit na ty, které jsou spáchané v souvislosti
s existencí nelegálních skupin, organizací, sdružení nebo hnutí a ty trestné činy, které jsou
spáchané bez ohledu na existenci takovýchto nelegálních subjektů. S pojmem extremisticky
motivovaná kriminalita se nadále pracuje např. v Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku.
Česká právní úprava, tj. zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník účinný od 1. 1. 2010
umožnil orgánům činným v trestním řízení využívat k postihování kriminality
s extremistickým podtextem více nástrojů, co do kvantity, tak i kvality. S nárůstem agresivity
a násilí ve společnosti se změnily i trestní sazby za delikty s extremistickým podtextem,
přičemž se tyto trestné činy odbornou veřejností označují jako „trestné činy z nenávisti“.
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Z hlediska možnosti aplikace konceptu „hate crime“ v podmínkách našeho státu je
možné se přiklonit k závěru odborné studie Miroslava Mareše, který se domnívá, že je možné
zachovat koncept „trestných činů s extremistickým podtextem“ a vhodně ho kombinovat
s konceptem „hate crime“, tj. zločinů z nenávisti. A pro statistické vykazování zavést i termín
jiných trestných činů s kolektivní předsudečnou motivací, aby se oddělila trestná činnost
extremistů od neorganizovaných občanů, kteří rovněž páchají zločiny z nenávisti.21
Odborníci je dále dělí na „trestné činy z nenávisti“ v širším a užším pojetí. V širším
pojetí může být „trestným činem z nenávisti“ v zásadě každý úmyslný trestný čin, přičemž
tato nenávist představuje přitěžující okolnost dle §42 písm. b) trestního zákoníku: trestný čin
spáchal ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné
podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky. V užším pojetí se jedná o
„trestný čin z nenávisti“ tehdy, pokud je tato nenávist přímo znakem skutkové podstaty.22 I
v řadě dalších zemí Evropské unie se pracuje s pojmy, které je možné vnímat jako dílčí
ekvivalent pojmu „hate crime“, nejsou však takto oficiálně označovány, ale akademická sféra
s nimi takto nakládá při výzkumu, ale i v rámci mezinárodní komparace.
V příspěvku bylo přiblíženo, že „hate crimes“, tj. zločiny z nenávisti jsou obecně
definovány jako protiprávní činy proti lidem, majetku nebo organizacím, kterým je přiřčena
kolektivní identita, neboť kvůli ní jsou nenávistně napadeni. Důvody nenávisti mohou být
různorodé: rasa, národnost, náboženství, sexuální orientace, genderová příslušnost, fyzické či
mentální postižení, věk např. staří versus mladí, příslušnost k sociální třídě, politická
orientace, předsudky ve vztahu k jednotlivcům či skupině. Z toho vyplývá, že koncept „hate
crimes“ umožňuje postihnout širší paletu trestných činů, než pokrývá náš koncept
„extremistické kriminality“. Navíc koncept „hate crimes“ umožňuje postihnout i pachatele,
kteří nejsou členové extremistických hnutí a skupin.
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Ruskojazyční zločinci a jejich religiozita1
Russian-speaking criminals and their religiosity
Marek Dluhoš
Abstrakt: Pochopení otázky religiózního myšlení zločinců z území bývalého postsovětského
prostoru je důležité jak pro kriminologa, tak pro pracovníka vězeňské služby. Religiozita je v
kriminální subkultuře jedním z kličů k pochopení myšlení zločinců, působení na odsouzené a
tím i prevenci sociálně - patologických jevů. Článek se zabývá jak křesťanskými, tak i
pohanskými projevy religiozity. Ukazuje na známky religiozity v tetování, slangu i rituálech
vězňů.
Klíčová slova: kriminologie, religiozita, vorové v zákoně, kriminální subkultura
Abstract: Understanding the issue of criminal's religious thoughts from the former postSoviet region is important as for criminologist as for the prison staff. Religiosity is in the
criminal subculture one of the keys to understanding the minds of criminals, influencing of
the convicts and preventing socially - pathological phenomena. The article deals with both
the Christian and the pagan manifestations of religiosity. It shows signs of religiosity in
tattoos, slang and rituals of prisoners.
Keywords: criminology, religiosity, thieves in law, criminal subculture
Pochopení otázky religiózního myšlení zločinců z území bývalého postsovětského
prostoru je důležité jak pro kriminologa, tak pro pracovníka vězeňské služby. V České
republice údajně více než 90 procent vězňů ze zemí bývalého SSSR uvádí, že jsou stoupenci
konkrétního náboženského přesvědčení: "Náboženské přesvědčení těchto obviněných a
odsouzených se však značně odlišuje od našich základních a často laických představ, které
jsou zkresleny zjednodušenou projekcí našeho pojetí religiozity. Po roce 1991 se v zemích
bývalého Sovětského svazu setkáváme, kromě upřímného návratu k pravoslaví, se stále
přetrvávajícím magickým pohledem. V praxi to znamená, že pro ruskojazyčné vězně je
transcendence mnohdy skutečností, která jim má pomáhat ve všem - nejen v konání dobra, ale
třeba i v konání trestných činů, namísto toho, aby pro ně představovala sílu (minimálně
motivační), kterou lze využít především pro kultivování jejich lidství."2 Tento článek je
zaměřen především na zločince spojené s elitní skupinou tradiční postsovětské kriminální
subkultury - vory v zákoně.
Religiozita zločinců je jedním z klíčů k prevenci sociálně - patologických jevů. Právě
"pokřivená" religiozita jednotlivých prvků zločinecké subkultury zvyšuje odolnost zločinců
vůči jakékoliv formě pozitivního působení ze strany státních orgánů. V mnoha vězeňských
zónách postsovětského prostoru jsou proto nyní kapličky, které často navštěvují kněží různých
konfesí. A někteří hrubí vorové se alespoň podle jejich vnějšího projevu dávají na víru a končí
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s vorovstvím.3 Hlubší pochopení religiózního významu celé řady prvků kriminální subkultury
zase umožňuje případnou infiltraci tohoto prostředí, které používá specifického slangu,
tetování a dalších prostředků k zabránění vstupu osob, které by pro toto prostředí mohly
představovat hrozbu. Pro existenci v rámci této subkultury je třeba přikládat správný význam
slovům i vzorům chování. Jak ukazuji v tomto článku, celá řada vzorů chování ve světě vorů
v zákoně totiž může být odvozena z religiózního významu, který lze za nimi najít.
Znaky religiozity lze u vorů nalézt v:
1. Tetování - andělé, chrámy, kříže.
2. Slangu - časté používání slova svatý pro nejdůležitější složky této kriminální subkultury.
Svatý je jejich zákon, pokladna (obščak) i sněm (schodka).
3. Pohřebních zvycích - mohyly (vyjadřují mystické symboly - např. nesmrtelnost vora a jeho
odkazu).
4. Karetní hře - štěstí ve hře jako mystická kvalita ukazující na štěstí vora obecně (důležité pro
postavení v hierarchii vorů).
Ve světě postsovětských zločinců se lze také setkat s celou řadou rituálů. Rituály jsou
spojeny s náboženstvím, ukazují na ocenění jedince ve zločineckém světě a posilují jeho
schopnost udržet si v něm danou pozici. Mají v podstatě magický charakter. Jsou součástí
vstupu do zločinecké subkultury, určení statusu jedince, jeho místa v sociálním prostranství
odsouzených. Rituálem je společné jídlo zločinců - lámání chleba4. Je možné jen mezi sobě
rovnými, z čehož lze ve vězení poznat hierarchii vězňů. Rituálem je i uvržení kletby vora v
zákoně na celé vězení, což způsobí značné problémy s jeho fungováním pro řídící
administrativu.
1.1 Vorové a religiozita
Při studiu pramenů o vorech se lze setkat s celou řadou zpráv o jak zřetelně
pohanských, tak i křesťanských praktikách a symbolech. Najdeme zde zprávy o magii, ale i
uctívání světců, kteří mají napomoci ochraně zločince před dopadením. Používá se celá řada
výrazů, úzce spojených s Bohem, světlem a výzvami k bratrství mezi vory. V této kapitole
popisuji hlavní prvky, spojené s jejich religiózním, především „křesťanským“, světem. Tyto
představy mají vliv na schopnost vorů pokračovat v jejich způsobu života. Na tuto kombinaci
zbožnosti a nevzdání se vorovských tradic a způsobu života ukazuje i další zvyk vorů v
zákoně. V Moskvě si tito novodobí lupiči oblíbili Vagaňkovský hřbitov, „Vagaňki“ označuje
ve staré ruštině všechny ty, kteří se nekáli, bezdomovce a zbojníky. 5
Ještě v 19. století byly známé modlitby, v nichž vorové prosili Boha o štěstí, stěžovali
si na úděl a modlili se k němu o dobrý úlovek na následující krádeži, prosili, aby jim pomohl
projít mimo vězení, mimo hořký osud a bídu. Říká se, že v cele se modlili také poněkud
specificky. Zločinci prosili matku boží, aby je chránila, zbavila policistů, neúspěchů, aby
nebyli chyceni. V některých modlitbách jsou proklínání příslušníci orgánů veřejného pořádku
a vychvaluje se zločinecký život.6
Za příčinu objevení mnoha dalších nových religiózních idejí v ruskojazyčném
zločineckém světě se považuje i příchod představitelů svržených tříd v roce 1917 po Velké
říjnové socialistické revoluci do zločineckého a trestaneckého světa. Tito přinesli větší úsilí
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vorů odlišit se jak svým vnějším vzhledem, tak i chováním od ostatních. Vorové se začali
považovat za "bílé kosti", "knížata" zločineckého světa, "ideové" zločince.7 V této době se ve
vorovském slangu objevuje výraz "čestný vor", "idejový vor", "pravý křesťan". 8 Jedním z
tradičních základních pravidel vorovského zákona totiž byla oddaná podpora vorovských idejí
a udržení si vorovské cti. Zrada, dokonce jestliže se uskutečnila s donucením násilím nebo v
bezmocném postavení se nemohla ospravedlnit.9 Vorové se tímto stavěli do pozice
mučedníků, a čím větší bylo a je utrpení, kterému jsou vystaveni, o to větší je úcta ostatních k
nim. Právě zásadním znakem takzvaných tradičních, neboli nepmanských vorů, tedy těch, kdo
se drželi starých tradic z období počátků sovětské vlády, bylo absolutní odmítání jakýchkoliv
ústupků ze svého původního zákona, vory označovaného za "svatý". Z jednoho vorovského
motáku v roce 1992: "Pojďte žít podle zákonů našeho svatého a moudrého kodexu. Přeji vám
dobro a zdraví, nechť Vás nejvyšší chrání od všech neshod. Nepadejte duchem. My jsme s
vámi a za vás."10 Vedle svatosti vorů a vorovského zákona je slovo svatý používáno ve vztahu
k další základní části ruskojazyčného zločineckého světa a organizace, kterou je vorovská
pokladna - zvaná obščak. Generál Gurov k tomu uvádí ukázku z jiného motáku zločinců,
který je souborem pouček ve formě otázek a odpovědí: "Co je to obščak? Ve zločineckém
světě je obščak svatou věcí. Obšak mají spravovat pouze svatí lidé a důstojní mužici, což
znamená vorové a důstojní mužici."11 Tato ukázka z motáku se také dotýká otázky toho, koho
všechno považují vorové za lidi - "svaté lidi". Skutečnými, pravými lidmi jsou pro ně jen
ostatní vorové. To dokládá také interpretace již zmíněného biblického přikázání
"Nepokradeš", které je přísně vyžadováno pouze uvnitř zločineckých organizací ve vztahu
mezi dotyčnými navzájem. Dříve byla obvyklým trestem v duchu největší přísnosti Starého
zákona smrt, přičemž nikdo neměl právo tento trest změnit, jinak by podléhal trestu smrti
sám.12
Ruský kriminalista L. Tess pracoval několik desítek let v systému sovětským
nápravných táborů a s vory se po celý život prakticky zabýval. Podle jeho zpráv připomínají i
tato společenství podle charakteru vzájemných vztahů a zákonů v prostředí recidivistů nejvíce
ze všeho náboženskou sektu. Vor v zákoně se nejen nazývá "pravým křesťanem", ale má i
svého patrona - svatého Mikuláše. Hodnocení ruských expertů na organizovaný zločin a
kriminální svět se při řešení těchto religiózních otázek mohou zcela lišit. Zkušení ruští
kriminologové v každém případě o vztahu vorů k religiozitě tvrdí, že vorové v zákoně se
snaží demonstrovat svou zbožnost.13 Odborník na ruskojazyčný organizovaný zločin a vory v
zákoně Dr. Kosťjukovský z Petrohradské Akademie věd se na konferenci Forum 2000 v Praze
k této otázce vyjádřil tak, že vorové jsou obecně velmi pověrčiví lidé, zatímco další
kriminolog z Petrohradu prof. Gilinskij naopak řekl, že podle jeho názoru se spíše jedná o
masku, která rozhodně nemá charakter víry.14 K názoru, že se jedná o velmi pověrčivé lidi, se
hlásí i další ruští autoři, jako například Jeremin: "Vorové jsou velmi pověrčiví lidé. Za staletí
existence této "profese" v Rusku i druhých zemích světa byl vypracován celý soubor zvyků.
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Tato pověrčivost však nebrání některým vězňům stavět se ke kostelíkům na území vězení jako
k zábavě svého druhu. To znamená, považují se za lidi věřící, ovšem přikázání "Nepokradeš"
zjevně neuznávají (jak však uvádím níže, uznávají velmi přísně ovšem pouze mezi svými
lidmi). Představy o Bohu se tedy poněkud transformují."
Pro vory jsou také neméně svatým místem než oltářní část chrámu pro církev jejich
sněmy. Podle pravoslavných náboženských kánonů nemají právo vstupu do oltářní části ženy
a u vorů v zákoně nejsou připouštěny na sněmy.15 Tradiční vorové se také v minulosti snažili
vždy ukazovat svou religiozitu přezíráním, případně trestáním tzv. církevních zlodějů, tedy
těch, kdo kradli v chrámech (ikony, svícny). Vorové tím demonstrují svůj příklon k
pravoslavné víře.16 Tento příklon je však dnes charakteristický i pro nové vory.
1.2 Náboženské představy a pověry
Někteří autoři hovoří o blízkosti této "pravoslavné víry" vorů spíše k pohanství,
protože vorové používali i modlitbu k úspěchu ve své profesi. Zároveň jsou dlouhodobě
uznáváni "patroni" zločinců. V dorevolučním Rusku to byl např. svatý Jan - voják, uznávaný
za patrona lupičů a zbojníků. Proto před cestou k další loupeži postavil vor svíci před jeho
ikonu a modlil se za úspěch své akce. Ke stejnému účelu se dodnes používá ikona Mikuláše
Divotvorce. Vor slibuje, že v případě úspěchu bude vykonávat a organizovat k němu zaměřené
modlitby i doplňovat svíčky, hořící před ním. Čím je větší zisk, tím tlustší a početnější svíce
jsou. Jsou svědectví i o dnešních případech modliteb členů gangů, jak vorů, tak banditů k
Mikuláši Divotvorci před samotným provedením zločinu.17 Tato víra má magické rysy,
protože mnozí vězni se domnívají, že modlit se je třeba přesným způsobem. Špatně provedená
modlitba může podle nich uškodit více, než nesprávný čin. Modlitbu není třeba říkat nahlas,
může se pronášet v mysli. Smysl modlitby je obracet se s láskou ke stvořiteli lidského těla i
duše. Podle některých vězňů "Jediný způsob, který pomáhá vydržet utrpení - je duchem se
nad ně povznést, přenést ohnisko opory z těla, které trpí, na ducha."18 Víru vyjadřují i tetování
páva s roztaženým ocasem do vějíře. Znamená nejen "My neumřeme", ale i "My zvítězíme",
nebo také "Za naši svobodu".19 Velká část z ruskojazyčných vězňů údajně věří v existenci
takových jevů jako je Bůh, posmrtný život či poslední soud. Ovšem vztahuje se k nim velmi
specificky. Například absolutní množství zakořenělých vorů chce být údajně po smrti ne v
ráji, ale v pekle. "Vždyť co by podle jejich názoru dělali v nebi, tam si přece člověk nemůže
píchnout drogu ani jinak si užívat. Zatímco peklo si většina vorů představuje jako skvělé
zločinecké doupě se všemi náležitostmi - ostatními zločinci, narkotiky, prostitutkami. S těmito
je možné lehce najít společný jazyk a trávit čas. Navíc získat v pekle náklad marihuany by pro
zkušené vory neměl být problém. Říká se ovšem, že je budou pálit na věčném ohni. Ovšem
tuto otázku si vorové také vyřešili po svém - po vězeňsky. Jestli budou nějaké otázky a hlavní
čert začne dělat problémy, tak ho společným úsilím prostě "poníží" (znásilní). Vždyť za
tisíciletí existence lidstva se v pekle podle jejich představ musí nacházet tolik zločinců, že
vypořádat se s nějakým čertem bude podle nich malá věc. Takových už viděli. Tehdy bude
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právě čert donucen konat ty nejnižší práce pro vory, jakožto příslušník nejnižší kategorie
vězňů."20
Plukovník Razinkin uvádí, že jednotliví vorové mají dnes také často k dispozici
léčitele - senzibily. Například po zatčení vora v zákoně Džema (kterého bychom označili za
nového vora) a několika neúspěšných pokusech o jeho osvobození, včetně "zákonným"
způsobem, telefonoval jeden údajný moskevský senzibil vedoucím orgánů činných v trestním
řízení Chabarovského kraje. Poukazoval na "astrální síly", které jsou zatčením Džema
pobouřeny. Jednou dokonce podtrhnul, že jestliže v nejbližší době populárního vorovského
pohlavára neosvobodí, hrozí Chabarovsku strašlivá přírodní pohroma. Později se zjistilo, že
senzibilem nebyl nikdo jiný než bývalý vor - kasař.21
1.3 Rituály ve spojení s pověrami
Ve světě ruskojazyčných vězňů se takto můžeme setkat jak s modlitbami k Bohu, tak i
zaklínáním nepřátel a soudce.22
S tímto je v ruské kriminální subkultuře spojeno široké rozšíření použití kleteb (což je
jev jak pohansko-magický, tak církevní) mezi mládeží v nápravných zařízeních i mezi
dospělými zločinci. Cílem kletby je přinést morální a psychologickou újmu osobnosti
prokletého, jeho rodině a především jeho matce (pro vora nejopěvovanější bytost). Prokletí se
nejčastěji říká ve formě nadávky. Není však možné zamezit tomu, aby druhý (se stejným
statusem ve zločineckém prostředí) vyslal odvetnou kletbu. Vzájemná výměna kleteb je pak
složitým slovesným bojem, kde má jeden povinně zvítězit. Nejedná se však o pouhý vtip - v
tomto souboji má dotyčný zničit sílu kletby a poslat ji zpět. Toto se často děje před velkým
obecenstvem a vítězi se ukazuje úcta, přispívá to k jeho zvyšování statusu.23 Vorové jsou totiž
velcí psychologové a organizátoři, lidé, kteří milují moc a vytvářejí ji pro sebe. Jsou to mistři
moci, která se v jejich rukách stává neohraničenou. Vor může dát do klatby celou celu (a jindy
i celou vězeňskou kolonii) a nikdo, včetně příslušníků vedení tábora, tento rozsudek nemůže
změnit. Proto když se objeví další vor a nabídne vedení tábora, že bude "dohlížet na pořádek",
má vedení velkou tendenci se nad tímto návrhem zamyslet.24
Z křesťanské tradice je zřejmě odvozen i další zvyk. Vor neřezal chleba nožem, ale
lámal ho rukama, drobky nesmetával na zem, ale sbíral je na dlaň a jedl.25 Členové gangu,
kteří sedí za stolem, odštěpují kousky z jedné porce chleba. Osoby, které spolu takto jedly, se
stávají jakoby bratry, což se odráží i v tetováních. Tento proces se ovšem zakazuje
hierarchicky nižším vrstvám odsouzenců - odvržení nemohou lámat chleba s pohlaváry. V této
proceduře jsou i pravidla. Jestliže si někdo odlomí větší kus, může být vyloučen z bratrstva.
V kriminální subkultuře je celá řada věcí spojena s rituály. Tyto rituály symbolizují
tradici a jsou spojeny s náboženskou vírou. Lze je nahlížet jako souhrn obřadů, které
doprovázejí náboženský akt a jsou jeho vnějším odrazem. Tento příznak je vlastní i rituálům
kriminální subkultury, kterým jak mladí, tak v posledních letech stále více i dospělí zločinci
dávají fatální, magický charakter. V kriminální subkultuře vystupuje rituál jako ceremonie,
doprovázející tradici, to znamená v dané skupině (a ve zločineckém prostředí obecně)
vypracovaný řád a pravidla vykonání jakéhokoliv činu, to znamená realizaci tradice. Mezi
20
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nejvíce rozšířené rituály patří ve vězení postup "zapsání" nováčka, určení jeho statusu, místa v
sociálním prostranství odsouzených - jídelně, cele a také oblasti a místa jeho fungování.
Existují rituály "očištění" osob, které se "znesvětily" dotekem s "odvrženými" atd., vyhnání
osob, které ztratily důvěru skupiny, přijímání potravy, mytí ve sprchách, očištění se po použití
toalety, vyprovázení člověka na svobodu nebo do jiného světa.26 Jedním z nejvýznamnějších
rituálů je takzvané "posvěcení na zákonníka" - neboli "posvěcení do hodnosti vora v
zákoně".27
Počátkem padesátých let 20. století byla pracovníky nápravných zařízení v besedách s
vory v zákoně také získána informace o rituální tradici pohřbu vora - recidivisty. Podle
"zákona" dávali voru do hrobu kříž. Pokud jej v té chvíli neměl - byl dán do zástavy nebo ho
prohrál, dávali mu balíček karet, peníze, láhev vodky a nůž. Vor s nimi prožil život a ony se
mu mají hodit na "onom světě". Křížem se ospravedlní před Bohem, penězi se vykoupí od
čerta a zahraje si s ním karty o převoz do ráje, vodkou pak pohostí vora, kterého tam potká a
nožem podřeže odpadlého vora, pokud mu přijde do cesty.28 U vora - narkomana, kterého měli
ostatní bandité v úctě, se naopak v asijských republikách Ruska praktikovalo, že se do kapes
mrtvého vora dávala krabička marihuany, "bělomoru" (druh ruských cigaret) a jehla s dávkou
opia, aby ji člověk mohl použít hned na onom světě a netrpěl z nedostatku drog (víra podobná
staroegyptskému náboženství s darováním věcí do hrobu). Pak už si měl "šikovný bandita"
sám najít dodavatele narkotik. V prostředí ruskojazyčných zločinců existuje také pověra, že
narkotika z rostlin, které vyrostly na nějakém hrobě (konopí, mák) mají zvláštní - vynikající
kvalitu.29 Dnes je u vorů v zákoně na Kavkaze zavedena praxe, že mrtvým vorům dělají na
mohyle památník, kde je tento zobrazen jako celá, stejně jako zaživa vysoká postava. To je
předepsáno další z vorovských tradic, že i po smrti má vor stát s vysoce zvednutou hlavou. Na
náhrobní desce se také uvádí pouze jméno, bez datumu narození a smrti, čímž se podtrhává
věčnost vora v zákoně.30 Podle vorovských zákonů má vor v zákoně přinést rituální přísahu
nad prachem předchůdce. 31 Předpokládá se také, že zkušený vor měl mít své vlastní obřady a
talismany, o kterých by však neměl říkat ostatním, jinak může talisman ztratit sílu.32
1.4 Náboženské symboly
Tato víra ve svět vorovské romantiky a jeho ideje je symbolizována i vorovským
tetováním. Pracovníci českého vězeňství došli k závěru, že tetování u ruskojazyčných
zločinců navazuje na původní smysl ikon. Tento smysl spočívá ve sdělení určitých
skutečností, přičemž původně jde o smysl mystický a kontemplativní, který magično
přesahuje.33
Tetování na těle ve formě křížů, andělů, svatých a kostelů jsou považovány za
nevyhnutelnou rekvizitu vora - recidivisty k úspěšnému konání jeho činnosti, talismany,
chránící před zatčením. Taková tetování jako "Víra, naděje, láska" nejsou projevy
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sentimentálnosti, ale modlitbami za beztrestnost a přísahou vorovské ideji, zákonu.34 Tetování
s vyobrazeními křížů, andělů, pravoslavných chrámů slouží jako talismany, chránící před
zatčením.35 Obraz pravoslavného chrámu s určitým počtem kupolí zároveň ukazuje na počet
odnětí svobody.36 Ti zločinci, kteří se nacházejí ve vězení a obrátili se k Bohu, to dávají
ostatním na vědomí tetováním obrázku anděla čtoucího knihu. To znamená "sluhu božího" a
dotyčný tím symbolizuje pokoru před Bohem.37 Do jaké míry jsou však tyto posvátné
symboly u vorů pomocí drobných změn spojovány se zcela jiným účelem ovšem ukazuje
znak, kdy dvě ruce v okovech sice drží kříž s mužem (běžně to bývá ukřižovaný Kristus),
tento kříž má ale na koncích symboly čtyř barev v kartách (srdce, piky, káry, kříže). Na
spodním konci kříže je lebka, ležící na červeném symbolu - srdce. V tomto případě se sděluje,
že dotyčný byl "ukřižován státní mocí".38 Kříž může být i vytetován se zobrazením řetězu, na
kterém jakoby visí. Svědčí pak nejen o příslušnosti ke zločineckému světu, ale i o vysokém
postavení ve vorovské hierarchii.39 Ze srovnání tetování ve spisech, věnovaných ruskému
zločineckému světu lze obecně učinit závěr, že kříž je brán jako znamení hodné úcty, která je
spojena s jeho nositelem. Velmi často znamená vyšší hodnost mezi zločinci, nebo alespoň
příslušnost k tradiční kastě kapesních zlodějů, patřících mezi velmi uznávané specializace. 40 Z
jednoho vorovského motáku v roce 1992: "Kolik vorů již šlo na kříž, ale své víry se nevzdalo.
Tak pojďte, prodloužíme tradice tohoto života."41 Kříž je významným symbolem vorovského
světa nejen jako tetování. Významný ruský spisovatel, Varlam Šalamov, který strávil delší
dobu v sovětském Gulagu, popisuje nošení křížů vory. Nesmělo se ale jednat o kříž stříbrný
nebo zlatý (jak je tomu často u vorů dnes - kdy se na odiv dává okázale osobní majetek místo
vzdání se ho), vorové nosili vždy kříže olověné nebo hliníkové. Podle Šalamova je tehdy měli
všichni zločinci a nejednalo se o žádnou náhodnou improvizaci. Kříž na krku byl znakem
jejich příslušnosti k tomuto "bratrstvu", podobně jako tetování. Nošený kříž byl obvykle
hladký, ovšem jestliže se ve vězení našel umělec, byl požádán o vyrytí jehlou různých znaků
na jeho povrch. Obvykle se jednalo o znaky karetní hry - kříže, piky, srdce, káry, nebo o obraz
nahé ženy. 42 Je charakteristické, že tento křížek mohl být kdykoliv prohrán v kartách nebo
uložen jako zástava (také uškrcení se na šňůrce od křížku bylo v Rusku častým způsobem
sebevraždy vězňů-což přitom odporuje křesťanským zásadám). Odmítnout přijmout ho v
sázku nebo jako zástavu neměl právo nikdo.43
Dalším symbolem s náboženskou tématikou jsou karetní hry. Balíček karet se nazývá
ve vorovském slangu bible.44 Prostřednictvím hry a této "bible" se rozhoduje o tom, kdo má z
vorů větší štěstí, které je neoddělitelným atributem zloděje. Štěstí je v podstatě bráno jako
magická vlastnost, která zvyšuje status svého nositele.
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Závěr
Po analýze výše uvedených pramenů jsem dospěl k závěru, že u některých
ruskojazyčných zločinců lze vidět zřejmé náboženské znaky a symboly víry. Použití
religiózních, převážně křesťanských motivů je mezi nimi běžným jevem. Tyto symboly jsou
však využívány především s pragmatickými cíly. Pokud to tito zločinci považují za nutné,
nevyhýbají se ani jiným pověrečným praktikám. Prof. Gilinský přesto došel k závěru, že jak
tradiční zločinci - vorové, tak bandité, obecně religiózní nejsou. Někteří z nich sice dodržují
vnější znaky pravoslaví, ovšem jedná se pouze o vnější atributy bez víry.45 Pochopení
významu, který zločinci z postsovětského prostoru přikládají religiózním symbolům vede k
lepšímu pochopení celé této zločinecké subkultury. To má význam jak pro vyšetřování
sociálně-patologických jevů, tak pro jejich prevenci.
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Význam přístupu obhájce k pachateli na případu
K. H. Franka
The significance of approaching the offender by his defender, case of K. H. Frank
Jakub Drápal
Abstrakt: Příspěvek se zabývá lidským přístupem obhájce k obviněnému a jaké důsledky
tento přístup může mít. Jednotlivé kroky postupně ukazuje na přístupu advokáta Kamilla
Reslera vůči K. H. Frankovi, kterého obhajoval v roce 1946 před Mimořádným lidovým
soudem v Praze. Následně je tento přístup vysvětlen a připodobněn k dělení viny podle díly
německého filozofa Karla Jasperse „Otázka viny“.
Klíčová slova: vina, pachatel, Frank, Resler, Jaspers, svědomí, proměna
Abstract: This article deals with human approach of defender towards his accused client and
consequences of mastered practice. An example is explained upon the case of K. H. Frank
before Special people´s court of Prague at Prague in 1946 and his attorney Kamill Resler.
Author draws an analogy between their situation and differentiation of guilt by German
philosopher Karl Jaspers in his work „The Question of German Guilt.“
Key words: Guilt, offender, Frank, Resler, Jaspers, conscience, transformation
JUDr. Kamill Resler (23. 12. 1893 – 11. 7. 1961), obhájce K. H. Franka v roce 1946,
zažil jeden z nejzajímavějších životů právníka v první polovině dvacátého století. Účastnil se
bojů za Rakousko-Uhersko a za samostatné Československo. Během vojenské služby
vystudoval právnickou fakultu a za první republiky působil jako advokát, u jejíhož konce
obhajoval i zapáleným vlastencům, kterým on sám také mimochodem byl, nemilé osoby –
např. německého bankéře obviněného z vlastizrady, který byl všech obvinění zproštěn. Za
druhé republiky jako náměstek kárného žalobce advokátní komory v Praze žaloval
antisemitské advokáty, v čemž pokračoval až do roku 1940. Během druhé světové války
působil v odboji a obhajoval přes 60 osob, které byly následně popraveny německou říší.
Kromě toho byl bibliofilem, přítelem a právním zástupcem mnoha umělců (J. Seifert, F.
Halas, Toyen, B. Reynek a další) a vlastníkem největší knihovnu ve střední Evropě zabývající
se čarodějnickými procesy ve středověku. Po válce původně nechtěl obhajovat osoby u
retribučního soudnictví, ale byl k tomu přiměn i přinucen a nakonec se stal nejznámějším
obhájcem retribučních procesů. Obhajoba K. H. Franka mu byla, jako jedna z prvních a na
rozdíl od jiných, vnucena, sám se jí ujmout nechtěl. Důvodem bylo zejména to, že K. H.
Frank měl na svém svědomí kromě jiných zločinů i smrt několika Reslerových příbuzných a
blízkých přátel. Advokátní komora mu ale pohrozila vyloučením, pokud by obhajobu nepřijal
a tak se k tomuto kroku odhodlal.1
Již v úplném počátku procesu, když se setkali, se Resler musel vyrovnat se
skutečností, že jej Frank za obhájce nechtěl. Podobně jako Resler nechtěl obhajovat jeho.
Jaké bylo první setkání Reslera s Frankem? Resler jej popisuje následovně: „tak jsem stál
tváří v tvář muži, jehož každý z nás právem nenáviděl. Oslovil jsem ho česky a v jeho tváři
1

Více DRÁPAL, Jakub. Povinen zákonů své země a svého stavu. Obhájce K. H. Franka. Auditorium, 2013.

41

objevil se výraz zděšení. Nezachoval ani společenský způsob a přerušil mne dotazem, umímli německy. Přisvědčil jsem, načež se na jeho tváři projevilo uspokojení. Nepodal jsem mu
ruku, usedl jsem a počal jsem s ním jednat o jeho věci.“2 Frank se však poměrně snadno
přenesl přes skutečnost, že mu Resler z počátku nikdy nepodal ruku. Den po prvním setkání
do vyjádření pro soud Resler sám napsal Frankovo přání, že „obžalovaný odpírá souhlas, aby
jej hájil obhájce, kterého mu soud zřídil i každého jiného obhájce československého občanství
nebo české národnosti.“3 Již toho dne byl ale Frank spokojený s ostatními Reslerovými
argumenty a očekávaným postupem obhajoby.
Vztah Franka a Reslera se vyvíjel překotně. Během procesu Frank trpěl depresemi
(trápila ho představa, že jej proklínají miliony sudetských Němců a mučily ho myšlenky na
rodinu, o jejichž osudu nevěděl nic), k obhájcovým úkolům přistoupil tak i úkol udržovat
Franka v takovém duševním rozpoložení, aby snesl námahu řízení a aby neztratil schopnost se
hájit, jak to ostatně potřeboval i soud a jak to bylo ve veřejném zájmu – z hlediska
spravedlnosti i mezinárodního hodnocení. Hned druhý den přelíčení byl Frank velmi
vyčerpaný, protože nemohl spát. Reslera stálo mnoho úsilí, než mu vnukl opět trochu
sebevědomí, bojovnosti a vůle se bránit.4 Některé okamžiky byly pak pro Reslera zvlášť těžké
– kruté pro něj bylo, když za krásných jarních večerů musel s Frankem trávit hodiny v
nevlídné, sychravé a zatuchlé kobce.5
Podobně i po skončení líčení, tedy v době tří týdnů před vyhlášením rozsudku, požádal
Resler Ředitelství pankrácké věznice, aby Frank u sebe mohl mít snubní prsten a hodinky.
Ředitelství mu tuto žádost zamítlo z formálních důvodů. Resler proto požádal Krajský soud
trestní v Praze, který po poradě s předsedou Mimořádného lidového soudu v Praze povolil,
aby byl Frankovi vydán snubní prsten, za což byl Frank Reslerovi velmi vděčný. Resler však
toto učinil s jasným důvodem – po skončení líčení byl Frank rozvrácený, vzrušený, útočný a
pozbýval ovládání, což Reslera vyčerpávalo. „Bylo třeba vyvolati nějaký otřes, abych u něho
docílil snesitelné nálady a pro svou další práci prostředí, které by mne tolik
nespotřebovávalo.“6 Podařilo se.
Jak se vyjádřil Resler v rozhovoru s prezidentem Benešem necelý rok po popravě,
Frank prý nebyl nikdy ve vazbě bit, ale otřesně na něj zapůsobila příhoda, kdy mu dva čeští
spoluvězni chtěli ukázat, co znamenají české Vánoce, svátky klidu a míru – prostrčili mu do
kobky krabičku pečiva. Tehdy našli dozorci Franka sedícího u stolu, zhrouceného v pláči nad
tímto vánočním dárkem. Unést zlobu a nenávist by snesl, dokonce na to byl připraven a přál
by si to, bylo by to pro něj jednodušší. Zakusit lásku od národa, proti kterému dlouho bojoval,
pro něj bylo těžké. Frank byl stále přesvědčen, že ho soud neodsoudí k smrti, ale trápily ho
nejistoty, proto se Frank Reslera třeba ptal, zda některé jeho návrhy nejsou jen průtahy,
z čehož usuzoval, že bude odsouzen k trestu smrti.
Ve vztahu k Reslerovi byl Frank nejdříve obezřetný, ale později se k němu choval
s rostoucí důvěrou. Poznal totiž, že jako obhájce dělal svoji práci. Společensky si Resler
zachovával odstup, nikdy Frankovi při odchodu ani příchodu nepodal ruku, byť by si to Frank
přál jinak. To se změnilo o Velikonocích, kdy si Resler vymohl od soudu povolení, aby mu
mohl dodat červené vajíčko. Když Frank uviděl vajíčko, projevil vekou radost a dojetí, ve
kterém mu podal ruku. „Abych nezmařil to, co jsem měl na mysli, musel jsem mu podat ruku
... Měl velkou radost, když zjistil, že si může nechat vajíčko ve vězení a že si s ním může
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dělat, co chce. ... Já jsem se na něj díval na něco jinak než Vy [prezident Beneš], já jsem
v něm viděl rebela. Jako obhájce musil jsem k němu najít lidský poměr, protože jsem s ním
musil žít a pracovat.“
Po vynesení rozsudku smrti Resler s Frankem strávil i poslední tři hodiny jeho života.
Bral to jako svoji povinnost obhájce. Během těchto několika hodin se ho snažil různě zabavit
aktivitami, které by odvedly jeho myšlenky od popravy. Jednou z nich bylo i sepsání závětě.
Na závěr poslední vůle chtěl připojit politickou závěť. Nevěděl však, zda se to má –
obrátil se proto na svého obhájce, který mu potvrdil, že může. Zakončil ji slovy „Německo
musí žít, i když my musíme zemřít! Ať žije německý národ! Ať žije německý duch!“ Pro
Reslera byl tento výrok velmi důležitý – po dvou měsících vzájemných debat věděl, že to je
„projev úplného odklonu Frankova od nacismu, ba přímo slavnostní zřeknutí se
nacismu a jeho politického programu.7 Jen Německo, tedy jen německý – nikoli nacistický
– duch. Frank si tu přál to, co Německu nikdo, ani velmoci, které je nyní spravují, neupírá.“
Několik minut před odvedením na popravu Frank ve své nejtěžší chvíli vytáhl kožené
pouzdro s rodinnými podobiznami a v nejvyšším vzrušení se strhaným výrazem v obličeji je
podal Reslerovi. Ten si při pohybu vzpomněl na Máchovské „vsáhl v ňadra svá“. „Teď se K.
H. Frank loučil s tím, co mu bylo nejdražší, tím se také počal loučit se životem. Nepřijal jsem
pouzdro hned. Odložil jsem pero, povstal jsem, maličko jsem se K. H. Frankovi uklonil, pak
jsem vzal oběma rukama pouzdro z jeho ruky a podržel jsem je chvíli před sebou, abych mu
tímto obřadným převzetím beze slov naznačil, že slavnostně přejímám jeho nejdražší
památku, že ji budu střežit pro jeho rodinu a že tak splním jeho poslední přání, které vůči mně
má.“
V naštvaném rozrušení Frank hodil na stůl snubní prsten, dal si hlt brandy (byť si přál
koňak) a poslední cigaretu. Zeptal se, zda bude spoután – prý bude, není výjimek, ale přesto
Resler říká, že se pokusí zařídit, aby nebyl. Vyšel ven, potkal jednoho ze soudců a poprosil ho
o tlumočení posledního přání předsedovi soudu. Rychle se vrátil do kobky, aby se s Frankem
rozloučil: „Pane Franku, přišla chvíle našeho rozloučení. Musím Vás opustit. Nezbývá nic
jiného, musíte zemřít. Zemřete jako muž! – Pane doktore, velmi Vám děkuji, děkuji!“ odvětil
Frank vřelým hlasem a podal mu ruku, kterou Resler stiskl se slovy „Byla to moje
povinnost!“ a rychle odešel. Nakonec dosáhl i toho, že Frank nemusel být spoutaný během
popravy. Po popravě se postaral o soupis jeho věcí a tím pro něj skončilo nejtěžší zastupování
jeho života.
V průběhu celého procesu si Resler musel určit, jakou roli zastává a čeho by měl
dosáhnout. Bylo pro něj nejdůležitější pochopit, že se mu musí podařit „hájit poctivě a
důsledně t o h o t o muže, Tobě člověku, který miluje nade vše osobní svobodu, svobodu
Čechů a Slováků a svobodu lidstva.“ I proto nabídl protektorátnímu předsedovi vlády
Richardu Bienertovi, kterého také hájil, že se vzdá jeho obhajoby, protože by stačilo jedno
slovo ve Frankově případu a uklouzl by, což by poškodilo jej a následně i Bienerta. Ten tuto
nabídku nepřijal.
V jedné přednášce Resler uvádí svůj náhled na funkci obhájce. „Lidská společnost
dává ho obžalovanému jako posledního pomocníka a přítele, obhájce je povinen
obžalovanému sloužiti poctivě a věrně. Kdyby povinnost nesplnil, trestala by ho Advokátní
komora velkými tresty, po případě i vyškrtnutím se seznamu advokátů. Obhájce musí tedy
zapomenout na své vlastní cítění a smyšlení, vzdát se své osobnosti a, ať je mu to sebetrpčí,
konat svou povinnost do všech důsledků. (...) Bylo tedy třeba hájit K. H. Franka s naprostou
poctivostí, užít všech obran, které se naskytovaly a provádět je do všech důsledků, i když bylo
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jasno, že Mimořádný lidový soud bude nucen najít cestu, aby každou z těchto obran, i sebe
závažnější vyvrátil.“8
Jako Resler, tak i Frank se vyjádřil k obhajobě. V jeho případě to ale bylo samozřejmě
před vynesením rozsudku a popravou. Svůj názor sepsal 1. května 1946, krátce po skončení
hlavního líčení, a tři týdny před popravou.
„K mé obhajobě vedené panem J.U.Dr. K. Reslerem. (...)
pan Dr. K. Resler vynaložil nejvyšší úsilí, aby mě obhajoval dobře a s využitím všech
k tomuto účelu se nabízejících možností a šancí u českého Mimořádného lidového soudu.
V krátkém čase, jaký měl k dispozici, odvedl velkou právnickou i politickou práci. Během
mnoha našich osobních rozhovorů se snažil vystihnout a pochopit mou německou mentalitu.
Dnes se domnívám, že se mu to z velké části podařilo.
Přes potíže a nebezpečí, které „mému právníkovi“ jistě způsobovalo předpojaté a
zaujaté mínění české veřejnosti, vedl obhajobu odvážně, neohroženě a objektivně a
pravděpodobně se mu tím podařilo prolomit nejedny ledy.
(...)
Postupem času, kdy jsme s panem Dr. Reslerem hovořili o svých názorech, jsem mu
věnoval stále více důvěry a – jako dosud snad žádnému jinému člověku – jsem mu odhalil své
nitro a sděloval mu své skutečné myšlenky, přestože mě mnohokrát v mé již beztak bolestné
situaci vězně přiváděl ke smutku, hněvu, ba mě až deprimoval svou neúprosnou tvrdostí a
kritikou německých akcí, chyb a nedostatků.
Jeho obhajovací řeč je podle mého názoru na pozoruhodné právnické, politické a
obecně lidské úrovni. Doufám, že nalezne odpovídající odezvu a přinese kýžený výsledek.
Srdečně mu za jeho velkou, nezištnou námahu a práci děkuji.
K.H. Frank.“ 9
Jak plyne z vyjádření Franka i Reslera, tak byli vůči sobě upřímní. Domnívám se, že to
je důvod, proč Frank nakonec přijal částečně vinu a vzdal se nacismu. V Reslerově přístupu
vidím dva základní přístupy, které tomuto napomohly. Za prvé si dokázal u Franka vybudovat
důvěru, že mu na něm záleží a že se na něj postaví – naplnil tedy poslání a úkol obhájce, jak si
ho sám definoval. Za druhé byl Resler vůči Frankovi upřímný a upozorňoval ho na zločiny,
které spáchal i na nedostatky jeho argumentace, což udržovalo jeho v pozici, ze které nechtěl
ustoupit, a díky které mohl s Frankem partnersky debatovat. Díky tomu se Frank dokázal
otevřít Reslerovi a sdělit mu vše, na čem mu záleželo. Samozřejmě, že vliv mělo i prostředí –
Frank byl sám, psychicky a po delší dobu i fyzicky oddělený od všech ostatních. V takovém
prostředí, od kterého se dnešní vězení nemusí lišit, člověk touží po někom, komu na něm bude
záležet a který se za něj postaví.
Chápající přístup vůči Frankovi a následné zřeknutí se nacismu lze připodobnit k
dělení viny podle Karla Jasperse. Tento německý filosof v reakci na druhou světovou válku
publikoval ve stejném roce, kdy byl Frank souzen a popraven, knihu „Otázka viny“.
V ní rozděluje vinu na čtyři druhy: 1) Kriminální (zajímá se odsouzením podle
zákona), 2) Politickou (zajímá se kolektivní vinou občanů za jednání svého státu), 3) Morální
(vnitřní proces s vnějšími důsledky) a 4) Metafyzickou (proměna vlastního vztahu k Bohu).
Pro tento příspěvek je důležitý přechod mezi kriminální a morální vinou. Proces, kdy
odsouzený pachatel přijímá vinu, za kterou byl odsouzený. Okamžik, kdy pachatel přijme
vinu, která mu byla udělena soudem za svou a v návaznosti na ní změní své jednání. Rozdíl
mezi kriminální a morální vinou je zejména v instanci, která rozhoduje o vině. V případě
kriminální viny to je soud, zatímco v případě morální viny je tím mé svědomí či můj bližní,
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dle Jasperse „milující člověk, který má živý zájem o mou duši.“ Ve Frankově případě lze
druhou možnost pozměnit jako „člověka, kterému na mne záleží.“
Karl Jaspers v roce 1946 rozpoznal, že samotné vyslovení viny často nestačí a nevede
k požadovanému cíly. Napsal tehdy: „Skutečnost, že nás vítězové prohlašují za viníky, má
sice nejvážnější důsledky pro náš život, ale nepomáhá nám v rozhodujícím: ve vnitřním
obratu. Zde máme co činit jen sami se sebou.“
Zobecní-li se jeho tvrzení, pak lze říct, že je nezbytně nutné, aby v souladu s právem
byla objasněna kriminální vina. To samé ale často nemá vliv na to, jak vnímá pachatel svoji
vinu, a tím pádem i na jeho další jednání v životě. Pro případnou změnu postoje člověka je
potřebné, aby se mu věnoval někdo, komu na něm záleží – byť z výkonu své funkce, pokud se
za něj skutečně postaví. A právě obhájce pro to má ideální pozici – v rámci procesu je jedinou
osobou, která ex lege bezvýhradně stojí za svým klientem a má mu vždy pomáhat –
předpoklad důvěry by tak měl být naplněn. Toto se však týká jen kriminální viny, nikoli viny
morální. Aby ona byla naplněna, tak obhájce musí jít dál, než se běžně zdá a než se běžně dělá
– pro pachatele a společnost to ale může mít velký pozitivní důsledek. K. H. Frank je jedním
z mála (či jediným) nacistickým představitelem, který se vzdal nacismu.
Jednání Kamilla Reslera je důležité i z jiného pohledu. Ukázal totiž, že člověk se může
překonat a pomoct někomu i pokud přistupuje k člověku, kterého osobně nemá rád, který měl
na svědomí smrt příbuzených a přátel, a jehož činy se mu protivily jako nic jiného v životě.
Obhajoba Franka Reslerem ukázala na základní potřebu odsouzeného pachatele a tím je
osoba, které na ní záleží, byť pouze z titulu výkonu své funkce. Mnohdy teprve pak pachatel
přijme svoji vinu a může změnit následně i svoje jednání.
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Úroveň právního vědomí mládeže – výsledky jednoho
výzkumu
The level of legal consciousness of youth – the result of research
Jana Firstová
Abstrakt: V souvislosti s poznáním příčin a podmínek kriminality mládeže bývá často
poukazováno na nízkou úroveň právního vědomí dnešní mládeže. Obecně napříč širokou
veřejností je zastáván názor, že děti páchají trestnou činnost s naprostým vědomím své
beztrestnosti a nemožností formálních instancí kontroly na jejich trestnou činnost jakýmkoli
způsobem reagovat. Dotazníkové šetření realizované u dětí ve věku 13-18 let bylo zaměřeno
na zjištění úrovně právního vědomí v oblasti trestněprávní odpovědnosti, především pak na
znalost věkové hranice trestní odpovědnosti a možností reakce společnosti na
protispolečenskou činnost mládeže.
Klíčová slova: právní vědomí, věková hranice trestní odpovědnosti, kriminalita, mládež,
rizikový faktor
Abstract: In connection with exploring the causes and conditions of youth crime it is often
pointed to the low level of legal consciousness of current youth. Generally across the public
opinion, it is considered that children commit crimes with total awareness of their impunity
and of the fact, that the formal instance can not respond to their crimes in any way. A
questionnaire survey carried out among children aged 13 to 18 years was focused on finding
the level of legal awareness in the field of criminal liability, especially on the knowledge of
the age of criminal responsibility and the possibility of society's response to antisocial youth
activities.
Keywords: legal consciousness, the age of criminal responsibility, crime, youth, risk factor
Úroveň právního vědomí dnešní mládeže společně s dalšími sociodemografickými
faktory bývá často dávána do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince.
Chceme-li kriminalitu mládeže efektivně kontrolovat a zajistit tak v jisté míře i ochranu
společnosti, je nezbytně nutné poznat rizikové kriminogenní faktory, včetně úrovně právního
vědomí mladé generace, s cílem následného vypracování efektivních nástrojů komplexní,
koordinované a profesionální intervence. Tato otázka se stala, mimo jiné, též předmětem
realizovaného dílčího výzkumného úkolu 3/4 řešeného na Policejní akademii ČR v Praze
„Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
(ochranné výchovy, ochranného léčení), příspěvek k prevenci recidivy /potažmo
k bezpečnosti regionů/“.
Základním cílem výzkumného šetření byla analýza dostupných empirických zdrojů
dotýkajících se rizikových faktorů kriminality mládeže, které bývají dávány do souvislosti s
rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Získávání poznatků o rizikových faktorech
kriminality mládeže je významné z hlediska hledání efektivnějších nástrojů eliminace tohoto
sociálně nežádoucího jevu, jež nabývá v současné dynamické, měnící se společnosti stále více
na významu. Dílčím cílem dotazníkového šetření realizovaného u dětí ve věku od 13 do 18 let
věku bylo zjištění úrovně právního vědomí v oblasti trestněprávní odpovědnosti, především
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pak znalost věkové hranice trestní odpovědnosti mládeže a možností reakce společnosti na
protispolečenskou činnost mládeže. Za tímto účelem byly stanoveny tyto výzkumné
předpoklady.
VP1: Děti znají věkovou hranici trestní odpovědnosti.
VP2: Děti neznají možnosti zacházení s pachateli trestných činů z řad dětí, které
připouští právní řád.
VP3: Nejvíce informací o problematice trestněprávní odpovědnosti mládeže se dozvídají
děti ve škole.
S ohledem na charakter předmětu vymezeného problému se stala ústřední technikou
empirického zkoumání technika dotazování. Forma písemného dotazníku se též s ohledem na
věk respondentů, jevila jako nejvhodnější. Děti měly dostatek času na přečtení dotazníku,
pochopení otázky a promyšlení si volené odpovědi. V dotazníku bylo postupováno od
obecných charakteristik ke konkrétnějším. Bylo zformulováno 13 otázek. Jednalo se jak o
otázky uzavřené, tak otevřené a polootevřené.
Ke zpracování dat byly využity adekvátní matematicko-statistické procedury.1 V rámci
analýzy dat byla hlavní pozornost zaměřena na hledání vztahů mezi relevantními
proměnnými. S ohledem na charakter analyzovaných proměnných, které jsou kategoriální
povahy (nominální a ordinární), byla použita procedura rozhodovacích stromů a z nich
klasifikačních stromů. Jejich jádrem je v podstatě analýza neboli využití testu nezávislosti chíkvadrát. V rámci klasifikačních stromů byl využit algoritmus CHAID. Pro analýzu vztahů byl
vytyčen základní metodologický předpoklad analýzy vztahů spočívající ve vymezení věcně
významného rozdílu mezi analyzovanými proměnnými. Za minimální rozdíl porovnávaných
řádkových četností adekvátních uzlů klasifikačních stromů byl stanoven rozdíl na úrovni 10%
rozdílu mezi relevantními proměnnými. Statistická významnost u použitého algoritmu
CHAID (základ je test nezávislosti) sloužila pouze ke zjištění dostatečnosti rozsahu
výběrového souboru, nikoli k zobecňování závěrů na základní soubor. Pro analýzu byla
využita statistická sestava SPSS, konkrétně jeho modul - rozhodovací stromy.
Předmětem dotazníkového šetření bylo zjištění úrovně právního vědomí v oblasti
trestněprávní odpovědnosti dětí ve věku do 18 let. Respondenty byly děti, u kterých již v
minulosti bylo ze strany kompetentních orgánů evidováno protiprávní jednání. Taktéž byla do
dotazníkového šetření zahrnuta skupina dětí, u níž protiprávní jednání nebylo doposud
detekováno.
Výběrový soubor respondentů byl získán na základě dostupnosti a celkem se
dotazníkového šetření zúčastnilo 612 dětí. Dotazníkové šetření bylo realizováno v pěti
základních školách, dvou víceletých gymnáziích, v jednom výchovném ústavu a dvou
diagnostických ústavech. Jednalo se o zařízení dislokovaná na území hlavního města Prahy, v
karlovarském a ústeckém regionu. Část dotazníkového šetření se podařilo zrealizovat též na
území Slovenska (dvě základní školy, 160 respondentů) a na území Polska (2 střední školy,
63 respondentů)2. Data získaná v těchto zemích umožnila provedení určité omezené
komparace, která však nebyla primárním cílem realizovaného šetření, avšak může ve
výsledku naznačovat existenci jistých vztahů (viz výsledky výzkumu).
Ke sběru dat formou dotazníkového šetření došlo v průběhu měsíců března až května
roku 2012, kdy se podařilo získat zpět celkem 612 vyplněných dotazníků, z čehož bylo 601
způsobilých k následnému vyhodnocení, 11 dotazníků bylo pro neúplnost vyřazeno. Na tomto
místě je třeba uvést, že se v rámci realizovaného výzkumného šetření jednalo o vzorek
1
2

Statistické zpracování dat provedl Dr. Zdeněk KOVAŘÍK, CSc.
Sběr dat na Slovensku realizovala PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., v Polsku Doc. Jacek Dworzecki, PhD.
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respondentů získaný na základě dostupnosti, nikoli tedy o vzorek reprezentativní a k tomu též
bylo přistupováno v rámci vyhodnocení a především pak interpretaci získaných dat.
Výzkumný soubor respondentů lze charakterizovat následovně. Dotazníkového šetření
se zúčastnilo nepatrně více dívek. V České republice se jednalo o 212 dívek a 166 chlapců, na
Slovensku 86 dívek a 74 chlapců a v Polsku 36 dívek a 27 chlapců. V souhrnu 334 dívek a
267 chlapců.
Respondenty dotazníkového šetření byly úmyslně děti ve věku pohybující se kolem
věkové hranice trestní odpovědnosti jednotlivých států. Nejpočetnější věkovou kategorií
respondentů v České republice byly děti ve věku 14 let (137 respondentů), dále 15 (73
respondentů) a 16 (70 respondentů) let. Na Slovensku nejpočetnější skupinu respondentů
tvořily děti ve věku 15 let (98 respondentů) a v Polsku šestnáctiletí (35 respondentů).
Vzhledem ke skutečnosti, že řada dnešních školních dětí má odklad povinné školní
docházky, zajímala nás též skutečnost, jakou třídu děti aktuálně navštěvují. Počet respondentů
navštěvujících příslušný ročník školní docházky byl též ovlivněn možnostmi realizace
dotazníkového šetření v jednotlivých institucích. V České republice mezi respondenty
převládaly děti navštěvující 8. třídu základní školy (160 respondentů), z devátých tříd bylo 87
respondentů, gymnazistů bylo celkem 126 (66 – 1. ročník, 60 – jiné). Dotazníkové šetření se
též podařilo realizovat ve výchovném ústavu, a to u 34 respondentů. Obecně jsme se setkali
s odmítnutím možnosti realizace dotazníkového šetření v těchto institucích. Na Slovensku
bylo dotazníkové šetření realizováno u 43 respondentů v 8. třídách a 117 respondentů v 9.
třídách základních škol. V Polsku se dotazníkové šetření podařilo zrealizovat pouze u
studentů 1. ročníku střední školy. S ohledem na rozdílně nastavený počátek trestní
odpovědnosti ve sledovaných státech se toto rozložení jeví jako optimální.

Graf č. 1 Školní ročník (třída) respondentů – dotazníkové šetření – trestněprávní odpovědnost ČR

Ověřování výzkumných předpokladů
V souvislosti se zjišťováním úrovně právního vědomí v oblasti trestněprávní
odpovědnosti mladé generace se nelze omezit pouze na znalost věkové hranice trestní
odpovědnosti. Ta je sice ve sledovaných státech nastavena odlišně, ale veřejnost je v tomto
ohledu konfrontována dnes a denně především ze sdělovacích prostředků s její výší. Na tomto
místě mám na mysli především poutavé kriminální kauzy dětských delikventů, které přitahují
pozornost široké veřejnosti v souvislosti s častým poukazem na tzv. „beztrestnost dětských
vrahů“. Právě ze sdělovacích prostředků často děti získávají nepřesné informace o nemožnosti
svého postihu, dopustí-li se protiprávního jednání nabývající znaky trestného činu, pokud jim
není 15, na Slovensku 14 v Polsku 15 či 17 let.
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V rámci dotazníkového šetření bylo orientačně s ohledem na věk respondentů
zjišťováno, zda je dítě vůbec schopno rozlišit závažnost jednání ve vztahu k jeho
nebezpečnosti pro společnost, a tudíž i pro jeho označení jako trestný čin. Výzkumná otázka
zněla: Jaké chování lze (dle vašeho názoru) označit jako trestný čin? Varianty odpovědí byly:
krádež notebooku, lhaní rodičům, útěky z domova. S ohledem na věk respondentů se varianty
jevily jako vhodné a pro děti rozpoznatelné bez nutnosti bližší znalosti práva. Naprostá
většina dětí označila variantu „krádež notebooku“. V České republice se jednalo o 350
(92,6%) respondentů, na Slovensku o 157 (98,1%) respondentů a v Polsku o 56 (88,9%)
respondentů. Přesto se však v odpovědích respondentů objevovaly i další nesprávné varianty
jako v České republice v 7 (1,9%) případech lhaní rodičům a ve 20 (5,3%) případech útěky
z domova. Lhaní rodičům se ve dvou případech vyskytly shodně též v Polsku a na Slovensku
a útěky z domova u pěti respondentů (7,9%) v Polsku a v jednom případě na Slovensku.

Graf č. 2

Jaké chování lze označit jako trestný čin - dotazníkové šetření trestněprávní odpovědnost – ČR

Na základě vyhodnocení výše uvedené otázky lze konstatovat, že respondenti
dotazníkového šetření jsou schopni rozlišit trestný čin od méně závažného jednání, které však
ve své podstatě v řadě případů kriminalitu mládeže doprovází, či ji předchází. V tomto ohledu
tedy nelze její nebezpečnost v žádném případě podceňovat.
VP1: Děti znají věkovou hranici trestní odpovědnosti.
Věková hranice trestní odpovědnosti je v jednotlivých státech nastavena odlišně.
V České republice nastává trestní odpovědnost dosažením patnáctého roku věku. Na
Slovensku byla věková hranice trestní odpovědnosti posunuta v roce 2006 na čtrnáctý rok
věku a v Polsku je v rámci sledovaných zemí věková hranice nastavena nejspecifičtěji. U
zvlášť závažných zločinů nastává trestní odpovědnost v 15 letech a u ostatních trestných činů
v 17 letech.
Odlišnost věkových hranic trestní odpovědnosti však nebyla předmětem zkoumání
předkládaného výzkumného šetření. Podstatou byla její znalost ze strany respondentů tak, jak
je nastavena v zemi, ve které žijí a jejíž jurisdikci tedy podléhají. V České republice více jak
polovina respondentů odpověděla správně. Hranici patnácti let označilo 226 (59,8%)
respondentů, což může v určitém ohledu budit uspokojení. Na druhou stranu však 131
respondentů, tj. 34,7%, označilo jako počátek trestní odpovědnosti věk 18 let. Jedná se o
poměrně vysoké procento dotázaných. V praxi často narážím u dětí na argument, že se
domnívaly, že tato hranice se kryje s věkovou hranicí dosažení zletilosti. Jak uvádějí samotné
děti, „trestně odpovědný budu, až když budu dospělý a to je v osmnácti“.
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Graf č.3 Počátek trestní odpovědnosti v ČR dle respondentů – dotazník – trestní odpovědnosti

Na Slovensku označilo jako počátek trestní odpovědnosti věk 14 let 50 ( 31,3%)
respondentů, zatímco věk 15 let 67 (41,9%) respondentů. Taktéž hranice zletilosti, tj. 18 let,
se u slovenských respondentů objevila, a to v 37 (23,1%) případech. Ukazuje se, že slovenští
respondenti znali počátek trestní odpovědnosti ve své zemi v menší míře než respondenti
z České republiky.
V Polsku se znalost počátku trestní odpovědnosti jeví u respondentů jako nejnižší. 16
(25,4%) respondentů uvedlo jako počátek hranice trestní odpovědnosti 15 let, 28 (44,4%)
uvedlo věk 16 let a 19 (30,2%) respondentů si myslí, že počátek trestní odpovědnosti v Polsku
začíná věkem 18 let. Na základě velice omezeného vzorku nelze jakékoli relevantní srovnání
učinit, avšak v jistém slova smyslu lze na určitou pravděpodobnost existence takovýchto
vztahů usuzovat. Dá se říci, že v Polsku mají děti v tomto ohledu situaci poněkud složitější.
Mám na mysli nejednoznačné vymezení hranice trestní odpovědnosti tak, jak je tomu např.
v České republice.
Závěr VP 1: Výsledky získané empirickým šetřením u respondentů v České republice
neopravňují s ohledem na velikost věcně významných rozdílů zamítnout vytyčený
výzkumný předpoklad.
Pokud bychom ověřovali stanovený výzkumný předpoklad zvlášť na Slovensku a
v Polsku, lze s ohledem na velikost věcně významných rozdílů v obou zemích vytyčený
výzkumný předpoklad zamítnout.
V souvislosti se zjišťováním znalosti věkové hranice trestní odpovědnosti jsme u
respondentů zjišťovali též jejich názor dotýkající se přiměřenosti nastavené věkové hranice
trestní odpovědnosti. Otázka zněla: Myslíte si, že věková hranice trestní odpovědnosti je
v České republice (Slovensku, Polsku) ideální (nastavena správně)?
Respondenti v České republice považují hranici trestní odpovědnosti jako „ideální“,
správně nastavenou ve 281 (74,3%) případech dotázaných respondentů, kteří zvolili variantu
ano (135, 35,7%) či spíše ano (146, 38,6%). Pokud respondenti v další doplňující otevřené
otázce navrhovali jinou věkovou hranici, uváděli často (38, 10,1%) právě hranici patnácti let,
což nasvědčuje tomu, že nespokojeni s legislativou v této oblasti byli respondenti, kteří
vlastně správně hranici trestní odpovědnosti ani neznají. Vůbec nejčastěji byla navrhována
hranice zletilosti, tj. 18 let, a to v 55 (14,6%) případech či 16 let, a to ve 20 (12,5%) případů.
Na Slovensku u respondentů též převládá spokojenost respondentů s nastavením
věkové hranice trestní odpovědnosti v jejich zemi. 107 respondentů, tj. 66,9% všech
dotázaných, uvedlo variantu ano (43, 26,9%) či spíše ano (64, 40%). Pokud slovenští
respondenti navrhovali jinou věkovou hranici, nejčastěji uváděli 15 let věku (31, 19,4%) a 18
let (29, 18,1% ) ze všech dotázaných respondentů na Slovensku.
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V Polsku spokojenost s věkovou hranicí trestní odpovědnosti vyjádřilo 39 (61,9%)
respondentů. Variantu ano označilo 7 (11,1%) respondentů a spíše ano 32 (50,8%)
respondentů. V návrzích na stanovení jiné věkové hranice převládal šestnáctý rok věku, a to u
19 (30,2%) respondentů.
VP2: Děti neznají možnosti zacházení s pachateli trestných činů z řad dětí, které
připouští právní řád.
Jak již bylo uvedeno výše, média s oblibou prezentují kriminální kauzy, v nichž jsou
hlavními aktéry pachatelé z řad mládeže. V této souvislosti poukazují na věkovou hranici
trestní odpovědnosti, což může ve svém důsledku přispět k větší informovanosti veřejnosti
v této problematice. Nicméně i v prezentovaném výzkumném šetření se ukázalo, že
respondenti v České republice jistou znalost ohledně věkové hranice mají. Na druhou stranu
však z úst redaktorů slýcháme, že dětem se nemůže nic stát, že naše orgány nedisponují
žádnými mechanismy, jak delikventní činnost dětí řešit. Otázkou však zůstává, zda opravdu
děti spoléhají na svou „absolutní beztrestnost“, na kterou je často nesprávně poukazováno,
nebo alespoň v obecné rovině mechanismy zacházení s delikventní mládeží znají.
Respondenti byli dotazováni, zda si myslí, že pokud dítě do patnácti let věku spáchá
trestný čin, tak za něj může být potrestáno. V České republice naprostá většina respondentů
uvedla, že ano (319, 84,4%). Pokud respondenti uvedli, že dítě do patnácti let potrestáno
může být, byli tázáni jakým způsobem. Respondenti nejčastěji uváděli „nápravné
zařízení“(148, 39,2%). Nápravné zařízení uváděli taktéž v kombinaci s jinými opatřeními jako
je „sociálka“, „pokuta“ či „soud“. V několika případech též děti uváděly „veřejné práce“ či
„trest od rodičů“. Možnosti potrestání neznalo 95 (25%) respondentů.
Na Slovensku byla situace poněkud odlišná. 81 (50,6%) respondentů uvedlo, že dítě,
pokud nedosahuje hranice trestní odpovědnosti, potrestáno být nemůže. Druhá část
respondentů (79, 49,4%) se domnívá, že dítě potrestáno být může. Stejně jako v České
republice slovenští respondenti uváděli jako sankci nápravné zařízení v kombinaci
s veřejnými pracemi, pokutami. Větší část respondentů, a to 104 (65%) dotazovaných,
možnosti zacházení neznalo.
V Polsku se větší část respondentů 40 (63,5%) domnívala, že trestně neodpovědné dítě být
„potrestáno“ nemůže. Ohledně možností zacházení „sankcí“ polští respondenti uváděli
instituty obdobné těm českým a slovenským, ale jejich znalost byla omezenější s častým
odkazem na rodinu.
Závěr VP 2: Výsledky získané dotazníkovým šetřením opravňují u respondentů v České
republice s ohledem na velikost věcně významných rozdílů zamítnout vytyčený výzkumný
předpoklad.
U respondentů na Slovensku a v Polsku výsledky empirického zkoumání
neopravňují s ohledem na velikost věcně významných rozdílů zamítnout vytyčený
výzkumný předpoklad.
Škola jako instituce, ve které probíhá edukace jedince ve smyslu jeho výchovy a
vzdělávání, poskytuje dítěti penzum informací, jež slouží k jeho dalšímu vývoji ať
profesnímu, tak společenskému, osobnostnímu či kulturnímu. Ve škole dítě získává též
informace z oblasti práva formující jeho úroveň právního vědomí ať již v problematice práva
rodinného, správního či trestního. Samotná otázka trestněprávní odpovědnosti je součástí
školních vzdělávacích programů modifikovaných dle podmínek jednotlivých školských
zařízení. Tato skutečnost se též stala východiskem pro stanovení výzkumného předpokladu.
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VP3: Nejvíce informací o problematice trestněprávní odpovědnosti mládeže se dozvídají
děti ve škole.
K ověřování výzkumného předpokladu byla formulována otázka „Nejvíce informací o
možných následcích vašeho případného protiprávního jednání se dozvídáte?“ Jako varianty
byly uvedeny škola, rodiče, kamarádi a volná varianta jinak. V České republice nejvíce
respondentů uvedlo jako základní zdroj informací o trestněprávní odpovědnosti právě školu, a
to 161 (42,6%) respondentů, jako druhý nejčetnější zdroj byli uvedeni rodiče 108 (28,6%)
respondentů, poměrně častou odpovědí byla varianta jinak 76 (20,1%), kdy respondenti
uváděli téměř shodně ve všech případech televizi a internet. Od kamarádů informace k dané
problematice získává 30 (7,9%) respondentů, což z hlediska rizik objektivity takovýchto
informací lze považovat za přiměřené.
Na Slovensku byla nejčastěji u respondentů zastoupena varianta jinak 57 (35,6%)
s uvedením zdroje obdobně jako v České republice internet a televize. Dále v 50 případech
(31,3%) respondenti uvedli jako zdroj informací o trestněprávní odpovědnosti rodiče. Škola
byla uvedena 45 (28,1%) respondenty a nejméně četnou odpovědí byla též varianta kamarádi
8 (5%).
V Polsku, stejně jako na Slovensku převládala varianta odpovědi jinak 23 (36,5%) a
dále rodiče v 17 (27%) odpovědích polských respondentů. Škola byla uvedena v 11 (17,5%)
případech a kamarády uvedlo 12 (19%) respondentů.
Pokud bychom se na základě omezeného vzorku získaného na Slovensku a především
pak v Polsku odvážili provést orientační srovnání, zdá se, že v České republice škola jakožto
instituce zprostředkovávající informace dotvářející úroveň právního vědomí mladé generace
(v tomto případě v oblasti trestněprávní odpovědnosti) sehrává zásadnější roli než např.
v Polsku, ale i na Slovensku. V těchto zemích lze naopak vysledovat, i když s již uvedenými
omezeními, větší vliv médií.

Graf č. 4 Zdroje informací respondentů o trestněprávní odpovědnosti – dotazníkové šetření ČR

Prostřednictvím dalších otázek byla problematika zastoupení výše uvedeného
problému ve školním vzdělávacím procesu blíže rozváděna. Respondenti byli dotazováni, zda
se obecně problematikou trestné činnosti zabývali v některém z předmětů vyučovaných na
jejich škole. Pokud ano, měli uvést, o jaký předmět se jedná.
Respondenti v České republice uvedli, že se touto problematikou zabývali v některém
z předmětů v 305 (80,7%) případech. Variantu „asi ne“ a „ne“ zvolilo 77 respondentů. Pokud
měli respondenti uvést předměty, v nichž danou problematiku probírali, tak 145 (38,4%)
respondentů předmět neuvedlo, případně uváděli odpověď, že si to již nepamatují. Nejčastěji
byl pak uváděn předmět občanská výchova či výchova k občanství, výchova ke zdraví, my ve
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světě, ale i právo. Vzhledem k odlišnosti školních vzdělávacích programů a s tím souvisejícím
rozdílným pojmenováním jednotlivých předmětů se přesnější data nepodařilo analyzovat.
Na Slovensku uvedlo 102 (63,8%) respondentů, že se problematikou trestní
odpovědnosti ve škole zabývali. Jako nejčastější předmět byla uváděna obdobně jako v České
republice občanská výchova. Též řada respondentů (86, 53,8%) neuvedla žádné konkrétní
předměty, ve kterých by se na jejich škole tomuto tématu věnovali, nebo uváděli, že si přesně
nepamatují, o jaké předměty šlo.
V Polsku byla situace poněkud odlišná. Převažovaly zde odpovědi „asi ne“ (22,
34,9%) a „ne“ (26, 41,3%). Více jak polovina polských respondentů tedy uvedla, že se s
touto problematikou v polských školách nesetkali. Pouze 17 respondentů uvedlo, že se
v některém z předmětů s danou problematikou setkali, ale dále blíže předmět neuváděli.
Otázka trestněprávní odpovědnosti a další související problematika dotýkající se
formování právního vědomí mladé generace bývá předmětem mnoha aktivit, které nejsou
obligatorní součástí školních vzdělávacích programů, ale tento v mnoha ohledech a v různých
formách doplňují a obohacují. V současné době se školami spolupracuje řada externích
subjektů, předmětem jejichž zájmu je právě zvyšování právního vědomí mládeže,
trestněprávní otázku přitom nevyjímaje. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že aktivity
externích spolupracujících subjektů v oblasti prevence jsou ze strany školských zařízení
vyhledávány a rovněž dětmi velice pozitivně přijímány.
V předkládaném výzkumném šetření byla též tato oblast spolupráce školy s dalšími
subjekty prevence ověřována prostřednictvím dotazu kladeného respondentům. Šlo o otázku
zaměřenou na realizaci speciálních přednášek ve škole externími subjekty.
V České republice respondenti uváděli ve 262 (69,3%) případech kladnou odpověď.
Odpověď „ano“ uvedlo 200 (52,9%) a odpověď „asi ano“ 62 (16,4%) respondentů.
Zbývajících 116 (30,7%) respondentů uvedlo varianty odpovědí „asi ne“ 54 (14,3%) a „ne“
62 (16,4%). Z výše uvedeného lze usuzovat, že školy v oblasti prevence sociálních deviacích
mládeže spolupracující s dalšími odborníky a specializované přednášky dětem v rámci školy
nabízejí. Na tomto místě se lze však pozastavit též nad téměř 30% respondentů, kteří uvádějí,
že tyto aktivity jejich škola nenabízí, či se s nimi nesetkali, nevybavují si je /asi ne 14,3%/
apod. Důvody četnosti výskytu varianty této odpovědi mohou být různé, stejně tak jako
vzdělávací proces na jednotlivých školách nabývá rozličných podob. Jedná se o otázku, která
v prezentovaném výzkumném šetření nebyla dále zjišťována, ale určitě jde o námět vhodný
k dalšímu empirickému zkoumání.
Na Slovensku se výsledky opět poněkud lišily. Kladně na otázku odpovědělo 71
(44,4%) respondentů, „ano“ 36 (22,5%), „asi ano“ 35 (21,9%). Mírně tedy převažovaly
spíše záporné odpovědi 89 (55,7%), „asi ne“ 42 (26,3%) a vůbec nejčastější byla odpověď
„ne“ 47 (29,4%). Více jak polovina slovenských respondentů uvedla, že se ve škole
s přednáškou dotýkající se trestněprávní odpovědnosti nesetkala. Po konzultaci se
slovenskými kolegy, kteří se problematikou prevence kriminality mládeže intenzivněji na
Slovensku zabývají, jsem byla výsledky velice překvapena, jelikož minimálně aktivity
policejních specialistů – preventistů, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů na
poli prevence jsou obdobně nastaveny tak jako v České republice. Otázkou však zůstává
jejich napojení na školská zařízení a samozřejmě zájem, entusiasmus jednotlivých ředitelů,
metodiků prevence či jednotlivých pedagogů v této oblasti působení na dnešní mládež.
V Polsku byla zjištění v tomto ohledu poněkud odlišnější. Se speciální přednáškou,
besedou vedenou na téma trestné činnosti ze strany externistů se dle odpovědi respondentů
setkalo v rámci školního prostředí pouze 17 (26,9%) respondentů, zbývajících 46 (73%)
respondentů uvedlo varianty „asi ne“ a „ne“, a to shodně v 23 (36,5%) případech. Dalo by se
tedy, na základě výsledků tohoto empirického šetření, usuzovat, že nejméně se
s problematikou trestněprávní odpovědnosti v rámci školního prostředí setkávají právě děti
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z Polska. Avšak jak již bylo uvedeno výše, bylo by třeba tento předpoklad testovat na větším,
pokud možno náhodném, vzorku respondentů.
Škola se ukazuje na základě výše uvedených zjištění jako významný subjekt podílející
se na formování úrovně právního vědomí dnešní mladé generace, ale její postavení v tomto
ohledu nelze považovat za dominantní. Ukazuje se, že děti získávají řadu informací k této
problematice též od rodičů (především Česká republika) nebo prostřednictvím internetu či
dalších sdělovacích prostředků (Slovensko, Polsko). Školu lze v tomto ohledu považovat za
nejobjektivnější zdroj informací. U internetu či jiných sdělovacích prostředků musíme počítat
s jistým zkreslením a masmédia tak v sobě v tomto ohledu nesou jistý potenciál rizika
následného selhání dítěte. Musíme brát však v potaz skutečnost, že právě média se u dnešní
mládeže stávají významným prostředkem jejich formování a s jistými riziky je tak nutné
počítat a připravit se na ně.
Závěr VP3: Výsledky získané dotazníkovým šetřením neopravňují s ohledem na velikost
věcně významných rozdílů zamítnout vytyčený výzkumný předpoklad.
Kriminalita mládeže je zasažena silnou latencí. Jako doplňující byla v rámci
dotazníkového šetření položena respondentům otázka ohledně jejich vlastní trestné činnosti.
Jednalo se o otázku „Dopustil(a) jste se vy sám (sama) nějakého trestného činu?“ a „Pokud
ano, jak jste byl za něj potrestán?“. Cílem této otázky bylo poodhalit míru latence kriminality
u respondentů prezentovaného výzkumného šetření, kdy větší část z nich bychom mohli
označit za „běžnou“ populaci, která není v evidenci OSPOD z důvodů protispolečenské
činnosti.
Výsledky byly poněkud překvapivé, a to hned ve dvou ohledech. Za prvé v České republice
téměř 30% respondentů uvedlo, že se v minulosti trestné činnosti dopustilo, konkrétně se
jednalo o 112 dotazovaných dětí (29,6%). Jako druhý překvapující moment se ukázala
absence reakce společnosti na jejich protispolečenské aktivity a to konkrétně u 61 (55,7%)
respondentů, kteří uvedli, že se nějakého trestného činu v minulosti dopustili. Toto zjištění
vede jistě k zamyšlení z hlediska negativního působení v rámci dalšího vývoje dítěte. Může
tak docházet k posilování tohoto nežádoucího jednání u dětí. Pokud se dítě dopustí trestné
činnosti a žádná negativní reakce z okolí nepřichází ať již proto, že se na to nepřijde, případně
je zde větší tolerance s ohledem na věk pachatele či z jiných důvodů, lze předpokládat, že dítě
takové jednání bude v budoucnosti opakovat. Dítě může postupně nabývat dojmu, že je
nepostižitelné, že na něj nikdo tzv. nemá, páchat trestnou činnost se mu vyplatí a tím se stává
více rizikové v ohledu rozvoje jeho další kriminální dráhy.

Graf č. 5

Trestná činnost respondentů – dotazníkové šetření

Pokud dotazované děti některý ze způsobů reakce na jejich delikventní činnost
uváděly, jednalo se nejčastěji o „nápravná zařízení“ 15 respondentů, potrestání ze strany
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rodičů 7 respondentů, intervence ze strany OSPOD, či jejich kombinace. Jedna čtrnáctiletá
dívka uvedla „jenom mně ti fízlové odvezli domů a matka řádila“. Z této formulace lze
usuzovat na nízkou autoritu instancí kontroly kriminality ať již formálních či neformálních ze
strany dnešní mládeže.
Obdobné výsledky jako v České republice byly zaznamenány též na Slovensku, kde
dotazníkové šetření bylo realizováno pouze v běžných základních školách, nikoli tedy ve
výchovných či diagnostických ústavech, kde by byl větší předpoklad výskytu delikventního
jednání než na zmiňovaných základních školách. Na Slovensku uvedlo 48 (30%)
dotazovaných dětí, že se trestné činnosti dopustilo, 35 (73%) z nich uvedlo, že za toto jednání
nijak potrestáno nebylo. Pokud uváděly dotazované děti způsoby reakce na jejich trestnou
činnost, tak se jednalo o potrestání ze strany rodičů, případně školy.
V Polsku vlastní trestnou činnost uvádělo 6 (9,5%) respondentů, 4 (75%) z nich
uvedli, že potrestáni nebyli, dva zbývající uvedli jako trest veřejné práce.
V souvislosti s vlastní trestnou činností byly děti též dotazovány na to, jakým
způsobem by reagovaly, pokud by zjistily, že se trestné činnosti dopustil jejich kamarád.
Oznamování trestné činnosti může být v obecné rovině ovlivněno řadou faktorů jako je např.
obava ze msty, stud, nízká úroveň právního vědomí, nedůvěra v instance kontroly kriminality
mládeže, výše vzniklé škody apod. Tyto faktory nebyly předmětem výzkumného šetření. Byla
zjišťována pouze v obecné rovině možná reakce dotazovaných dětí v případech
protispolečenské činnosti jejich kamarádů, což může naznačovat i jejich postoje k delikventní
činnosti jako takové.
Čeští respondenti nejčastěji volili variantu odpovědi „ budu dělat, že nic nevím,
nechám si to pro sebe“. Takto odpověděla více jak polovina respondentů 216 (57,1%).
Druhou nejčastější odpovědí byla varianta „oznámím věc rodičům nebo jiné dospělé osobě“ a
to ve 122 (32,3%) případech. Věc by oznámilo policii 28 respondentů (7,4%) a ve škole jen 5
(1,3%) dotázaných dětí z České republiky. Vysoký podíl respondentů, kteří by si věc tzv.
nechali pro sebe, koresponduje též s vysokou latencí kriminality, která dětskou delikvenci
doprovází. Oznámení závadového chování rodičům, případně jiné osobě, souvisí s vyšší
důvěrou části dětské populace právě ve vztahu k rodičům, případně k jiné jim blízké osobě.
Poměrně nízký podíl oznámení věci ve škole může souviset s volbou varianty odpovědi
oznámení věci rodiči či jiné dospělé osobě, kterou právě může být pedagog.

Graf č. 6 Reakce respondentů na trestnou činnost jejich kamarádů

Rovněž dotazované děti ze Slovenska nejčastěji volily variantu neoznámení, nechání si
věci pro sebe, a to ve 111 (69,4%) případech. Oznámení věci rodičům či jiné dospělé osobě
volilo 31 (19,4%) respondentů. Policii by oznámilo případ 11 (6,9%) dotázaných dětí a škole
pak 7 (4,4%) respondentů. U slovenských respondentů je vidět větší tendence k zatajování
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skutečnosti spáchání delikventního jednání ze strany kamarádů a menší podíl dětí, které by se
svěřily s touto událostí rodičům či jiným dospělým.
V Polsku již rozdíly zjištěné napříč omezeným vzorkem respondentů nejsou tak
výrazné. Téměř shodné byly zjištěny hodnoty u varianty „budu dělat, že nic nevím…“ 24
(38,1%) a „oznámím věc rodičům, nebo jiné dospělé osobě“ 23 (36,5%) respondentů. Policii
by oznámilo věc 13 (20,6%) respondentů a ve škole pak 3 (4,8%) z dotazovaných polských
dětí.
Na základě výsledků realizovaného výzkumného šetření můžeme konstatovat, že
v České republice se ukazuje poměrně slušná znalost dětských respondentů v oblasti věkové
hranice trestněprávní odpovědnosti a možnosti intervence ze strany kompetentních subjektů.
V tomto ohledu sehrává významnou úlohu právě škola ve smyslu formování právního vědomí
dnešní mladé generace, což je ze strany respondentů též pozitivně vnímáno. Na druhou stranu
vysoký podíl respondentů, kteří uvedli, že by trestnou činnost kamaráda neoznámili, potvrzuje
předpoklad o vysoké latenci kriminality mládeže, jež bývá dávána do souvislosti mimo jiné
právě s ochotou svědků či poškozených trestnou činnost oznamovat. V tomto ohledu se jeví
jako nezbytně nutné zvyšování právního vědomí mladé generace v souvislosti s poukazem na
následky delikventního jednání, na škody, utrpení poškozených a další rizika, které tato
protispolečenská činnost s sebou přináší.
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Mediální prezentace nového trestního zákoníku v tisku
The Media Image of the New Penal Code in the Press
Lucie Háková
Abstrakt: Příspěvek se zabývá mediální prezentací nového trestního zákoníku v tisku.
Analyzuje novinové články z pěti deníků v období prvních tří měsíců roku 2010, tedy vzápětí
po tom, co nový trestní zákoník vstoupil v účinnost. Věnuje se tomu, jak jsou legislativní
změny v tisku prezentovány, jakým způsobem je informováno o jejich zavádění do praxe a
identifikuje rozdíly ve způsobu informování mezi jednotlivými periodiky.
Klíčová slova: trestní zákoník, legislativní změny, mediální obraz, analýza tisku
Abstract: This paper deals with the media image of the new Penal Code in the press. We
examined articles published in the Czech print media in the period from January till March
2010, when the new Penal Code came into effect. The study describes how legislative
changes are presented in the print media, how the press informs about putting these changes
into practice and identifies different styles of media presentation among explored periodical
titles.
Key words: penal code, legislative changes, media image, print media analysis
V rámci projektu „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva
v oblasti trestních sankcí“, na kterém spolupracují Institut pro kriminologii a sociální prevenci
a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy1, byla realizována také analýza tisku, zabývající se
mediálním obrazem změn v sankční politice a uplatňování nového trestního zákoníku.
Zajímalo nás, jak jsou tyto změny v tisku prezentovány, jakým způsobem se informuje o
jejich zavádění do praxe a jaká témata jsou v souvislosti s novým trestním zákoníkem
tematizována a případně problematizována.
Řada výzkumů dokládá, že většina lidí získává znalosti o zločinu, přesahující rámec
vlastní zkušenosti či zkušeností zprostředkovaných lidmi z blízkého okolí, právě z masmédií.2
Způsob, jakým je veřejnost informována o kriminalitě i jejím potírání a trestání, je tedy velmi
důležitý pro pochopení toho, jak jsou kriminalita a otázky s ní spojené ve společnosti
vnímány.3

1

Tato studie vznikla díky podpoře Grantové agentury České republiky jako dílčí výstup projektu GAČR č.
P408/12/2209 „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“. Plný
text studie je dostupný v publikaci Scheinost, M. a kol. 2013. Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v
názorech veřejnosti. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí I.).
Praha: IKSP.
2
viz Tomášek, J. 2010. Úvod do kriminologie: Jak studovat zločin. Praha: Grada.; Kury, H,; Zapletal, J.: 2002.
Kriminalita a její prezentace v médiích: zkušenosti (především) z Německa a České republiky. Kriminalistika,
roč. 35, č. 2, s. 92-107.
3
viz také výzkumy IKSP: Zeman, P. a kol.2010 Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Praha: IKSP.;
Zeman, P. a kol. 2011. Veřejnost a trestní politika. Praha: IKSP.
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Analyzované materiály byly vybrány z pěti celostátních deníků (MF Dnes, Lidové
noviny, Právo, Hospodářské noviny, Blesk)4. V tomto příspěvku informujeme o výsledcích
první fáze výzkumu, o analýze prvního sledovaného období - ledna až března 2010, tedy
vzápětí poté, co nový trestní zákoník vstoupil v účinnost. Další část výzkumu bude zahrnovat
monitorovaná období s dvouletým odstupem, tedy leden – březen 2012 a leden – březen
2014.5
Za první tři měsíce roku 2010 bylo vybráno 235 relevantních článků, které určitým
způsobem reflektují změnu trestního zákoníku. Zvolili jsme kombinaci kvantitativní a
kvalitativní obsahové analýzy textů. Pro potřeby naší analýzy byly některé kvalitativní znaky
- charakteristiky zkoumaných textů - adekvátně kvantifikovány6 a zpracovány pomocí SPSS.
V rámci identifikovaných signifikantních témat mediálního zájmu jsme vybrané dokumenty
dále zpracovali a analyzovali kvalitativními postupy.
Nejvíce novinových článků (124, tedy 53 %) vyšlo v měsíci lednu, kdy nový trestní
zákoník vstoupil v účinnost, a téma bylo aktuální, v únoru se legislativním změnám věnovalo,
a nebo se o nich pouze informativně zmínilo 57 článků a v březnu pak 54. Zajímavý byl fakt,
že téměř 45 % článků (105) vyšlo v Mladé frontě Dnes, což je zřejmě způsobeno tím, že
v jednotlivých regionálních mutacích je věnován prostor lokálním zprávám, a tedy i zprávám
o kriminalitě a trestné činnosti páchané v tom kterém kraji. V počtu článků za Mladou frontou
Dnes následují Právo (61 článků, tedy 26 % z celkového počtu), Lidové noviny (34 článků,
14,5 %), Blesk (20 článků, 8,5 %) a Hospodářské noviny (15 článků, 6,4 %).
Články byly rozděleny podle základního tematického zaměření do několika kategorií.
Nejčetnější kategorií je skupina článků týkající se konkrétní kazuistiky spojené se změnou
trestního zákoníku. Tyto texty, spadající zpravidla do zpravodajského žánru označovaného
jako „černá kronika“, popisují konkrétní trestný čin a zmiňují pak v této souvislosti určitou
konkrétní legislativní změnu vycházející z nového trestního zákoníku. Článků tohoto typu
bylo v našem výběru 109, tedy 46 % z celkového množství. Další kategorií článků je obecná
informativní zpráva o novém trestním zákoníku. Novinové zprávy z počátku roku sumarizují
změny právě nastávající nebo očekávané v následujícím roce a mimo jiné zmíňují, že také
vstoupil v účinnost nový trestní zákoník, který např. zavádí trest domácího vězení, přináší
tvrdší tresty pro neplatiče výživného atd. Takto obecně zaměřených článků se v našem
výběrovém souboru objevilo 15 (6 %). Dalších 17 % (39) se věnovalo výhradně mediálně
atraktivnímu tématu zavedení nového druhu alternativního trestu - trestu domácího vězení.
Další skupina novinových zpráv se věnovala propouštění vězňů, kteří byli odsouzeni nebo
vazebně stíháni za trestné činy, jež jsou podle nového trestního zákoníku kvalifikovány pouze
jako přestupky. Těchto článků bylo celkem 26 (11 %), přičemž 24 z nich bylo publikováno
v lednu 2010 a šlo tak o první obsáhlejší zprávy informující o novém trestním zákoníku.
Dalších 15 % článků (34) se zabývá jiným problémem nebo tématem spojeným se zavedením
nového trestního zákoníku (změna promlčecí doby, ochranná léčba, zpřísněné kontroly na
rakouských hranicích v důsledku mylné interpretace nové právní úpravy podmínek pro držení
drog apod.). Ve 12ti článcích (5 %) z tohoto časového období se zmínka o novém trestním
zákoníku objevila pouze okrajově v textu, který se primárně zabýval jiným tématem.

4

V našem výběru jsou nejčtenější celostátní deníky. Podle dat Unie vydavatelů za první pololetí 2010 (námi
sledované období) jsou stabilně nejčtenějšími tituly denního tisku Blesk (1,420mil. čtenářů na titul) následovaný
MF Dnes (874 tis.) a Právem (435 tis.). Ke sledovaným nejpopulárnějším titulům jsme přidali Lidové noviny
(222 tis.) a Hospodářské noviny (195 tis.). Viz www.unievydavatelu.cz (Media Projekt je realizován
společnostmi GfK Praha – Median).
5
Jako klíčová slova pro vyhledávání relevantních novinových článků jsme zvolili: trestání, trestní zákoník,
domácí vězení, mediace, Probační a mediační služba.
6
Viz například: Šťastná, L., Miovský, M., Novák, P. 2009. Manuál kódování mediálních sdělení o návykových
látkách a tématech s nimi spojených: Uživatelská příručka. Tišnov: Sdružení SCAN.
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Zajímalo nás, kterým tématům byla přikládána důležitost a závažnost, která témata
byla nějak mediálně zvýrazněna a zdůrazněna – ať už publikováním na titulní straně,
přítomností fotografie nebo tím, že je tématu kromě novinové zprávy věnovaný také
publicistický článek či rozhovor, případně kombinací těchto technik zvýraznění tématu.
Z celkového počtu zpráv 235 jich 18, tedy 8 %, vyšlo na titulní straně deníku. Zbylých více
než 90 % pak vycházelo ve zpravodajských rubrikách daných periodik. Z dalších
novinářských žánrů se v našem výběru objevilo 13 článků spadajících do publicistiky, 7
reportáží a 6 rozhovorů, u 39 % článků byla přítomna doprovodná fotografie.
Nejčastěji byla některým ze zmíněných postupů zvýrazněna tři témata: 1. lednové
propouštění vězňů, respektive návrat některých z nich za mříže; 2. téma trestu domácího
vězení, a to především v souvislosti s problematickým výběrem dodavatele elektronického
monitoringu a 3. diferenciace vraždy a zabití - nově zavedený §141 zabití, především v čem
se zabití liší od vraždy nebo těžkého ublížení na zdraví.
O změnách trestního zákoníku novináři často informují v souvislosti s konkrétním
trestným činem, na němž změnu dokumentují – nebo přesněji až v souvislosti s konkrétní
kazuistikou legislativní změna získá mediální přitažlivost. Přítomnost kazuistiky tak
jednoznačně zvyšuje atraktivitu předávaných zpráv. Konkrétní kazuistika byla přítomna v 66
% novinových zpráv týkajících se nového trestního zákoníku. Srovnáme-li, jaký je v rámci
jednotlivých periodik podíl zpráv obsahujících konkrétní kazuistiku, vidíme, že kromě
Hospodářských novin, kde převažují zprávy bez ní, ve všech ostatních denících naprostá
většina zpráv konkrétní kazuistiku obsahuje, nejvyšší je tento podíl v deníku Právo, a to 77 %.
Tabulka 1: přítomnost kazuistiky podle periodik
Zpráva bez kazuistiky
Mladá fronta Dnes
31 (29 %)
Právo
14 (23 %)
Lidové noviny
15 (44 %)
Blesk
8 (40 %)
Hospodářské noviny 13 (87 %)
Celkem
81 (34 %)

Zpráva s kazuistikou
74 (71 %)
47 (77 %)
19 (56 %)
12 (60 %)
2 (13 %)
154 (66 %)

Celkem
105
61
34
20
15
235

Novináři v rámci zpravodajství často pracovali také s vyjádřeními expertů. V našem
případě byl pro nás relevantní pouze jejich komentář ke konkrétní legislativní změně,
případně k realizaci této změny v praxi, nikoli například vyjádření či doplňující informace ke
konkrétní kauze. Z celkového počtu 235 novinových zpráv byl takovýto komentář experta
přítomen v 61 % zpráv (143). Nejčastěji vyslovovali svůj názor soudci nebo soudkyně
(případně ojediněle mluvčí soudu) a zástupci policie. V četnosti komentářů v rámci
novinového zpravodajství pak následuje ministryně spravedlnosti, státní zástupce/státní
zástupkyně, mluvčí ministerstva spravedlnosti, zástupce věznice, zástupci Probační a
mediační služby, advokáti/advokátky a další oslovení experti. Soudci, státní zástupci, zástupci
policie i advokáti prezentovali v naprosté většině svůj názor v souvislosti s konkrétním
skutkem. Publikovaná vyjádření ministryně spravedlnosti se nejčastěji týkala trestu domácího
vězení, respektive problémů s jeho uváděním do praxe, také zástupci Probační a mediační
služby se vyjadřovali výhradně k tomuto tématu. Zástupci věznic komentovali legislativní
změny výhradně v souvislosti s novoročním propouštěním vězňů.
S dotazováním expertů pracují ze sledovaných deníků nejčastěji Lidové noviny a
Mladá fronta Dnes. V Lidových novinách 85 % článků z našeho výběrového souboru
obsahuje vyjádření experta ke změně trestního zákoníku nebo k realizaci této změny, v Mladé
frontě Dnes je to téměř 66 %. Není bez zajímavosti, že v deníku Blesk naopak převažují
zprávy bez vyjádření experta (75 %). V tomto typu deníku, které bývají označované jako
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bulvární, zřejmě stačí informace o skutečnosti – například kriminálním činu jako takovém –
bez dalšího analyzování či komentáře.
Tabulka 2: přítomnost komentáře experta podle periodik
Zprávy bez komentáře
Zprávy s komentářem
experta
experta
Mladá fronta Dnes
36 (34 %)
69 (66 %)
Právo
30 (49 %)
31 (51 %)
Lidové noviny
5 (15 %)
29 (85 %)
Blesk
5 (25 %)
15 (75 %)
Hospodářské noviny 6 (40 %)
9 (60 %)
Celkem
92 (39 %)
143 (61 %)

Celkem
105
61
34
20
15
235

V novinových zprávách bylo nejčastěji zmiňovanou změnou zavedení nového
alternativního trestu - trestu domácího vězení (zmíněno 49krát) a legislativní změny
v souvislosti s trestným činem vraždy (47krát). Jsou to jednoznačně mediálně
nejatraktivnější témata spojená se změnou trestního zákoníku. V informování o legislativních
změnách trestného činu vraždy se v tisku objevily dvě rovnocenně zastoupené kategorie
novinových článků. Na jedné straně přitahuje pozornost diferenciace vraždy a zabití a na
druhé straně je mediálně zdůrazňována skutečnost, že u násilné trestné činnosti, včetně
vraždy, přináší nový trestní zákoník vyšší tresty.
Ve frekvenci zmínek v tisku za trestem domácího vězení a trestným činem vraždy
následují legislativní úpravy trestného činu krádeže (28) a řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění (23) – obojí bylo uváděno především v souvislosti s lednovým
propouštěním vězňů.
Tabulka 3: Nejčastěji zmíněné změny trestního zákoníku
Počet
Změna TZ
zmínek v
tisku
1.
Trest domácího vězení
49
2.
Změny týkající se TČ vraždy
47
3.
Krádeže
28
4.
Řízení motorového vozidla bez řidičského 23
oprávnění
5.
Nebezpečné pronásledování - stalking
15
6.
Drogová problematika
13
Podařilo se nám identifikovat určité rozdíly ve způsobu informování o novém trestním
zákoníku mezi jednotlivými periodiky. Pro Mladou frontu Dnes a Právo je typické zaměření
nejen na obecné informace, ale také na konkrétní kazuistiky a regionální zpravodajství, časté
komentáře expertů a širší zpracování problémových témat. Blesk informoval o změnách
v trestním zákoníku nejčastěji v souvislosti s konkrétní kazuistikou, i když vzhledem
k oblíbenosti tématu kriminality v podobných typech deníků bylo ve výběru těchto zpráv
méně, než jsme čekali. Blesk nemá ve zvyku problémy analyzovat v teoretické rovině ani
oslovovat experty, samotný popis kauzy – mediálně atraktivního trestného činu je pro tento
formát dostatečný. Naopak Lidové noviny mají oproti průměru podhodnocenou kategorii
konkrétních kazuistik a častěji téma či problém spojený s novým trestním zákoníkem
analyzují v teoretické rovině, nejvíce ze sledovaných periodik používají komentáře expertů i
rozhovory s nimi. Hospodářské noviny za nejnosnější téma považovaly trest domácího
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vězení. Vzhledem k zaměření tohoto deníku především na ekonomické zpravodajství byl na
tématu zřejmě atraktivní nezanedbatelný ekonomický rozměr zavádění trestu domácího
vězení (tendr na poskytovatele elektronických náramků a komplikace s tím spojené apod.).
U jednotlivých článků jsme sledovali, jaké je jejich celkové vyznění vůči změně
trestního zákoníku. Novinových zpráv o novém trestním zákoníku, které lze označit za
neutrální, bylo 60 %. Další novinové zprávy, i když nemusejí obsahovat přímo vyjádřené
hodnocení, mohou svým celkovým vyzněním a kontextem, v němž je trestní zákoník zmíněn,
působit pozitivně, nebo naopak kriticky. Často jsou také nositeli názoru nebo postoje ke
zmíněným legislativním změnám oslovení a citovaní experti. V krajních hodnotách škály
mírně převažuje pozitivní hodnocení změny trestního zákoníku, 23 % článků zmiňované
změny hodnotí výhradně nebo spíše pozitivně, 17 % článků vyznívá vůči změně spíše kriticky
a zaměřuje svou pozornost na některý z dílčích problémů.
Sledovali jsme také hodnocení vybraných konkrétních změn trestního zákoníku. Jak je
vidět v následující tabulce, novinové zprávy vyznívaly ke změně trestního zákoníku většinou
pozitivně nebo neutrálně. Výjimkou bylo informování o zavedení trestu domácího vězení. To
bylo nejen obsáhlejší, co se počtu novinových článků týče, ale také rozpolcenější. Pouhých 40
% novinových zpráv týkajících se trestu domácího vězení je neutrálních, 29 % je pozitivně
vyznívajících a celých 31 % (tedy 13 článků) obsahuje do určité míry kritiku. Ambivalence je
zde způsobena očekáváním nového druhu alternativního trestu na jedné straně a na druhé
straně je přítomna negativní konotace spojená především s praktickými obtížemi, s nimiž je
trest domácího vězení uváděn do praxe.
Přes zmíněné problematizované oblasti lze konstatovat, že nově zavedené alternativní
tresty - trest domácího vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce jsou v médiích prezentovány kladně a s očekáváním jejich budoucího širšího uplatnění.
Tabulka 4: celkové vyznění článku podle vybraných změn trestního zákoníku
Změna TZ

pozitivní

neutrální

negativní

Změny týkající se TČ vraždy
Nebezpečné pronásledování stalking
Trest domácího vězení
Zákaz vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce

13 (31 %)
10 (91 %)

28 (67 %)
1 (9 %)

1 (2 %)
0

Celkem
(100%)
42
11

12 (29 %)
5 (71 %)

17 (40 %)
2 (29 %)

13 (31 %)
0

42
7

Otázkou je, nakolik prezentované informace najdou odezvu ve veřejném mínění.
Napříč tituly se například opakovaně objevovala informace, že nový zákoník zvýšil trestní
sazby za vraždu a další násilné trestné činy. Podle výsledků reprezentativního výzkumného
šetření, které bylo provedeno pro potřeby tohoto výzkumného projektu v roce 2012, však
informace, že trestní zákoník ve vztahu k závažným trestným činům vesměs zpřísnil trestní
sazby, zřejmě do veřejného povědomí příliš nepronikla. Nadpoloviční většina respondentů (52
%) se totiž podle výsledků výzkumu domnívá, že tresty za závažnou trestnou činnost, jako je
například vražda, loupež nebo znásilnění, jsou dnes méně přísné, než byly před deseti lety. 7
Stejný výzkum ale také ukázal, že při otázce, jaké alternativní tresty k trestu odnětí svobody
lze v ČR uložit, si téměř třetina respondentů spontánně vybavila i trest domácího vězení (po
peněžitém trestu, podmíněném trestu a obecně prospěšných pracích se trest domácího vězení
umístil na čtvrtém místě nejčastěji jmenovaných alternativ). To můžeme interpretovat jako
7

Viz zpráva o výzkumu v rámci projektu Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti
trestních sankcí. Praha: IKSP.
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poměrně dobrou obeznámenost s nedávno zavedeným alternativním trestem, která
nepochybně souvisí také s tím, že zavedení trestu domácího vězení bylo v tisku nejčastěji
zmiňovanou legislativní změnou.
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Osobnostné charakteristiky mladistvého odsúdeného
z pohľadu vývinovej kriminológie
Personality characteristics of juvenile convict in the scope of
developmental criminology
Darina Havrlentová
Abstrakt: V príspevku prezentujeme závažné poznatky vývinovej kriminológie, ktorá na
základe teórie životnej cesty upozorňuje na vznik chronického, celoživotného páchateľa.
Tieto poznatky porovnávame s našimi zisteniami a skúsenosťami z práce s mladistvými
odsúdenými. Zistili sme, že tri štvrtiny mladistvých páchateľov vo veku 16, 17 rokov, ktorí sa
dostávajú do výkonu trestu odňatia slobody, trpia vážnymi poruchami správania sa, čo
korešponduje v poznatkami vývinovej kriminológie. Tzn., že cca 75% mladistvých
odsúdených vykazuje znaky celoživotného páchateľa a v 25% z nich ide o mladistvého
delikventa. V tejto súvislosti sa na konci príspevku venujeme prevencii kriminality mládeže.
Kľúčové slová: vývinová kriminológia, mladistvý odsúdený, celoživotný páchateľ, prevencia
Abstract: In this paper we are presenting relevant knowledge about development
criminology, which based on way of life theory bring out origin of chronic, lifelong offender.
This knowledge is compared to our findings and experience with juvenile convicts. We
discovered that three quarters of juvenile offenders aged 16 and 17 which are incarcerated are
suffering of severe behavioral defects, which correspond to findings of development
criminology, i.e. 75% of young convicts are showing marks of lifelong offender and 25% of
juvenile offender. A the end of paper we are presenting prophylaxis of criminal behavior of
juvenile offenders.
Key words: development criminology, juvenile convict, lifelong offender, prophylaxis
Kriminologické výskumy prinášajú množstvo nových poznatkov, ktoré rozširujú
vedecký diapazón kriminológie a dáva tak možnosť vzniku jej ďalších pododvetví, akým je
napríklad vývinová kriminológia.
Vývinová kriminológia sa opiera o teóriu životnej cesty a skúma výskyt kriminálnych
vzorcov správania sa v priebehu života jedinca. Všíma si, v ktorej fáze životného cyklu sa
kriminálne správanie objaví, či pokračuje v ďalších etapách a kedy eventuálne vymizne. Inak
povedané, zameriava sa na opísanie kriminality ako určitej vedľajšej cestičky či hlavnej cesty
celým životom jedinca. Kladie síce dôraz na vek páchateľa, ale nie izolovane vo vzťahu
k jednotlivému činu a zároveň chce rozpoznať širšie časové súvislosti výskytu kriminálneho
správania v životnom behu konkrétneho jedinca.
Vo svojich výskumoch prišla pri analýze výskytu kriminality k zaujímavému zisteniu:
malá časť mladistvých delikventov mužov viaže na seba veľkú časť trestných činov tejto
vekovej kategórie zisťovaných v určitom priestore. Inak povedané, na vrub pomerne malej
skupinky páchateľov pripadá väčšina kriminálnych činov pripisovaných mladistvým, najmä
tých násilných. Proti tejto menšine stojí väčšina páchateľov, ktorí sa delia o zvyšok trestných
činov páchaných mladistvými. Z tohto kľúčového zistenia vyšli ďalšie štúdie, ktoré sa
zamerali na overenie hypotézy o výskyte minimálne dvoch základných vzorcov kriminálneho
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správania sa u mladistvých (tzn. chronický a epizodický). Cielene sa sústredili na zisťovanie
ďalších opisných znakov delikvencie prvej a druhej skupiny mladistvých. V súlade s teóriami
životnej cesty sa zaujímali taktiež o pretrvávanie problematického správania v priebehu
jednotlivých životných etáp. Z toho potom vzišiel ďalší dôležitý poznatok. Zatiaľ čo u väčšiny
mladistvých páchateľov sa delikventné správanie koncentruje predovšetkým do tzv.
tínedžerských liet dospievania, u zmienenej menšiny, zodpovednej za závažné trestné činy, sa
objavujú konflikty s morálkou i zákonom v rôznych vývinových etapách. Delikventné
epizódy či incidenty sa síce líšia podľa príležitostí, ktoré poskytuje tá či oná životná etapa, ale
začínajú veľmi skoro a prekĺzavajú z jednej životnej fázy do druhej, utvárajúc tak životnú
cestu.
Podľa uvedených poznatkov prišla vývinová kriminológia s tézou, že existujú
minimálne dva odlišné typy mladistvých páchateľov:
1.
chronický celoživotný páchateľ
2.
mladistvý delikvent.
Podľa vývinových kriminológov sa oba typy odlišujú v mnohých ohľadoch.
K najdôležitejším rozlišujúcim vonkajším znakom patria:
vek, v ktorom sa u jedinca objavujú prvé problematické prejavy správania sa
závažnosť, či vzrastajúca intenzity problémov (taktiež tzv. faktor eskalácie či
stupňovania nebezpečnosti deliktov)
vek, v ktorom dochádza k vymiznutiu kriminálneho správania sa.
Chronický páchateľ predstavuje osobu, pre ktorú bežný jazyk používa ľudové
označenie kriminálnik. V odbornom jazyku sa predstavy vývinovej kriminológie najviac blíži
koncepcii tzv. kriminálnej kariéry. Už od útleho veku je jedinec nápadný pre svoje ťažko
ovládateľné správanie. Bežné výchovné postupy (tresty a pochvaly) naňho neplatia, často sa
objavujú epizódy problematického správania (ataky hnevu, vzdorovitosti, deštruktívne
prejavy). K prvým kontaktom s miestami oficiálnej kontroly (polícia, oddelenie sociálnoprávnej ochrany dieťaťa) dochádza spravidla už v intervale medzi 6. a 12. rokom veku života
dieťaťa. Okolo 12 rokov sa objavujú už celkom závažné násilné delikty (napr. u dospelého
páchateľa by bol čin klasifikovaný ako lúpež), agresivita sa rýchlo stupňuje, okolo 16 až 18
rokov je už jedinec polymorfne kriminálny, dopúšťa sa tak majetkovej, ako aj násilnej
kriminality. Väčšina trestných činov v tomto období nie je však inštanciám trestnej justície
známa, zostanú v pásme latencie. Iba tie najzávažnejšie ako lúpež, ťažké ublíženie na zdraví,
únosy, znásilnenia atď. privedú páchateľa spoľahlivo pred OČTK. Kriminálne správanie
pretrváva až do dospelosti, z páchateľa sa stáva kriminálny „generalista“, obraz jeho trestnej
činnosti je veľmi pestrý, striedajú sa majetkové i násilné trestné činy a intervaly medzi
recidívou sa obvykle skracujú.
Mladistvý delikvent zahajuje konflikty s normami v dobe dospievania medzi 12. a 15.
rokom veku života. Do tej doby bol jeho vývin nenápadný. V jeho anamnéze teda chýbajú
asociálne prejavy v detstve. V dobe puberty dochádza k zlomu, pubescent sa stáva ťažko
zvládnuteľný, nerešpektuje niektoré sociálne, ani právne normy, objavuje sa typický obraz
mladistvej delikvencie (napr. krádeže v obchodoch, poškodzovanie cudzej veci, výtržníctvo
apod.). Na rozdiel od chronických páchateľov sa mladiství delikventi dopúšťajú
predovšetkým príležitostnej kriminality, v ktorej dominuje protest proti rodičom (či dospelej
generácii) a ďalej situačný a skupinový faktor. Jednotlivé incidenty zostávajú čo do
závažnosti a intenzity použitého násilia zhruba v rovnakom pásme. Okolo 18. až 21. roku
veku života zvyčajne dochádza k poklesu až úplnému vymiznutiu kriminálnych vzorcov
správania sa. So vstupom do sveta dospelých vyhasína problematické konanie a jedinci sa
stávajú konformní. Vývinová kriminológia vysvetľuje tento fakt tým, že v priebehu svojho
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detstva zhruba do obdobia puberty si mladiství delikventi osvojili dostatočný repertoár
prosociálneho správania. Inak povedané, nazbierali dostatočný sociálny kapitál, ktorý im
pomáha zaradiť sa do spoločnosti.
Za hlavný výstup vývinovej kriminológie sa považuje požiadavka diferenciácie vo
vnútri skupiny mladistvých páchateľov trestnej činnosti a ďalej na včasnú identifikáciu
tzv. celoživotného páchateľa. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že identifikácia tzv.
celoživotného páchateľa nepredstavuje príliš objavné zistenie. Podľa psychológov
a psychiatrov koncepcia celoživotného páchateľa zodpovedá charakteristike psychopatickej
osobnosti. Už od 50 rokov minulého storočia je známe, že existuje typ osobnosti, ktorý sa
vyznačuje totálnou ľahostajnosťou k všeobecne uznávaným pravidlám a normám. Ide
o jedincov, ktorí od detstva klamú, kradnú bijú mladších a slabších, nedokážu sa adaptovať
v škole, túlajú sa mimo domov i školu, vytvárajú rôzne asociálne partie. Jeden z prvých
odborných výrazov charakterizoval túto osobnosť ako morálne šialenú „moral insanity“, čím
naznačoval, že taký jedinec pri plnom vedomí a zo svojho rozhodnutia prekračuje v priebehu
svojho života morálne a právne konvencie. Novšie výskumy dokladajú vývinové nápadnosti
už v útlom detstve. Už okolo 3 rokov je možné zaregistrovať kriminogénne vlastnosti ako
zvýšenú impulzivitu, zníženú úzkostnosť a nezávislosť od odmeny. V súčasnom
klasifikačnom systéme MKCH-10 je tento jav hodnotený ako porucha osobnosti a správanie
nesie oficiálny názov „dissociálna porucha osobnosti“.
Vo vzťahu k etiológii hrajú vo vývinovej kriminológii kľúčovú rolu dva druhy
faktorov. Ide o rizikové a ochranné faktory, ktoré pôsobia na jedinca v jednotlivých životných
etapách. Tieto faktory slúžia rovnako na diagnózu a prognózu celoživotného páchateľa
a vývinová kriminológia ich definuje či určuje z metaanalýz longitudinálnych empirických
výskumov. Rizikové faktory predstavujú také osobnostné či vonkajšie situačné okolnosti
a podmienky, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku násilného (kriminálneho konania).
Ochranné faktory sú potom také vnútorné či vonkajšie podmienky, ktoré tlmia dopad alebo
pôsobnosť rizikových faktorov. Rizikové a ochranné faktory vstupujú v priebehu
individuálneho života do rôznych interakcií a vykazujú kumulatívne účinky. Pôsobenie
obidvoch skupín faktorov je objasňované mechanizmami sociálneho učenia. K rizikovým
faktorom napríklad patrí komplikovaný temperament, odmietnutie dieťaťa matkou, instabilná
rodina, nevhodné výchovné praktiky, zanedbávanie dieťaťa, pobyt v spustošenej lokalite,
sociálna dezorganizácia v mieste bydliska, ale taktiež sledovanie agresívnych filmov atď.
K ochranným faktorom patria jednoznačne funkčná, podporujúca a usmerňujúca rodina
a škola ako výchovná a vzdelávacia ustanovizeň (Čírtková, 2009). Záleží na tom, ktorý
okruch faktorov prevažuje väčšou silou vplyvu počas životnej cesty jednotlivca.
Počas našej mnohoročnej praxe penitenciárnej psychologičky sme sa stretávali
s mladistvými odsúdenými, na ktorých v procese ich socializácie vplývali najmä rizikové
faktory. Ich životné osudy verne opisujú ich doterajší vývin ako veľmi komplikovaný,
nepriaznivý a nešťastný, ktorý im otvoril cestu k páchaniu tak závažnej trestnej činnosti, že už
vo veku 16, 17 rokov sa ocitli vo výkone trestu odňatia slobody.
Preto sme sa rozhodli v našom príspevku porovnať poznatky vývinovej kriminológie
s našimi poznatkami o mladistvom odsúdenom, do akej miery sa zhodujú. V rozsahu 14-tich
rokov sme podrobili psychologickému vyšetreniu 32 mladistvých. Ide síce o pomerne malý
počet, poskytuje však rad závažných zistení, ktoré možnosť porovnania poskytujú.
Vzorku tvorí 31 mladistvých chlapcov a jedno mladistvé dievča. Takmer polovica
z nich (13 mladistvých) bola odsúdená za krádež, pričom v štyroch prípadoch šlo o súbeh
s lúpežou a v dvoch prípadoch o súbeh s porušovaním domovej slobody. Tretina (11
mladistvých) sa dostala do výkonu trestu odňatia slobody za lúpež a štvrtina (8 mladistvých,
medzi ktorými je i spomínané mladistvé dievča) dokonca za vraždu. V dvoch prípadoch šlo
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o drogové delikty a po jednom prípade šlo o ťažké ublíženie na zdraví a zneužívanie
maloletej.
Polovica z nich už bola trestaná aj predtým. Desiati za krádež, dvaja za drogové
delikty a po jednom raze to bolo porušovanie domovej slobody, poškodzovanie cudzej veci,
ublíženie na zdraví a lúpež. Zaujímavosťou je, že iba jeden z odsúdených za vraždu bol
predtým trestaný a to za porušovanie domovej slobody.
Tresty sa pohybovali od troch mesiacov za krádež do 7 rokov za vraždu. Od troch
mesiacov do 2,5 roka bolo rozpätie trestov za krádeže. Vysoký trest 2,5 roka bol za rozsiahle
krádeže rádovo v desiatkach prípadov vykrádania bytov, domov a áut. Trestný čin lúpeže bol
trestaný výškou trestu od jedného roka do 32 mesiacov (šlo o dve lúpeže, z toho jedna
banková). Za trestný čin vraždy šlo o tresty od 4 rokov po 7 rokov. Pre zaujímavosť, za
drogové delikty a ublíženie na zdraví dostali mladiství odsúdení trest okolo roka a pol a za
zneužívanie maloletej polroka.
Opis rodinných pomerov, z ktorých mladiství odsúdení pochádzajú, je
najkomplikovanejší. Rodinné vzťahy sú natoľko prepletené a neprehľadné, že je nie je možné
poskytnúť plastický obraz o rodinných pomeroch mladistvých. Situáciu sťažuje i fakt, že ide
o subjektívnu výpoveď mladistvých o rodinných podmienkach, v ktorých vyrastali. Uvažovať
o ich úrovni či kvalite je možné iba sprostredkovane, keď hovorili o iných oblastiach svojho
života, kde občas presiakla pravdivá informácia o skutočnom stave rodiny, v ktorej vyrastali.
Pokúsime sa teda opísať ich rodinné pomery tak, aby predstava o nich bola obrazná
a zrozumiteľná.
Približne polovica (17 respondentov) z nich uviedla, že pochádza z úplnej rodiny.
Polovica (8 mladistvých) z nich, čiže štvrtina z celého súboru tvrdí, že ich rodinné pomery sú
usporiadané. V šiestich prípadoch obaja rodičia pracujú, v jednom prípade bol aktuálne bez
zamestnania otec, v jednom bola matka domáca a v jednom boli obaja rodičia na invalidnom
dôchodku. Údajne sa v ich rodine nevyskytovali väčšie problémy, o deti bolo postarané
a trestané boli primerane alebo sa u nich tresty takmer nevyskytovali. Druhá štvrtina
z úplných rodín bola nefunkčná, ba až patologická. Rodičia zväčša nepracujú a poberajú
sociálne dávky. Tam, kde aj jeden z rodičov pracuje (zväčša otec), panuje ľahostajnosť, citový
chlad, nezáujem o deti a zväčša otec je abuzér alkoholu.
Čo sa týka druhej polovice rodinných pomerov mladistvých, pôvodná úplná rodina sa
rozpadala, keď boli vo veku od 2 do 14 rokov. Dôvodom bol najmä rozvod, v dvoch
prípadoch zomrel otec a v jednom matka. V jednom prípade šlo o slobodnú matku s troma
deťmi, každé od iného partnera, duševne chorú, neschopnú sa o deti postarať. Deti po rozvode
zostali u matky, po úmrtí jedného z rodičov u druhého rodiča a v jednom prípade sa rodičia po
rozvode detí zriekli a tie potom zostali u starých rodičov.
7 otcov bolo nezamestnaných, dvaja boli na invalidnom dôchodku, u dvoch nevedeli
mladiství o otcovi nič povedať, keďže ho ani nepoznali a tí, ktorí boli zamestnaní, šlo zväčša
o robotnícke povolanie. Traja boli vysokoškolsky vzdelaní, z toho dvaja inžinieri a jeden
právnik. U dvoch respondenti uviedli, že pri nich zažívali domáce násilie. Jedným z nich bol
práve spomínaný právnik, ktorý bol promiskuitný a doma sa správal násilnícky a majetnícky.
Jeden otec bol vojak z povolania, ďalší dôchodca, bývalý príslušník Zboru väzenskej
a justičnej stráže a jeden dokonca operný spevák – zborista. U siedmich mladiství uviedli, že
boli alkoholikmi. Iba jeden respondent uviedol, že jeho otec bol trestaný.
Približne tretina matiek nepracovala. Dve boli na invalidnom dôchodku. Tie, čo
pracovali, boli zväčša robotníčky, upratovačky, kuchárky a predavačky. Jedna z nich bola
účtovníčka a dve zdravotné sestry. Nadmerné pitie respondenti neuvádzali, zato traja uviedli,
že ich matky boli zlé, despotické a trestajúce a dvaja, že boli promiskuitné.
Podľa opisu rodinného spolunažívania a starostlivosti o deti sa dalo usudzovať aj
o ekonomických pomeroch v rodine, ktoré boli vo väčšine prípadov na nízkej až veľmi nízkej
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úrovni. Do kategórie strednej vrstvy možno zaradiť dve rodiny a to vojaka z povolania
a operného speváka, kde pracovali aj ich manželky (jedna ako vedúca bufetu a druhá ako
predavačka, ktorá si údajne privyrábala vyučovaním anglického jazyka). Tretina spadá do
kategórie priemernej úrovne ekonomického zabezpečenia. Najnižšie priečky patria dvom
mladistvým, ktorí vyrástli v rómskej osade v chatrči bez vody, plynu a elektriny. Obaja
spáchali trestný čin vraždy.
Čo sa týka súrodencov, ani jeden z respondentov nebol jedináčik. Mali súrodencov od
jedného po osem, pričom nevlastných súrodencov malo 9 mladistvých. Osem mladistvých
uviedlo, že ich bratia boli trestaní. Jeden z nich mal brata vysokoškoláka.
Respondenti s nevlastnými súrodencami mali pomerne komplikované rodinné vzťahy.
Pochádzali z prvého, druhého, ba až tretieho manželského alebo partnerského vzťahu jedného
z rodičov a nemali to jednoduché ani tí mladiství, ktorí mali vlastných súrodencov. Bez
ohľadu na úplnosť či prehľadnosť vzťahovej konštelácie v rodine, voči deťom prevládal
najmä citový chlad, nezáujem a ľahostajnosť.
Štyria z respondentov boli umiestnení do výchovných ústavov pre mladistvých, z toho
dvaja boli predtým aj v detskom domove. Jeden je z tých, ktorí označili rodinné pomery ako
dobré, pokojné, bez väčších problémov. Traja naopak, boli z veľmi zlých ekonomických
i sociálnych pomerov.
Polovica z mladistvých sa nestihla doučiť pre páchanie trestnej činnosti a zaistenie
orgánmi činnými v trestnom konaní. Niektorí to dokonca skúšali na nátlak rodičov na dvoch,
ba dokonca na troch učňovských školách. Iba jeden z nich chodil na strednú priemyselnú
školu, ktorú samozrejme pre spáchaný trestný čin (konkrétne vraždu) nedokončil. Dvaja majú
ukončenú základnú školu, osem má ukončených 5 až 8 tried ZŠ, jeden uviedol, že má dva
ročníky ZŠ. Dvaja chodili do osobitnej školy, jeden z nich ukončil 5 tried a druhý osem. Vo
vzorke máme aj jeden raritný prípad negramotného mladistvého. U väčšiny z nich bolo
správanie v škole nevhodné, neprimerané, narúšajúce chod školy. Viacerí z nich chodili poza
školu, mali zlý prospech a mali znížené známky zo správania, niektorí z nich dokonca za
fyzické napadnutie učiteľa. Až 24 mladistvých z celej vzorky bolo pre ich neprispôsobivosť
a nezvládnuteľnosť vedených ako ťažkovychovateľné dieťa. Paradoxne systém nezachytil
(alebo nechcel zachytiť) negramotného mladistvého, ktorý do školy nechodil vôbec.
Dvaja z celej vzorky mladistvých sa pokúšali pracovať. Jeden si občas privyrobil
brigádnicky a druhý pracoval ako pomocník v jednom obchode, no nebavilo ho to + málo
platili, tak prácu zanechal. Ostatní + polovica z nedoučených mladistvých (z učňovky odišli
sami, pretože ich to nebavilo alebo ich vyhodili pre absencie či nevhodné správanie) nikdy
nikde nepracovali, potulovali sa, boli členmi partií im podobných rovesníkov a páchali trestnú
činnosť.
Sledovali sme aj závislosti a tam je situácia nasledovná. 9 respondentov uviedlo, že už
má skúsenosti s alkoholom a príležitostne si vypije. Traja uviedli, že nadmerne pijú, no
závislými sa necítia byť. Iba jeden uviedol, že sa cíti byť závislým od alkoholu. Dvaja
kombinovali alkohol s čuchaním Toluénu. Dvaja experimentovali s marihuanou. Až deväť
z nich boli závislými od heroínu, z ktorých jeden užíval i pervitín. Jeden uviedol, že pil, bral
aj drogy, no to bolo v pätnástich rokoch a oboje už zanechal (?). 5 respondentov uviedlo, že
neužívali ani alkohol, ani drogy. Štyria z nich nefajčia.
Podstatné sú i psychické charakteristiky, ktoré plasticky dopĺňajú obraz o skúmanej
vzorke mladistvých odsúdených. Polovica z respondentov má IQ v pásme priemeru. Druhá
polovica je rozdelená nasledovne: 6 respondentov má IQ v pásme podpriemeru, štyria
v pásme mentálnej subnormy, štyria v pásme ľahkej mentálnej retardácie a dvaja na rozhraní
priemeru a nadpriemeru.
Ich osobnostná štruktúra sa dá vo všeobecnosti označiť ako nezrelá, nestála,
nevyhranená, nevyvážená, s občasnými disharmonickými prvkami vo vývine. K tomu sa
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pridružuje infantilita a závislosť od iných (4 prípady), milieupatia (mimorodinné vplyvy,
partia, 7 prípadov) a simplexnosť (7 prípadov). Žiaľ zachytili sme aj začínajúcu (asociálnu)
alebo zjavne sa už vyskytujúcu antisociálnu poruchu osobnosti a to v siedmich prípadoch. Iba
v jednom prípade sa vývin osobnostnej štruktúry javil ako sľubne sa vyvíjajúci,
s harmonickými prvkami, so schopnosťou sanácie doterajších výkyvov.
Najdôležitejšou súčasťou osobnostnej štruktúry je jej emocionálna výbava, kde sme
žiaľ, takisto zaznamenali značný deficit a to tak v kvalite, ako aj intenzite. Emotivita
mladistvých je prevažne nezrelá, nestála, málo diferencovaná, povrchná, málo výpravná, so
značnými výkyvmi. K tomu sa pridružuje primitivita a pudovosť (naviazanie emotivity na
uspokojovanie základných potrieb 4 prípady), plytkosť (9 prípadov) až anetickosť (2 prípady).
Vo všeobecnosti môžeme mladistvých z našej vzorky charakterizovať ako osobnostne
nezrelých, nesamostatných, závislých od iných, s nekvalitnou a nedostatočnou emocionálnou
výbavou a so zanedbanou výchovou najmä v oblasti mravných zásad. Z ďalších osobnostných
vlastností možno spomenúť impulzivitu, nezdržanlivosť, zbrklosť, prchkosť, nerozvážnosť,
naivitu, oslabené vôľové zložky, nízku frustračnú toleranciu, afektívnu labilitu, zvýšenú
agresivitu, submisívnosť, ľahkú ovplyvniteľnosť, ľahké podliehanie náhlym podnetom,
problémy s autoritami, ľahkovážnosť, nezodpovednosť, neohroziteľný pocit fyzickej
a psychickej integrity, nedobudované autoregulačné mechanizmy, podceňovanie následkov
svojho konania a nekritické preberanie negatívnych vzorcov správania sa zo svojho okolia.
Z poznatkov vývinovej kriminológie, ktoré sme prezentovali na začiatku nášho
príspevku a našich zistení z práce a diagnostiky mladistvých odsúdených jasne vyplýva, že čo
sa týka mladistvého odsúdeného, ide prevažne o typ celoživotného páchateľa. Pri
formulácii tohto tvrdenia sme vychádzali zo všetkých našich zistení, no dva z nich sú
najzávažnejšie a najvýznamnejšie:
1.
Štvrtina zo vzorky skúmaných mladistvých odsúdených pochádza z usporiadaných
rodinných pomerov a vykazuje menšie psychické problémy, podmienené zväčša situačne.
2.
Tri štvrtiny mladistvých odsúdených pochádzajú z nepriaznivých rodinných pomerov
a už počas detstva boli vedení ako ťažkovychovateľné dieťa s prejavmi porúch správania sa.
Tri štvrtiny mladistvých odsúdených vykazujú všetky znaky chronického,
celoživotného páchateľa, čo korešponduje s poznatkami vývinovej kriminológie. Dá sa teda
uvažovať, že pobyt vo výkone trestu odňatia slobody je súčasťou kriminálnej kariéry
celoživotného páchateľa. Do výkonu trestu sa žiaľ dostávajú aj mladiství delikventi, čo
vzhľadom na závažnosť dôsledku za ich nerozvážne konanie v podobe spáchaného
kriminálneho skutku, je veľmi vážne. V tejto súvislosti sa i jedna štvrtina (cca25%) javí ako
pomerne vysoké číslo. Je tu značné riziko, že pri dlhodobejšom kontakte s kriminálnou
populáciou sa presunú do kategórie celoživotného páchateľa. Tu treba uplatňovať veľmi
citlivý prístup orgánov činných v trestnom konaní, ako aj penitenciárnych pracovníkov, ktorí
by mali vedieť profesionálne odlíšiť obe kategórie a vedieť k nim aj odlišne pristupovať.
Tu sa dostávame k téme prevencia ako potrebnej oblasti spoločenskej praxe, ktorá má
veľký potenciál kriminalitu mladistvých ako prejav sociálnej patológie potláčať
a obmedzovať.
Vo vzťahu k prevencii tkvie hlavná myšlienka vývinových kriminológov v intervencii
do raných rizikových faktorov. Ide o tzv. fokusovú prevenciu, t.j. prevenciu, ktorá sa cielene
zameriava na ohniská rizík pre vznik chronického páchateľa. Vývinoví kriminológovia
presadzujú skoré zasahovanie do problémových rodín a škôl a navrhujú rad preventívnych
programov pre rodičov a učiteľov (výcviky výchovných kompetencií pre rodičov, sociálnokognitívne tréningy vedenia tried pre učiteľov). Špecifické preventívne programy sú rozvíjané
taktiež pre samotné rizikové deti a mládež.
Ohnisková prevencia ponúka pre každú etapu životného cyklu špecifické programy.
Hlavným zmyslom je prerušiť včas kumulatívne účinky rizikových faktorov a podporiť či
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posilniť ochranné faktory, špecifické pre danú fázu životného cyklu. Podľa vývinových
kriminológov je to jediná cesta, ako predísť vzniku mladých nebezpečných zločincov
(Čírtková, 2009).
Ťažiskom prevencie kriminality mládeže vo všeobecnosti teda spočíva v činnosti
zameranej na minimalizovanie nebezpečenstva nastúpenia kriminálnej kariéry, ako aj na
poskytovanie cielenej pomoci už na začiatku neadekvátneho vývinu mladého človeka.
Situácia v oblasti realizácie preventívno-výchovných aktivít v Slovenskej republike sa javí
pozitívne, čo potvrdzuje súbežné uskutočňovanie viacerých preventívno-výchovných
projektov na národnej, miestnej a lokálnej úrovni (Vráblová in: Dianiška, 2009).
Dôkazom toho je i Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov detí
a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2012 – 2015, kde sa odborníci
zhodli na tom, že prevencia sociálno-patologických javov viažucich sa na mládež musí
vychádzať z najnovších výsledkov výskumov porúch správania sa detí a mládeže a zo
spoločenských podmienok, ktoré umožňujú ich vznik a existenciu.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod gesciou Dr. Matulu je
autorom uvedenej koncepcie. Pri jej tvorbe vychádzal z poznatkov, ktoré získal spolu s
Ústavom informácii a prognóz školstva. Zameral sa na kvalitatívne a kvantitatívne
zmapovanie výskytu poruchového (resp. rizikového) správania sa žiakov na Slovensku
(záškoláctvo a znížená známka so správania, fajčenie žiakov na základných a stredných
školách).
Doterajšie zistenia ukazujú, že aktuálny percentuálny výskyt problémových žiakov v
základných a stredných školách sa pohybuje od 6 – 14 %, pričom tvoria cca 10 % detí zo
sledovanej populácie. Možno povedať, že v každej triede sedia priemerne traja problémoví
žiaci.
Celkovo možno konštatovať, že v problémovom správaní žiakov dominuje
impulzivita, inklinovanie k problémovej skupine, emočná labilita, negativizmus a výskyt
problémového správania žiakov v ZŠ sa pohybuje v rozmedzí od 7,10 % až do 11,31 %.
Ide o zistenia, ktoré jasne poukazujú na nepriaznivú situáciu na Slovensku, vyžadujúcu si
tvorbu funkčnej a efektívnej koncepcie prevencie sociálno-patologických javov detí
a mládeže, opierajúcu sa o najnovšie poznatky u nás i vo svete.
Výsledky komparatívnych štúdií z oblasti prevencie sociálnej patológie v rôznych
krajinách ukazujú, že deťom a mládeži, ktoré sú ohrozené sociálnou patológiou, sa nedá ich
situácia zlepšiť len formálnou a materiálnou pomocou. Je potrebné, aby sa uskutočnila
reforma predovšetkým v zmene postojov a prelomení bariér voči prevencii sociálnej patológie
a v nevyhnutnom zaangažovaní rodičov, učiteľov, sociálnych pracovníkov a dokonca dobrých
susedov ohrozených rodín.
Nepochybne osvedčeným modelom je klasické delenie prevencie sociálnej patológie
na primárnu, sekundárnu a terciárnu. V roku 1994 však prišli s originálnym chápaním
prevencie autori Mrazeková a Haggerty (In Matula, 2012), ktorí navrhujú nasledovný model.
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Podľa tohto modelu možno prevenciu rozdeliť do troch kategórií:
I. Univerzálna prevencia
- zameraná na celú populáciu tak všeobecne ako i na špecifické podskupiny, napr.
adolescenti (protifajčiarske kampane, zákony proti alkoholu a školské antidrogové programy)

II. Selektívna prevencia
- zameraná na subpopuláciu v podmienkach vysokého rizika (deti alkoholikov, mladí
dospelí vo vysoko stresových situáciách)
III. Indikovaná prevencia
- zameraná na jednotlivcov, ktorí prejavujú špeciálne znaky a symptómy (adolescenti,
o ktorých sa vie, že fajčia, pijú, alebo konzumujú drogy) alebo prejavujú znaky závislosti.
Kontínuum pokračuje fázou liečenia, kam sa zaraďuje identifikácia stavu štandardné
liečenie známych chorôb.
Kontínuum uzatvára fáza podpory, ktorá môže prebiehať alebo súbežne s dlhodobým
liečením a jej cieľom potom je redukcia recidívy a opakovania alebo ako doliečovanie
(včítane rehabilitácie).
Praktické i výskumné výsledky naznačujú, že toto nové teoretické delenie lepšie
vyhovuje pri strategickom plánovaní preventívnych projektov. Bude preto perspektívne
potrebné postupne rozpracovávať také multifaktoriálne modely preventívnych programov,
kde tradičná primárna, sekundárna a terciárna úroveň prevencie bude len jedným z faktorov,
vstupujúcich do konštrukcie preventívnych stratégií.
V súlade s uvedenými skutočnosťami základnými cieľmi stratégie univerzálnej prevencie
sociálno-patologických javov na obdobie 2012-2015 sú:

výchova k zdravému životnému štýlu

rozvoj a podpora sociálnych kompetencií

skvalitnením koordinácie a kontroly špecifickej univerzálnej prevencie cez rezorty
dosiahnuť vyššiu kvalitu a efektivitu uskutočňovaných programov.
Cieľom pôsobenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov je teda dieťa,
ktoré bude zodpovedné za vlastné správanie za a spôsob života v miere primeranej jeho veku
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s posilnenou duševnou odolnosťou voči stresu, negatívnym zážitkom a vplyvom
schopné robiť samostatné ( a pokiaľ možno správne) rozhodnutia
s primeranými sociálno-psychologickými schopnosťami
schopné riešiť, prípadne schopné nájsť pomoc pre riešenie problémov
s vyhraneným negatívnym vzťahom k návykovým látkam
podieľajúce sa na tvorbe prostredia a životných podmienok.

Celospoločenský systém prevencie predpokladá koordinovanú spoluprácu všetkých
zúčastnených zložiek. Popri rodine, školách a školských zariadeniach je potrebne koordinovať
aktivity a opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, zdravotníckych zariadení, miestnej
samosprávy, neštátnych neziskových organizácií, poradenských inštitúcií v školstve,
duchovných združení, polície, kultúrnych stredísk, záujmových organizácií, podnikateľských
subjektov a pod.
Školy a školské zariadenia musia usilovať o integráciu primárne preventívnych aktivít, ktoré
samy poskytujú, so službami špecializovaných zariadení, najmä PPP, CVPP a úradov práce.
Mnohé je oblasti prevencie sociálno-patologických javov dlžná mediálna oblasť, kde je úplná
absencia systémového pôsobenia v zmysle výchovy a vzdelávania k pozitívnemu a zdravému
životnému štýlu.
Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže (ďalej len ”prevencia”) v pôsobnosti
rezortu školstva zahrňuje predovšetkým aktivity v oblastiach prevencie:
a) psychosociálne podmienených porúch sociálneho a duševného dozrievania
b) psychosociálne podmienenej nezamestnanosti (problémy uplatniť sa na trhu práce spojené
hlavne s nedostatočným vzdelaním a nedostatočným rozvinutím morálno-vôľových vlastností,
zníženou zamestnateľnosťou)
c) násilie a šikanovanie,
d) záškoláctvo,
e) kriminality, delikvencie, vandalizmu a iných foriem násilného správania,
f) ohrozenie mravnosti a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže,
g) xenofóbie, rasizmu, intolerancie a antisemitizmu,
h) užívanie návykových látok (vrátane zabúdaného alkoholu a fajčenia), anabolík,
medikamentov a ďalších látok,
i) netolizmu (virtuálnych drog) a patologického hráčstva (gambling),
j) diváckeho násilia
k) komerčného sexuálneho zneužívania detí,
l) syndrómu týraných a zneužívaných detí
m) siekt a sociálnopatologických náboženských hnutí.
Akýkoľvek systém, ktorý ašpiruje na naozaj systémové riešenie prevencie sociálnej
patológie, by mal rešpektovať týchto sedem zásad:
1. KOMPLEXNOSŤ - tzn. praktické využívanie všetkých vhodných metód, centrovaných
na elimináciu porúch správania a zároveň na ovplyvňovanie celej sociálnej siete ohrozeného
dieťaťa alebo mladistvého. Pritom systémová práca by mala zahŕňať okrem samotného
dieťaťa, či mladistvého i jeho rodičov, učiteľov a prípadne tzv. širšie sociálne okolie.
2. KOORDINOVANOSŤ – t.zn. postupné vybudovanie koordinačného systému, ktorý by
vylučoval duplicitu, prípadne rozpornosť v činnosti jednotlivých inštitúcií, ktoré majú vo
svojej pracovnej náplni starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania (školy, okresné
úrady, polícia...)
3. KONTINUÁLNOSŤ - tzn. zabezpečovanie potrebnej starostlivosti od vzniku poruchy až
po elimináciu poruchového správania.
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4. MULTIINŠTITUCIONÁLNOSŤ - tzn., že systémovú prevenciu by v určenom regióne
mal realizovať tím zložený zo špeciálne školených a erudovaných pracovníkov (rozličných
profesií), ktorý by sa konštituoval zo všetkých zainteresovaných inštitúcií. Tento tím by
spoločne realizoval premyslený preventívny program, lokalizovaný mimo ktorúkoľvek z
participujúcich inštitúcií.
5. PREVENTÍVNOSŤ - tzn. zameranie sa na pomoc deťom a mládeži už pri prvých
signáloch ohrozenia psychosociálneho vývinu s cieľom predchádzať závažnejším excesom v
ich správaní.
6. SYNERGIZMUS - tzn. nahrádzanie doterajšej koexistencie skutočne vzájomným (nielen
proklamovaným) spolupôsobením všetkých prvkov systému v obvode jeho pôsobnosti.
Fungujúci synergický systém pôsobí z väčším výsledným efektom, než je súčet efektov
jednotlivo pôsobiacich prvkov systému.
7. PRIMÁRNOSŤ PSYCHICKEJ REGULÁCIE - tzn., že výskyt sociálne - patologických
fenoménov v správaní detí možno primárne pokladať za dôsledok nedostatočnej úrovne
psychickej regulácie ich správania. (Sociálna a biologická regulácia je v tomto kontexte
sekundárna - nemožno ju optimalizovať bez rešpektovania psychologickej etiológie porúch
správania).
Proklamovaný systém prevencie sociálnej patológie vymedzujeme ako komplexné,
koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických,
výchovných a resocializačných metód s dôrazom na ich preventívnu a multiinštitucionálnu
aplikáciu (Matula, 2012).
Do uvedeného rámca systému prevencie sociálnej patológie zapadá aj Národný
projekt: „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí“, ktorého strategickým cieľom je zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie v záujme ich sociálnej
integrácie a uplatnenia na trhu práce a špecifickým cieľom je podpora sociálnej inklúzie
osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich
prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce a podpora ďalšieho vzdelávania
osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti.
Jeho aktivitami sú:
I. inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme výchovného poradenstva a
prevencie pre žiakov so ŠVVP
II. vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného
poradenstva a prevencie
III. inovácia poradenských metód v poradenskej a preventívnej starostlivosti o týchto
žiakov pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti (Matula, 2013).
Ide o unikátny projekt, ktorý má obrovský potenciál uspieť v praxi. Dáva perfektné
„know how“, ako uskutočňovať depistáž problémových detí, ako inovovať a štandardizovať
diagnostické metódy a testy a ako uskutočňovať výchovné poradenstvo a prevenciu.
Zachováva pritom kompetencie a vytvára priestor pre tvorivosť odborných pracovníkov
pracujúcich v poradenských zariadeniach.
Čitateľovi sme v prvej časti príspevku predostreli alarmujúce poznatky týkajúce sa
mladistvých jedincov, ktorí sa dopustili závažných skutkov spadajúcich do kategórie trestných
činov, čoho následkom bolo vymeranie trestu a umiestnenie do ústavu pre výkon trestu
mladistvých. Tieto skutočnosti ilustrujú, akou nástojčivou je potreba prevencie sociálnej
patológie mládeže. Preto sme sa rozhodli v druhej časti príspevku predostrieť informácie
o preventívnych aktivitách uskutočňovaných v Slovenskej republike. Vzhľadom na
obmedzené možnosti prezentácie v odbornom periodiku, ide iba o najstručnejší a
najvšeobecnejší pohľad na problematiku prevencie sociálno-patologických javov mládeže,
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ktorým dokladáme, že je možné pracovať s deťmi profesionálne a efektívne, keď je politická
vôľa, systémovosť a odbornosť pedagogických pracovníkov, zanietených pre prácu s
najcitlivejšou a pritom najohrozenejšou populáciou v našej spoločnosti, ktorou je práve naša
mládež.
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Akceptace zkoušky spolehlivosti
Acceptance of the integrity test
Josef Hrudka, David Zámek
Abstrakt: Příspěvek reaguje na zavedení absolutní novinky do českého právního řádu, tzv.
zkoušek spolehlivosti, které představují kontrolní institut příslušníků a zaměstnanců
vybraných bezpečnostních sborů sui generis. První část příspěvku je věnována míře
informovanosti zkoušených osob o zkoušce spolehlivosti. Cílem části druhé je zjistit jaký
vztah - postoj zaujímají potenciálně zkoušené osoby k tomuto kontrolnímu institutu. Za
pomoci dotazníkového šetření u výběrového souboru 1200 policistů a nestandardizovaného
rozhovoru provedeného u 50 policistů je zjištěno, že policisté ke zkouškám spolehlivosti ve
většině případů nezaujímají kategoricky pozitivní či negativní postoj, ale že se jedná spíše o
směsici těchto postojů s převahou postojů pozitivních. U postojů negativních zřetelně
vystupuje aspekt nedůvěry.
Klíčová slova: informovanost,
bezpečnostních sborů

postoj,

zkouška

spolehlivosti,

Generální
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Abstract: The article deals with the implementation of a new legal instrument – integrity tests
in the Czech legal system presenting so called sui generis which is some kind of control
institution of members and employees of particular security forces. The first part of the article
deals with the extent of familiarity of the tested people with the integrity testing. The aim of
the second part is to find what attitude the policemen take to the control tool. By the way of
questionnaire survey carried out among 1200 police officers and by the way of nonstandardized interview carried out among 50 police officers the following was found out,
policemen do not categorically take a positive or negative stand to integrity testing in most
cases, but as a matter of fact there is some mixture of these attitudes the most of which are
positive ones. In case of negative attitudes the aspects of distrust are clearly visible.
Key words: knowledge, attitude, integrity test, General inspectorate of security forces
ÚVOD
K 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů1 (dále
jen „Generální inspekce), který ze zákona o Policii České republiky2 přebírá jeho druhou
část, věnovanou Inspekci Policie ČR včetně institutu zkoušky odolnosti protiprávnímu
jednání, jinak zvaného zkouška spolehlivosti.
Zkouška spolehlivosti je oprávněním Generální inspekce, spočívajícím „v navození
situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit“ jejímž účelem je „předcházení, zamezování
a odhalování protiprávního jednání“ příslušníka a zaměstnance policie, Vězeňské služby ČR,
Celní správy ČR a samotné Generální inspekce.

1

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Původní právní úprava zkoušky spolehlivosti v zákoně o Generální inspekci doznala
určitých změn, a to jednak pod vlivem zkušeností s jejím používáním za tři roky její účinnosti,
a jednak s ohledem na širší personální působnost již zmíněné zcela nové instituce Generální
inspekce.
Za nejzásadnější změny lze považovat kromě rozšíření množiny zkoušených osob
zavedení hmotněprávní exempce osoby, která zkoušku provádí z odpovědnosti za přestupek či
jiný správní delikt, pokud je takové jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky.
Vzhledem k tomu, že zkouška spolehlivosti je institutem nemajícím v našem právním
prostředí obdoby, navíc s průlomovou, invazivní a kontroverzní povahou a rovněž s
předpokládaným preventivním potenciálem směrem k nežádoucímu jednání potenciálně
zkoušených osob, stala se předmětem dílčího vědeckovýzkumného úkolu Policejní akademie
ČR v Praze „Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita“.
Výzkum je reakcí na společenskou potřebu podrobit tento institut vědeckému zkoumání.
Aktuálnost zkoumané problematiky podtrhuje i skutečnost, že tendence k rozšíření
zkoušek spolehlivosti na další osoby působící v orgánech veřejné moci nejsou jen otázkou
minulosti, ale trvají i nadále. I poslední vládní dokument v oblasti boje s korupcí „Strategie v
boji s korupcí na období let 2013 a 2014“ v části IV „Seznam protikorupčních opatření
obsahuje úkol 4. 3. 1: „předložit vládě vyhodnocení využití nástroje zkoušky spolehlivosti s
návrhem na případné rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci.“ Gestorem
úkolu je Generální inspekce s termínem plnění 30. červen 2014.
Výzkum má dvě části. Část teoretickou – komplexní analýzu současného stavu
zkoumané problematiky a část empirickou.
CÍL VÝZKUMU
Jedním s dílčích cílů empirické části, vedle cíle hlavního, jímž je ověření existenci
„generálně“ preventivního působení zkoušky spolehlivosti na vybrané kategorie potenciálně
zkoušených osob, je zjistit jaký postoj (vztah)3 ke zkoušce spolehlivosti zaujímají
potenciálně zkoušené osoby. Toto zjištění je realizováno na základě požadavku Generální
inspekce.
METODY VÝZKUMU A ANALÝZY DAT
K dosažení výzkumných cílů se jevilo jako nejvhodnější užití explorativní metody,
konkrétně techniky dotazníku a nestandardizovaného rozhovoru. Byť jsou tyto
výzkumné nástroje mnohdy podrobovány kritice, jejich rozhodující role byla dána praktickou
nemožností realizace jiných vědeckovýzkumných metod.
Po získání dat a jejich utřídění do databáze bylo provedeno třídění prvního stupně
(absolutní a relativní četnosti) na které navazovalo třídění druhého stupně, při němž jsou
zjišťovány vazby mezi jednotlivými proměnnými, případně jejich skupinami. K analýze dat
druhého stupně byly využity tzv. rozhodovací stromy (klasifikační) stromy. Za pomoci
rozhodovacích stromů lze provádět analýzu dostupných dat, bez ohledu na velikost
3

Pojem vztah - postoj je kategorií sociálně psychologickou. Teorie postojů je značně nejednotná a je spojena s
určitou teoretickou vágností. „Uvedený termín odlišujeme od pojmu «názor». Názor představuje racionální, na
znalostech zaujaté stanovisko k jistému předmětu, bez přehnaného důrazu na pozitivnost nebo negativnost.
Naproti tomu «postoj» představuje takovou determinantu rozhodování, u které převažuje emocionalita a tudíž i
polarizace ve smyslu pozitivní – negativní, s menší či větší vazbou na racionální rozumovou úvahu, vyúsťující v
názor.“ KOVAŘÍK, Zdeněk. Problémy vztahu policistů ke službě. 1. vyd. Praha: Police History, 2003. s. 13.
ISBN 80-86477-13-4. Vzhledem k výše uvedenému nelze námi ve výzkumu užitý pojem „postoj“ chápat přísně
v sociálně psychologickém významu.
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analyzovaného souboru, sloužící jak k predikci, tak k hledání závislosti v datech bez
predikčních záměrů, vhodné právě pro náš případ. Pro analýzu kategorizovaných proměnných
jsou tedy použity klasifikační stromy, u nichž je využíván tzv. relativně věcně významný
efekt. Tento efekt spočívá v tom, že jako rozdíl hodný interpretačního zřetele je, pro potřeby
výzkumu, úroveň zhruba 10 % rozdílu mezi stejnými kategorizovanými stupni relativních
řádkových četností (procent) v tabulkách klasifikačních stromů. Jako štěpící algoritmus u
klasifikačních stromů je použit test o nezávislosti (tzv. chí-kvadrát) který, jestliže najde
statisticky významný rozdíl mezi skupinami (tzv. hodnota p-value) potom strom rozdělí.
VYMEZENÍ VÝBĚROVÉHO SOUBORU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Výběrový soubor na základě dostupnosti tvoří 1200 policistů služby pořádkové (SPP),
dopravní (SDP) a kriminální policie a vyšetřování (SKPV) zařazených v krajských
ředitelstvích policie (dále jen „KŘP“), při zachování proporcí zastoupení služeb ve vztahu
k proporcím personální velikosti jednotlivých KŘP. Dále byla oslovena skupina 140
zaměstnanců policie vykonávající činnost s největší možnou mírou korupčního rizika a 100
policistů specialistů z útvarů policie s celostátní působností SKPV.
Respondenti byli osloveni, prostřednictvím pracovníků Protikorupční komise Policie
ČR. Díky této jedinečné strategii oslovení respondentů se podařilo zajistit 100% návratnost
dotazníků. Což lze považovat za jedinečný a ojedinělý jev.
Základní soubor vymezován není, jelikož statistickou významnost (signifikaci), neboli
zobecnitelnost na jasně definovaný základní soubor, lze použít pouze tam, kde je striktně
dodržena randomizovanost – náhodnost reprezentativního výběru. Pokud tyto podmínky
dodrženy nejsou, potom je potřeba užít při analýze vztahů mezi proměnnými jako dominantní
zřetel velikost účinku, jinak řečeno tzv. věcnou významnost (effect size).
V tomto vědeckém článku se budeme vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku
zabývat pouze výběrovým souborem nejpočetnějším.4
Základní charakteristiky výběrového souboru
U výběrového souboru byly sledovány tyto sociodemografické charakteristiky: pohlaví,
lokalita služebního působiště, služební zařazení, kategorizovaný věk, kategorizované délka
služby u policie, existence příplatku za vedení, vzdělání.
Modálním respondentem tzn. typickým respondentem vyabstrahovaným z
převládajících charakteristik zkoumaného vzorku je muž, mající střední odborné vzdělání
s maturitou, nemající žádné podřízené, ve věku 30 až 39 let, s délkou služby 11 až 15 let.
Přestože, u takto pojatého výzkumu není možné přísně vzato při statistické analýze
používat metody induktivní statistiky (zobecňování závěrů na základní soubor), tak i přesto
jsme provedli kontroly tzv. reprezentativity, ve vztahu k rozložení znaků v populaci (kterou
pro tento případ představují policisté KŘP). Kontrola prokázala 100% shodu u místa
služebního působiště (KŘP) a služebního zařazení (služba), jelikož takto „kvótně“ byl
výběrový soubor koncipován a dále akceptovatelné vychýlení výběrového souboru v
rozložení znaků zbývajících. Z těchto skutečností lze vyvodit důležitý závěr, že přestože u
takto koncipovaného výzkumu není zpravidla seriózní možné závěry analýzy zobecňovat na
soubor základní, lze v tomto případě o zjištěných závěrech s velkou mírou opatrnosti
hypoteticky předpokládat, že by mohly platit i v základním souboru. Míru obecnější platnosti
lze v tomto případě ovšem jen odhadovat, nikoliv však validně prokázat.

4

Podrobněji k metodologii výzkumu a k důvodům vymezení výběrových souborů viz HRUDKA, Josef. Zkouška
spolehlivosti prostředek prevence protiprávního jednání. Bezpečnostní teorie a praxe. 2013, zvl. č., ISSN 18018211.
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VÝSLEDKY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Hned v úvodu je potřeba uvést že, formulace výzkumných předpokladů vychází
z logického úsudku, že ptám-li se na vztah - postoj ke zkoušce spolehlivosti nebo má-li
zkouška spolehlivosti preventivně působit na nežádoucí jednání potenciálně zkoušených osob,
potom tyto osoby musí mít minimálně povědomí5 o tom, že tento institut existuje a rovněž i
povědomí o tom, že patří do kategorie potenciálně zkoušených osob. Proto hlavním účelem
následujících otázek je z výběrových souborů odfiltrovat ty respondenty, kteří s objektivních
či subjektivních důvodů toto povědomí nemají.
Povědomí policistů o existenci zkoušky spolehlivosti
Následující tabulka obsahují třídění prvního stupně odpovědí na filtrující otázku č. 1:
„Máte povědomí o existenci tzv. zkoušky spolehlivosti?“
Tabulka č. 1 – Povědomí policistů o existenci zkoušky spolehlivosti
Četnost
Procenta
Ano, o tom jsem něco málo slyšel
685
57.1
Ano, o tom mám konkrétní informace
211
17.6
Ne, o tom jsem nic neslyšel
304
25.3
Celkem
1200
100.0
Z tabulky je patrná alarmující skutečnost, že cca čtvrtina policistů o zkoušce
spolehlivosti „nic neslyšela“.
Zajímavé je zjištění, že policisté SDP, tedy ti policisté, kteří vykonávají činnost
s největší možnou mírou korupčního rizika a rovněž ti policisté, kteří nejčastěji projednávají
protiprávní jednání mající charakter přestupku, tak ti disponují největší povědomostí o
existenci tohoto institutu, konkrétně 85,7 % (viz obr. č. 2 níže).
Věcně významný rozdíl se projevil i u rozkladu povědomí o zkoušce spolehlivosti
z hlediska pohlaví, zde více než třetina žen o zkoušce spolehlivosti nic neslyšela (36,3 %),
zatímco u mužů je tento podíl téměř čtvrtinový (23,2 %).

5

Povědomím se rozumí informovanost jedinců či skupin lidí o určité problematice.
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Obrázek č. 2 – Povědomí policistů o existenci zkoušky spolehlivosti

Povědomí policistů o příslušnosti do kategorie zkoušených osob
Předchozí otázkou byla v první fázi filtrace provedena eliminaci těch respondentů, kteří
nemají ke zkoumanému problému co říci, neboť nemají povědomí o tom, že zkouška
spolehlivosti vůbec existuje. Nyní ve fázi druhé, je provedena eliminací těch, kteří byť tvrdí,
že povědomí o zkoušce spolehlivosti mají, se z nějakého důvodu mylně domnívají, že nepatří
do kategorie zkoušených osob. Najdou se tací? Nebo je tento výzkumný postup nadbytečný?
Následující tabulka obsahuje sumarizaci odpovědí na filtrační otázku č. 2: „Myslíte si,
že i vy jako policista/zaměstnanec policie patříte do kategorie potenciálně zkoušených osob,
tzn., do kategorie osob, na kterých může být zkouška spolehlivosti provedena?“
Tabulka č. 3 – Povědomí policistů o příslušnosti do kategorie zkoušených osob
Procenta
Četnost
Procenta
platných
Ano
766
63.9
85.5
Ne
130
10.8
14.5
Platná
Celkem
896
74.7
100.0
Vynechaná System
304
25.3
Celkem
1200
100.0
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Výsledky jasně ukazují, že u již zúženého výběrového souboru policistů si 10,8 %
respondentů myslí, že nepatří do kategorie zkoušených osob. Po dvou fázích filtrace se nám
tedy zúžil výběrový soubor na „pouhých“ 766 respondentů (63,9 % souboru původního).6
Klademe-li si otázku, která služba policie prokázala největší míru povědomosti tak
z níže uvedeného stromového diagramu (obr. č. 4) vyčteme, že je to opět služba dopravní
policie (79,3 %). Pokud se na klasifikační strom podíváme podrobněji, potom zjistíme, že u
SDP byla u první otázky eliminována skupina o velikosti 14,3 % (Nevyjádřili se) a u otázky
druhé skupina o velikosti 6,4 % (Ne).
Obrázek č. 4 – Povědomí policistů o příslušnosti do kategorie zkoušených osob

Postoj (vztah) policistů ke zkoušce spolehlivosti
Rozložení odpovědí na otázku „Jaký celkový postoj zaujímáte ke zkouškám
spolehlivosti?“ uvedené v tabulce č. 5 jasně ukazuje, že u policistů kategoricky pozitivní
postoj zaujímá pouze 8 % respondentů a postoj kategoricky negativní pouze 9,7 %
respondentů. To že krajní (polární) hodnoty kontinua odpovědí zvolilo pouze 17,7 %
respondentů a hodnoty bližší hypotetickému středu (spíše pozitivní 45,8 % a spíše negativní
36,6 %) 82,3 % nasvědčuje pravděpodobně tomu, že postoj ke zkoušce není černý ani bílý, ale
spíše tzv. „černobílý“. Jinými slovy ve většině případů jde o převahu pozitivních či
negativních postojů ve směsici s postoji opačnými. Odpověď na to zda tomu tak skutečně je,
by měla dát otázka následující, která postoj více specifikuje a zejména nestandardizovaný
rozhovor, který problém analyzuje hlouběji.

6

Jen pro zajímavost výběrový soubor 140 zaměstnanců se zúžil dokonce na pouhých 33 respondentů (23,6 %
souboru původního).
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Tabulka č. 5 – Postoj policistů ke zkoušce spolehlivosti
Policisté
Policisté specialisté
Četnost
Procenta Četnost
Procenta
Pozitivní
61
8.0
11
15.7
Spíše pozitivní
351
45.8
38
54.3
Spíše negativní
280
36.6
17
24.3
Negativní
74
9.7
4
5.7
Celkem
766
100.0
70
100.0

Zaměstnanci
Četnost
Procenta
4
12.1
20
60.6
6
18.2
3
9.1
33
100.0

Po analýze vlivu třídících znaků na celkový postoj ke zkouškám spolehlivosti se, přes
očekávání vlivu věku či délky služby u policie, překvapivě projevil pouze vliv služebního
zařazení - služby a vliv lokality služebního zařazení – KŘP.7
Opět SDP, shodně jako u odpovědí týkajících se povědomí o existenci a o příslušnosti
do kategorie zkoušených osob a odpovědí o tom, zda jsem se stal či pravděpodobně stanu
zkoušenou osobou (u SDP 54% předpoklad, že se stanu zkoušenou osobou; u SPP 35,9% ; u
SKPV 26%) vykázala věcně významné odlišnosti oproti službám ostatním. Klasifikační strom
na obrázku č. 6 znázorňuje, že u SDP byl zaznamenán v 65,8 % pozitivní postoj vůči
zkouškám spolehlivosti, zatímco u SPP a SKPV tento podíl činil 51,8 %.
Obrázek č. 6 – Postoj policistů ke zkoušce spolehlivosti

Kategorizovaný postoj policistů ke zkoušce spolehlivosti
Abychom více rozkryli směsici postojů ke zkoušce spolehlivosti, tak jsme přistoupily
k naformulování odpovědí, na otázku „Jaký zaujímáte postoj ke zkouškám spolehlivosti?“.
Respondent mohl vybrat současně několik ze šesti variant odpovědí (viz tabulka č. 7). První
tři varianty, bychom ve vztahu ke zkoušce spolehlivosti, mohly označit za odpovědi spíše
pozitivní a druhé tři varianty za odpovědi spíše negativní.
Z níže uvedené tabulky je možné vysledovat zřejmou převahu pozitivních postojů.

7

Z interních důvodů vliv lokality služebního zařazení (KŘP) nebude v příspěvku interpretován.
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68,8 % respondentů zvolilo odpověď, „Kdo se chová jak má, ten se nemusí zkoušek obávat“.
Díky tomu je možné konstatovat, že policisté v podstatné většině nemají strach z osobního
selhání při zkoušce spolehlivosti, jelikož se chovají, jak mají a současně si lze zvolenou
odpověď vysvětlit tak, že dle respondentů, obávat se musí jen ten, kdo se chová, jak nemá,
tedy v nesouladu s normami. Dále více než čtvrtina policistů (27,7 %) zastává názor, že
institut zkoušky spolehlivosti je přínosný pro prevenci nežádoucího jednání v řadách policie. I
na základě tohoto výsledku lze předběžně vyslovit domněnku o preventivním působení
zkoušek spolehlivosti. Poslední pozitivní odpověď zvolila skupina respondentů o velikosti
16,3 %, která se ztotožnila s výrazně pro-pozitivním postojem „Jsem rád, že je tu nástroj,
který prověří, kdo je dobrý a špatný policista.“ Tito policisté vyloženě vítají, že je zde nástroj,
který oddělí tzv. „zrno od plev“ a věří v jeho účinnost. Ano, jsou zde použita poměrně tvrdá
slova, ale je třeba mít na zřeteli, že podstatná většina policistů (75,8 %), si představuje jako
běžný scénář zkoušek nabídku úplatku a tudíž za selhání považují jeho přijeti.
Přestože negativní postoje jsou zastoupeny v menších relativních četnostech, tak nelze
přehlédnout poměrně vysoký podíl policistů (28,3 %), který chápe zkoušky spolehlivosti jako
určitý projev nedůvěry. Daleko menší skupinu policistů, ale ne zanedbatelnou, možnost být
zkoušen uráží (13,1 %) a „pouhých“ 5,5 % respondentů vnímá zkoušky jako nezákonnou
provokaci.
Tabulka č. 7 – Kategorizovaný postoj policistů ke zkoušce spolehlivosti
Četnost
1. Kdo se chová jak má, ten se nemusí zkoušek spolehlivosti obávat. 527
2. Institut zkoušky spolehlivosti považuji za přínosný pro prevenci
nežádoucího jednání v řadách policie.
212
3. Jsem rád, že je tu nástroj, který prověří, kdo je dobrý a špatný
policista.
125
4. Zkoušky spolehlivosti chápu jako projev nedůvěry.
217
5. Možnost být zkoušen mě uráží.
100
6. Je to nezákonná provokace.
42

Procenta
68.8
27.7
16.3
28.3
13.1
5.5

Zajímavé zjištění, potvrzující úvahu o směsici pozitivních a negativních postojů,
představuje velká četnost kombinací pozitivních a negativních odpovědí, kdy respondenti
policisté, nejčastěji volili odpověď č. 2 „Institut zkoušky spolehlivosti považuji za přínosný
pro prevenci nežádoucího jednání v řadách policie.“ a zároveň odpověď č. 4 „ Zkoušky
spolehlivosti chápu jako projev nedůvěry“. Ne ojedinělá byla dokonce kombinace odpovědi č.
3 a č. 4.
NESTANDARDIZOVANÝ ROZHOVOR
Vzhledem k charakteru cíle výzkumu, zaujala dosud ústřední místo empirického
zkoumání explorační metoda, konkrétně technika dotazníku. Její rozhodující role byla dána
praktickou nemožností realizace jiného způsobu oslovení většího počtu respondentů. Nyní,
vědomi si limitů striktně omezeného prostoru dotazníkového šetření, použijeme techniku
nestandardizovaného rozhovoru. Tato technika nám umožní, po získání důvěry respondenta,
hlubší poznání a neformální zjištění informací (názorů a postojů), které by se jen těžko
získávaly jinými způsoby a které nám napomohou z části rozšířit, prohloubit, pochopit a
objasnit některá dosud získaná výzkumná zjištění.
Rozhovor byl realizován v červnu 2013 s 50 policisty, posluchači kombinovaného
studia oboru policejní činnosti na Policejní akademii ČR v Praze. Vzhledem k celkovému
pojetí výzkumu a jeho dosavadním výsledkům byli záměrně vybráni jen ti respondenti, kteří
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jsou zařazeni u SDP (20 resp.), SPP (20 resp.) a SKPV (10 resp.) a kteří mají zároveň
povědomí o existenci zkoušky spolehlivosti a o tom, že patří do kategorie zkoušených osob.
VÝSLEDKY – NESTANDARDIZOVANÝ ROZHOVOR
Z padesáti respondentů, s nimiž byl realizován rozhovor, zaujalo kategoricky - čistě
pozitivní postoj 6 policistů (12 %) a kategoricky negativní postoj 3 policisté (6 %). U zbylých
41 policistů (82 %) byl identifikován postoj smíšený, přičemž lze vyslovit závěr o převaze
postojů pozitivních.
Mezi postoji pozitivními jednoznačně převažovaly názory, které by bylo možné
podřadit pod námi již naformulovanou odpověď, v případě dotazníkového šetření u
„kategorizovaného postoje“ „Jsem rád, že je tu nástroj, který prověří, kdo je dobrý a špatný
policista“. Velice často byl tento názor spojen s efektem „zlepšení obrazu policie v očích
veřejnosti“ či se „zkvalitněním managementu policie, pokud se očistí od nespolehlivých“.
Z rozhovorů bylo přímo cítit naléhavou potřebu policistů zvýšit prestiž profese policisty a
zbavit se těch, kteří kazí dobré jméno policie. Vzhledem k opravdu překvapivě veliké četnosti
těchto typů odpovědí odcitujeme několik z nich:
 „Je to nástroj k vyselektování problémových policistů, musí být nějaké ověření
spolehlivosti.“
 „Vnímám to částečně jako nedůvěru, ale jak jinak se zbavit těch co nám dělaj ostudu.“
 „Je to třeba, aby se zkoušelo, sice se mně to dotýká, ale chápu, že u policie jsou i lidi
špatný, musí to tak být, jak jinak na ně.“
Další pozitivní postoj, který byl zmíněn sice v menší četnosti než postoj předchozí, ale
který se také hojně vyskytoval, lze opět podřadit pod námi formulovanou odpověď v rámci
kategorizovaného postoje, „Kdo se chová jak má, ten se nemusí se zkoušek obávat“. Např.:
 „Kdo je slušný člověk, ten se nemusí zkoušek bát.“
 „Ten, kdo dělá věci podle zákona, tak ten se nemusí bát.“
Poslední pozitivní postoj, který bylo možné zaznamenat v nejmenší míře, je opět
analogický ke třetí naformulované odpovědi „Institut zkoušky spolehlivosti považuji za
přínosný pro prevenci nežádoucího jednání v řadách policie“. Například:
 „Je to dobrý strašák pro policisty.“
 „Preventivně to působí, již svou existencí“.
Negativním postojům jednoznačně opět vévodilo chápání zkoušek jako apriorního projevu
nedůvěry např.:
 „U poctivce to navozuje pocit nedůvěry.“
 „Je to vyjádření nedůvěry společnosti v policisty a policii vůbec.“
Tento postoj vystupoval nejzřetelněji na povrch u těch policistů, z nichž bylo cítit, že
svoji práci dělají skutečně z přesvědčení. Dále bylo zjištěno, že většina, je ochotna tento
subjektivně vnímaný negativní postoj „dát na oltář“ objektivně obecně prospěšnému účelu,
resp. z jejich strany předpokládanému efektu zkoušek, tkvícím ve vyčlenění nespolehlivých
policistů z řad policie či zlepšení obrazu v očích veřejnosti.
Mezi dalšími negativními postoji, které bylo možné u vícera policistů zaznamenat, byly
názory tvrdící, že zkouška spolehlivosti může být účelově zneužita, že ji lze považovat za
provokaci a možnost být zkoušen za urážku. Například:
 „Zkouška může být účelově zneužita k odstranění nepohodlného policisty“.
 „Jedná se o provokaci.“
 „To že můžu být zkoušen, mě uráží.“
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Dále zde byly zastoupeny i obavy policistů z toho, aby při zkoušce spolehlivosti
profesně neselhali a to především díky neúmyslnému pochybení a následně nebyli propuštěni
ze služebního poměru. Například:
 „Zvyšuje to u mne stres, bojím se, abych neklopýtl.“
 „Je to velké riziko vyhození za banalitu - hloupost.“
 „Jedna hloupá chyba může zničit několika letou vzornou službu a člověk může přijít o
práci.“
Rovněž je namístě na závěr uvést několik negativních postojů, které jsme pro nízkou
četnost nekategorizovali, ale přesto stojí za zmínku a za zamyšlení.
 „Mě to uráží, pokud GIBS má podezření, tak to tu nejsou jiné nástroje a možnosti.“
 „Odporuje to presumpci řádného občana.“
 „Jsou snad jiné možnosti jak kontrolovat výkon služby.“
 „Proč uměle vytvářet situace zkoušky, copak život a výkon jich snad nepřináší dost.“
Příčinou pozitivnějšího postoje respondentů SDP ke zkoušce spolehlivosti, oproti
respondentům služeb ostatních, se jednoznačně jeví opět přání, očistit se od policistů, kteří
vrhají na SDP špatné světlo. Policisté SDP se domnívají, že jsou společností vnímaní jako
nejzkorumpovanější8 služba policie a chtěli by se této nálepky zbavit. Na podporu jejich
tvrzení o náhledu společnosti na SDP je na místě zmínit výsledky výzkumu Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci „Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů“
realizovaného v roce 2001 na výběrovém souboru z řad veřejnosti a expertů, kde bylo
skutečně zjištěno, že SDP je vnímaná jako služba kde se policisté dopouštějí nejvíce trestné
činnosti, kdy na prvním místě druhu trestné činnosti, dle mínění respondentů, dominuje
přijímání úplatku.9
Větší předpoklad u policistů SDP, že se stanou v budoucnu zkoušenou osobou,
pravděpodobně souvisí s několika zjištěnými faktory:
 Oproti respondentům ostatních služeb uvádějí, že jsou vnímáni jako
„nejzkorumpovanější“ služba policie či služba, kde dochází k největšímu počtu
nežádoucích jednání a tudíž „kontrola“ bude zaměřena především na ně.
 Policisté SDP jsou si vědomi snadnosti navození situace zkoušky spolehlivosti v rámci
svého služebního zařazení.
 S náznakem nabídky úplatku se setkávají téměř každou směnu, což v nich vytváří téměř
paranoidní pocit (dle tvrzení policistů ze skupiny dohledu zařazených na dopravních
inspektorátech).
 Jsou si vědomi toho, že „pracují“ v prostředí s největší možnou mírou korupčního rizika.
 V řízení o přestupcích vykonávají nejvíce blokových řízení, třeba i 15 za směnu.
 Jsou v neustálém kontaktu s občany.
 Téměř všichni absolvovali protikorupční školení.

8

Výraz je převzat z vyjádření respondentů, bez ohledu na jeho možné významy.
Více viz MAREŠOVÁ, Alena. Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů. vyd. 1., 2001, Analytická
studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), ISBN 80-86008-97-5.
9
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Matka samoživitelka – potenciální delikvent?
Single Mothers – Potential Offenders?
Martina Hrušková
Abstrakt: V současné době se v České republice vyskytuje 20 % rodin, které jsou vedeny
pouze jedním rodičem, mezi nimiž naprostou většinu tvoří rodiny vedené matkou. Příspěvek
reflektuje důvody vzniku této situace a popisuje základní zkušenosti matek samoživitelek.
Zároveň upozorňuje na fakt, že tato situaci výrazně přispívá k tzv. feminizaci chudoby. Matky
samoživitelky narážejí na velké množství překážek v pracovně právních vztazích a často jsou
okolnostmi nuceny k životu na hranici chudoby, jež například na základě teorie strukturálního
tlaku může vést ke vzniku sociálně patologických jevů, v tomto případě spojených
s krádežemi či prostitucí.
Klíčová slova: monoparentální rodina, matka samoživitelka, feminizace chudoby, sociálně
patologické jevy, teorie strukturálního tlaku
Abstract: Currently in the Czech Republic found 20% of families that are managed by only
one parent, among which the vast majority are families headed by a mother. The paper
reflects the reasons of this situation and describes the basic experience of single mothers. At
the same time draws attention to the fact that this situation contributes significantly to the
feminization of poverty. Mothers encounter plenty of obstacles in labor relations and are often
forced by circumstances to live on the poverty line, which, for example, on the theory of
structural pressure can lead to social phenomena, in this case related to theft or prostitution.
Key words: monoparental family, a single mother, the feminization of poverty, sociopathological phenomena, the theory of structural pressure
Úvod

Rodičovství matek samoživitelek1 je fenoménem, na který je možné pohlížet
z různých hledisek. V popředí zájmu často stojí stránka ekonomická – zda matka
samoživitelka může dostatečně ekonomicky zajistit chod rodiny, vzhledem ke strukturním
podmínkám a povaze genderového kontraktu v české společnosti jejich příjmy bývají často
nižší než příjmy jejich bývalých partnerů (Křížková, 2003, s. 452). Osamělé rodičovství
představuje událost, za kterou se skrývá vysoce genderovaná zkušenost. Nejenže osamělí
rodiče jsou z 90 procent ženy – navíc ve svém každodenním životě narážejí na genderovanost
prostorů a institucí, do kterých vstupují a se kterými se setkávají jako jediné živitelky/živitelé
a zároveň pečovatelky/pečovatelé o své děti (Dudová, 2009, s. 754). Otcové samoživitelé jsou
většinou v jiné situaci, než ženy, ať již vezmeme v potaz jejich postavení na trhu práce, výše
příjmu i bariér, kterým v zaměstnání čelí (Hasmanová Marhánková, 2011, s. 4). Ačkoli
skupinu osamělých rodičů tvoří dlouhodobě určitý podíl osamělých otců, osamělé otcovství
není totéž co osamělé mateřství. Je ovšem třeba poznamenat, že v současnosti se v některých

1

„lone mother“, „single mother“ a „lone parent“, „single parent“ jsou často používány jako synonyma, pro
označení všech žen (a případně i mužů) žijících s dětmi, ale bez partnera.
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zemích situace osamělých otců přibližuje situaci osamělých matek – část z nich čelí
podobným problémům a rizikům (European Commission, 2007, online).
Osamělé mateřství v kontextu společenských změn
Druhá polovina 20. století přinesla kromě jiného destigmatizaci rozvodu, od počátku
60. let 20. století začíná stoupat počat monoparentáních rodin, kde klíčovou pozici obsadila
matka. Dle Hasmanové Marhánkové (2011, s. 3) dominuje samoživitelství v důsledku
rozvodu či rozpadu partnerství v České republice především v 80. letech. S ohledem na
vysokou rozvodovost a často automatickou praxi svěřování dětí do péče matek stále přetrvává
jako jeden z nejvýznamnějších momentů vedoucích k samoživitelství. Typická pro tyto
případy je rychlá a zásadní změna ekonomické situace rodiny i potřeba nově organizovat péči
o děti a celou domácnost. Z rodiny mizí druhý plat. Ačkoliv druhému z rodičů zůstává
vyživovací povinnost, výše příspěvku většinou nekompenzuje výpadek druhého platu.
Zároveň mizí jeden z pečovatelů, což klade nové nároky na otázky harmonizace práce a
soukromé sféry. Ženy zároveň často disponují nižšími příjmy než jejich bývalí partneři, což
dále prohlubuje příjmový propad rodiny. Riziko chudoby matek samoživitelek je tak jedním z
nejvýraznějších motivů doprovázejících rozpad partnerství. Ženy se matkami samoživitelkami
v důsledku rozvodu či rozchodu stávají nejčastěji ve věku 25–49 let.
Další důvody vzniku osamělého mateřství
Nesporný je rovněž nárůst osob, které volí jako způsob partnerského života kohabitaci.
Vysoká mimomanželská plodnost je v současnosti statisticky
nejvýznamnější
příčinou
získání statusu matky samoživitelky. Je však potřeba brát v potaz, že zdaleka ne všechna
mimomanželská plodnost je doprovázena rovněž osamělým mateřstvím, i přesto, že ženy
mohou formálně tento status získat. Hamplová (2006, s. 25) uvádí, že minimálně polovina
dětí narozených mimo manželství se rodí ženě, která žije bez partnera.
V průběhu posledního půl století tvoří relativně malý počet matek samoživitelek
skupina žen ovdovělých. Vdovství bylo klíčovou příčinou osamělého mateřství především
v první polovině 20. století, což odpovídá duchu doby (Heijden – Schmid, 2007, s. 225).
Naopak stoupá počet žen, které preferují mateřství bez partnera coby individuální volbu2
(Klett-Davies, 2007, s. 52).
Matka samoživitelka, (ne)zaměstnanost a chudoba
Podle Evropského statistického úřadu (Eurostatu) je v České republice 15,4 % osob
ohrožených chudobou3. Chudobu v současnosti nelze definovat jednotně. Světová banka
a OSN vnímá chudobu jako stav, kdy si osoba musí denně vystačit s méně než 1,25 dolaru
(Tuck, 2008, online), což se týká především tzv. zemí třetího světa. V evropském kontextu
bývá používána definice Rady Evropské unie, která za chudé považuje občany, jejichž zdroje
(materiální, kulturní nebo sociální) jsou natolik omezené, že nedosahují na minimálně
uznanou životní úroveň členské země, ve které žijí. Chudoba se tak může spojovat s hmotnou
nouzí, deprivací, nerovností a nedostupností materiálních zdrojů. Pro sociálně slabé jedince se
nejtíživějším problémem stává porovnání vlastní finanční situace s ostatními, kteří finanční
nedostatek nemusí řešit.

2
3

viz též dobrovolné mateřství bez partnera (Kozlová – Tomanová, 2005, s. 31).
data za rok 2012.
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Od poloviny 90. let 20. století se pozornost posouvá směrem k problematice tzv.
sociální exkluze, které je s chudobou spojeno a rozšiřuje její důsledky. Rovněž se klade důraz
na fakt, že ženy jsou chudobou kvalitativně i kvantitativně postiženy jinak než muži, hovoří se
o tzv. feminizaci chudoby. Jedná se o proces zvyšujícího se podílu a převahy chudoby mezi
ženami ve srovnání s muži. Jedním ze zásadních faktorů, které zvyšují pravděpodobnost
chudoby žen v západních zemích, je právě situace osamělého rodičovství. Jak uvádí
Hasmanová Marhánková (2011, s. 5), matky samoživitelky tvoří specifickou skupinu. Jako
ženy mají statisticky menší příjmy než muži (v České republice v průměru o cca 25 %).
Největší platový rozdíl je ve věkové skupině 30–39, kdy rovněž kulminuje péče o děti.
Zároveň stojí v čele celé domácnosti, což dále zvyšuje finanční náklady v poměru k jejich
příjmu. Dudová (2009, s. 758) uvádí, že Česká republika patří mezi země s nejvyšším
rozdílem mezi rizikem chudoby u rodiny se dvěma rodiči a jedním rodičem.
Po ekonomické transformaci v 90. letech se míra chudoby rodin s jedním rodičem
zdvojnásobila. Upozorňuje přitom na fakt, že matka samoživitelky jsou dále znevýhodněny na
pracovním trhu. Matky samoživitelky představují na trhu práce jednu z nejohroženějších
skupin. V případě jejich životní situace dochází ke kumulaci několika znevýhodnění, která
znesnadňují pohyb na trhu práce (Pfeiferová, 2010, online) - jako skupina obecně čelí na trhu
práce řadě znevýhodnění, promítajících se do pravděpodobnosti jejich přijetí, výše platu i
rizika nezaměstnanosti. Při omezování výroby či problémech firmy jsou ženy propouštěny
jako první. Pokud jsou v rodině malé děti, funguje tato skutečnost při přetrvávajících
diskriminačních praktikách na trhu práce jako rizikový faktor, především při přijímání do
zaměstnání. U matek samoživitelek je tato situace násobena ještě absencí partnera, která může
pro potenciálního zaměstnavatele signalizovat větší pravděpodobnost absencí v důsledku
např. péče o nemocné děti. Matky samoživitelky pracují v porovnání s matkami s partnerem
častěji na plný úvazek. Podle průzkumů kombinuje s péčí o děti plný úvazek 94 % z nich
(Kuchařová, 2007). Výjimku tvoří pouze matky velice malých dětí. Ačkoliv se flexibilita
úvazku může stát jedním z určujících kritérií úspěšného slaďování péče a práce, matky
samoživitelky rovněž čelí odpovědnosti za finanční zabezpečení rodiny, které je často
neslučitelné s výší příjmu z polovičního úvazku. Toto dokládá i průzkum Evropské komise,
jež jasně deklaruje, že v oblasti placené práce existují mezi ženami výrazné rozdíly podle
příčin vzniku monoparentální rodiny – zatímco mladé svobodné matky zpravidla pracují méně
často nežli matky s partnerem, zejména v zemích s vysokou mírou ženské zaměstnanosti,
rozvedené matky naopak pracují častěji než matky v úplných rodinách (European
Commission, 2007, online).
V této souvislosti je rovněž zmiňován počet nezaměstnaných žen a systém workfare,
tedy takový, který je běžně používán pro označení programů sociální politiky vyžadující od
nezaměstnaných příjemců sociální pomoci vykonávání práce. Tento typ programů je zaváděn
napříč rozvinutým světem i v zemích bývalého východního bloku. Workfare bývá také
chápáno soby opozice k welfare, označující blahobyt, ve spojení welfare state pak sociální
stát. Evropské srovnávací šetření dospělo při porovnávání sedmi evropských zemí (Norsko,
Irsko, VB, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko a Itálie) k závěru, že obecně jsou osamělé
matky nuceny přijímat práce, které příliš nevyhovují – jejich časová ﬂexibilita je negativní a
navíc jsou málo ohodnocené; koncentrují se v málo placených a nestabilních zaměstnáních; a
méně často než matky žijící s partnerem pracují na částečný úvazek (Dudová, 2009, s. 759).
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Matka samoživitelka a sociálně patologické jevy
Ženy samoživitelky jsou z výše zmíněných příčin dlouhodobě považovány za skupinu
potenciálně ohroženou chudobou4 a sociálním vyloučením. Z hlediska sociologických teorií je
spojení mezi nezaměstnaností, chudobou a kriminalitou zdůrazňováno popisováno již od 70.
let 20. století5, potažmo již od konce století 19., kdy Émil Durkheim popisuje stav anomie,
tedy rozpadu či nedostatku norem omezujícího individuální tužby jedince, respektive situaci
s nedostatečnou sociální regulací, již lze pozorovat po náhlých sociálních změnách vedoucích
k neuspokojení potřeb, k vzájemným konfliktům a mohou být zdrojem deviantního chování
(Munková, 2001, s. 23).
V rámci teoretických konstruktů sociálně patologického chování je nezbytné zmínit
teorii strukturálního tlaku deklarující, že v každé společnosti vznikají situace či dlouhodobé
stavy, na něž určitá část populace reaguje chováním odchylným od normy (např. bída vede k
prostituci, ke zločinnosti). Jsou tedy matky samoživitelky, jež jejích jejich situace dovedla na
kraj chudoby, skutečně „žhavou“ skupinou, která je explicitně kriminalizací ohrožena? Naše
společnost tento problém akcentuje v minimální míře. Tak jako řadu jiných genderových
stereotypů přijímáme coby fakt i zastaralé tvrzení, že ženy jsou méně kriminální a
kriminalizované než muži. Od 70. let 20. století začínají zahraniční autoři upozorňovat na
zvyšující se zločinnost žen. Kriminalita žen pak začala být diskutována na mezinárodních
fórech zabývajících se zločinností, což dokládá například V. kongres OSN konaný v roce
1975 v Ženevě, na kterém odborníci dospěli k závěru, že v mezinárodním měřítku začíná
kriminalita žen nabývat kvantitativně i kvalitativně nových nebezpečnějších forem a bylo
konstatováno, že v některých zemích měla kriminalita žen až třikrát rychlejší vzestup než
kriminalita mužů (Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, 2006, online).
Jako specifikum ženské kriminality bývá diskutována otázka latence, která se právě u
ženské kriminality považuje za velmi vysokou. Oakleová (2000, s. 144) uvádí, že veřejně
deklarovaná nízká míra kriminality žen může být chápána jako důsledek sociální role ženy.
Obecně očekávaná role ženy jako pečovatelky a ochránkyně rodinného krbu, která je ženám
od malička vštěpována je dle teorie sociálních rolí příčinou nízké míry kriminality žen. U žen
jsou tedy podporovány takové vlastnosti, které se s kriminálním chováním vylučují, a zároveň
tradiční role ženy v domácnosti nedává k páchání kriminality příliš velký prostor. Naopak
teorie Hagana, Simpsona a Gillise tvrdí (Einstadter - Stuart, 2006, s. 321), že za nízkou
kriminalitou žen stojí zvýšená neformální kontrola žen. Rozdílná úroveň kriminality žen je dle
Haganova pojetí zapříčiněna sociální organizací světa práce jako stratifikovaném systému a
rozdílných prostředcích kontroly u mužů a žen. Jsou přesvědčeni, že stejně tak, jako je
stratifikována práce, je stratifikován i zločin. Ženy jsou tudíž omezeny nejen ve vstupu do
veřejné sféry a světa práce, ale i ve vstupu do světa zločinu.
Osobně se přikláním právě k teorii strukturálního tlaku, jež může být vysvětlující pro
vznik kriminálního chování u řady matek samoživitelek, které spáchaly přečin či trestný čin.
Pilotní studie, která vzniká v rámci projektu Město pro rodinu, odráží situaci těchto žen a
snaží se pátrat po důvodech vzniku tohoto chování. Biografický výzkum se snaží zachytit
vývoj situace matek samoživitelek, jejich rodinné prostředí, důvody monoparentáního
uspořádání její současné rodiny i důvody vzniku sociálně patologického chování. V pilotní

4

Pojem feminizace chudoby vznikl v USA v 70. letech minulého století, kdy stoupl počet neúplných rodin,
v jejichž čele byla osamělá matka, a to spolu se vzrůstající mírou chudoby přivedlo tyto ženy pod absolutní
hranici chudoby. V tomto slova smyslu se chudoba dotýká i žen staršího věku.
5
srov. HALL, S., CRITCHER, CH., JEFFERSON, T., CLARKE, J., ROBERTS, B. (1978). Policing the Crisis:
Mugging, the State, and Law and Order. Palgrave Macmillan, s 437. ISBN 0333220617.
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studii je sociální nouze právě základní motivací jejich delikventního chování, nejčastěji se
jedná o krádeže, rovněž bytová prostituce.
Závěr
Na závěr je třeba zdůraznit, že hlavní podstatou ohrožení sociální kategorie matek
samoživitelek je jejich sociální, znevýhodnění; nemají přístup k příjmu druhého dospělého a
nemohou tudíž těžit z redukce životních nákladů, kterou přináší život ve větším společenství.
Zaujímají podřadné postavení na pracovním trhu, což s sebou nese například jejich nižší
průměrné výdělky, ale i například při vymáhání výživného, při jednání s bankami či v rámci
struktur sociálního systému (Dudová, 2009, s. 779). Osamělé matky v ČR se totiž v minulých
desetiletích spoléhaly zpravidla na svůj pracovní příjem; sociální dávky a případně výživné od
druhého rodiče hrály v jejich celkových příjmech jen vedlejší roli. V současné době se jich ale
stále více nachází v pozici nezaměstnaných a marginalizovaných na pracovním trhu. Ty, které
pracují, musí volit takovou práci, kterou budou schopné dobře kombinovat s péčí o děti – i za
cenu nižších výdělků a snížení své vlastní konkurenceschopnosti na trhu práce. Je tedy jasné,
že chudoba ekonomická vykazuje neopominutelné sociální a strukturální souvislosti.
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Detská obeť virtuálneho prostredia
Child´s victim of cyberspace
Michaela Jurisová
Abstrakt: Príspevok poukazuje na obete v Slovenskej republike. Pozornosť je venovaná
analýze výsledkov priamych preventívnych prieskumov zameraných na detskú obeť
virtuálneho prostredia.
Kľúčové slová: dieťa, obeť, počítačová kriminalita, kyberšikana, internet, virtuálne
prostredie
Abstract: The article point out on victims in the Slovak Republic. Attention is focus to the
analysis of results of direct prevention surveys concentrated on child victim of cyberspace.
Key words: child, victim, cybercrime, cyberbullying, internet, cyberspace
V úvode príspevku poukazujem na stav obetí v regióne Slovenskej republiky. Nižšie
uvedený graf ponúka prehľad počtu obetí za posledných 11 rokov. Číselné vyjadrenia počtov
obetí sú evidované v oficiálnych, štandardne dostupných, policajných štatistikách Prezídia
Policajného zboru SR.
Graf 1 Obete v SR
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Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality, vlastné spracovanie.
Z uvedeného grafu je evidentné, že za posledný sledovaný rok (2013) počet obetí
stúpol. Vzostup je oproti roku 2012 mierny, predstavuje rozdiel 188 evidovaných obetí,
pričom ale daný stav možno pokladať za neočakávaný, pretože ide za posledných desať rokov
o jediný, v oficiálnych štatistikách evidovaný, nárast. Z uvedeného grafu je možné pozorovať,
že naposledy počet evidovaných obetí vzrástol v roku 2004 a od vtedy už mal, i keď iba
veľmi miernu, klesajúcu tendenciu.
Vzhľadom na dĺžku pozorovaného obdobia a doterajší vývojový trend (graf 1) bolo
možné predpokladať, že v roku 2013 bude evidovaný počet obetí mierne nižší ako
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v predchádzajúcom roku. K danej prognóze som sa prikláňala aj v príspevku z novembra
2013 (Obete vybraných druhov kriminality v SR z pohľadu policajných štatistík
a kriminológie, In Zborník z konferencie Obete 2013), v ktorom je vyčíslený predpoklad
evidovaných obetí k 31. decembru 2013 nižší približne o 330 ako v roku 2012. Z uvedeného
je možné konštatovať, že prognóza, aj keď krátkodobá, nemusí byť vždy pravdivá. Ku koncu
roka 2013 teda pozorujeme vyšší počet evidovaných obetí ako v roku 2012 a to 10 921.
Ďalším z nezvyčajných „paradoxov“, ak môžem mať odvahu to takto nazvať, je
komparácia počtov evidovaných obetí ženského a mužského pohlavia za rok 2013. V roku
2012 bolo možné pozorovať, po dlhšom sledovanom období (9 rokov), že počet žien ako
obetí kriminality je vyšší ako počet mužov. V roku 2013 sa situácia zopakovala, pričom
v spomínaných dvoch rokoch bol rozdiel počtu obetí medzi jednotlivými pohlaviami niečo
vyše 700. Daná situácia vyplýva pravdepodobne z neochoty a strachu nahlasovania trestných
činov mravnostnej kriminality, príslušným a kompetentným orgánom, ktorej obeťami sa
v značne vysokom percente stávajú ženy, a na druhej strane z prílišnej angažovanosti
a vnútornej potreby nahlasovania trestných činov násilnej a majetkovej kriminality, ktorej
obeťami sa stávajú práve muži.
V príspevku je venovaná pozornosť predovšetkým detskej obeti virtuálneho prostredia
s akcentom na kyberšikanu. Informácie o tejto obeti vychádzajú z priameho preventívneho
prieskumu realizovaného príslušníkom Prezídia Policajného zboru SR (Odbor počítačovej
kriminality ÚKP P PZ) a príslušníčkou A PZ v Bratislave. Predstaveniu výsledkov
spomenutého prieskumu predchádzajú informácie poukazujúce na evidované počty detských
obetí a taktiež trestných činov počítačovej kriminality, vyplývajúc z toho, že daný prieskum
bol realizovaný v prostredí základnej školy a bol zameraný na prevenciu a predchádzanie
kyberšikane a na bezpečný „pohyb“ detí vo virtuálnom svete.
V rámci daného príspevku nebudem poukazovať na eventuálne nedostatky oficiálnych
štatistík ale priblížim dostupné výsledky týkajúce sa opisovanej problematiky. Od júna 2013
je v rámci policajných štatistík samostatne evidovaná počítačová kriminalita a teda
zaznamenané počty jednotlivých spáchaných trestných činov. Za sedem mesiacov evidencie
počítačovej kriminality boli evidované napríklad 3 TČ výroby detskej pornografie, 5 TČ
rozširovania detskej pornografie či 2 TČ prechovávania detskej pornografie. Taktiež bol
evidovaný 1 TČ sexuálneho zneužívania, 3 TČ vydierania a 6 TČ ohovárania. Zámerne
poukazujem iba na vybrané trestné činy, keďže pri týchto je predpoklad, že môžu byť
počiatkom, resp. súvisia aj s mravnostnou kriminalitou (ktorej častokrát predchádza „odvážne
správanie sa dieťaťa vo virtuálnom svete“), ktorej obeťami sú v značne vysokom percente deti
(ženy a muži do 18 rokov). Uvedená veková kategória sa však nemusí stať iba obeťou týchto
kriminalít, môže ísť aj o prvo-/páchateľov – aj na dané bolo zámerom upozorniť v rámci
zrealizovaného priameho preventívneho prieskumu.
V roku 2013 bolo na mládeži evidovaných 1 433 spáchaných TČ. Z toho na deťoch do
6 rokov bolo evidovaných 94 spáchaných TČ, na deťoch od 7 do 13 rokov 438 TČ a napokon
na mládeži vo veku 14 až 18 rokov bolo evidovaných 901 spáchaných TČ. Deti vo veku 7 až
18 rokov sa stávajú teda veľmi často terčom páchania kriminality a preto hodnotím, že náš
prieskum bol správne vekovo zameraný. Deťom sme priblížili nástrahy virtuálneho sveta, a
taktiež aj mnohé ďalšie, z uvedeného vyplývajúce nástrahy, na základe čoho usudzujem, že
prieskum bol efektívne zameraný aj po obsahovej stránke.
Jedným z ďalších dôvodov, prečo bola pozornosť v prieskume venovaná práve detskej
obeti je, že táto sa považuje za tzv. „ideálnu obeť“. Niektoré typy obetí vyvolávajú
v spoločnosti vo všeobecnosti viac sympatií či pozornosti. A prečo je to tak? Prečo napríklad
média pristupujú selektívne k informáciám o obetiach a procese ich viktimizácie či ich
predispozíciách v rámci viktimity? Vysvetlenie poskytuje mýtus tzv. ideálnej obete, ktorá je
podľa tohto v porovnaní s páchateľom slabá (prototypom tejto obete sú zväčša ženy, deti,
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seniori a pod.); obeť sa počas viktimácie nevystavovala riskantným situáciám (v ideálnom
prípade bola páchateľom napadnutá pri vykonávaní bežnej a serióznej činnosti); obeť nenesie
žiadne percento viny na vzniku zločinu; pre obeť bol páchateľ neznámou, cudzou osobou;
obeť disponuje správnou kombináciou sily, slabosti a atraktivity, čím evokuje pre okolie
obraz „správnej obete“ a podobne. Opisovaný mýtus funguje ako sociálny stereotyp, to
znamená že implicitne ovplyvňuje náhľad a správanie sa k obetiam zločinu – ale je tento
stereotyp pri každej obeti a v každom čase správny?! Oproti opisovanej ideálnej obeti stojí
„obeť ambivalentná“, ktorá ak aj bola skutočne viktimizovaná, vyvoláva rozporuplnú sociálnu
odozvu. K ambivalentným obetiam patria napríklad prostitútky, bezdomovci či drogovo
závislí ľudia. Čím viac sa konkrétna obeť a priebeh jej viktimizácie odlišuje od uvedených
charakteristík, tým viac sa táto prepadá na dno hierarchie viktimizácie. Na vrchole tejto
hierarchie nachádzame napríklad „nevinné a atraktívne detské obete“ a naopak v spodnej časti
hierarchie sa nachádzajú už spomenuté kategórie ako ľudia bez domova, ľudia závislí na
drogách či prostitútky. Rozporuplnou môže byť aj myšlienka, že obeť ktorá sa vymyká
mýtusu ideálnej obete, vzbudzuje pochybnosti.
V texte nižšie sú komparované výsledky dvoch prieskumov, ktoré boli realizované
v prostredí základnej školy situovanej v širšom okolí hlavného mesta SR, Bratislavy. Prvý
z týchto prieskumov bol realizovaný v júni 2013 a druhý v decembri 2013. V obidvoch
prípadoch boli výsledky získane v rámci druhého stupňa tejto ZŠ (ročníky 5. až 9.), pričom
ale nešlo o presne tú istú vzorku žiakov, keďže po septembri 2013 v škole pribudli noví
piataci, resp. žiaci postupujúci z prvého stupňa na druhý, a odbudli deviataci, ktorí pokračujú
v stredoškolskom štúdiu.
Stretnutie so žiakmi prebiehalo v troch častiach. Jednou z nich bola „diskusia“,
v ktorej sme sa deťom snažili v čo najjednoduchšej podobe priblížiť a ozrejmiť podstatu
nástrah virtuálneho sveta so zameraním na kyberšikanu, rozprávali sme sa o tomto probléme –
kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete, ktorý nie je ničím
novým, ale iba prejavom, ktorý sa objavuje v inom priestore. Zdôraznili sme, že s rozšírením
moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do „virtuálneho sveta“
(prostredia). Agresorovi takéto konanie pripadá veľmi často iba ako druh neškodnej zábavy,
ľahšie ubližuje niekomu, komu sa nemusí pozerať priamo do očí a taktiež menej vníma
emócie a prípadné zranenie obete – menej si uvedomuje závažnosť svojho konania
a zodpovednosť za takéto konanie. Na druhej strane stojí skutočnosť, ktorú si mnohí z nás
neuvedomujú, a to, že pre obeť je takáto kyberšikana (virtuálne šikanovanie) ešte závažnejšie,
pretože pred ním nemá kam uniknúť, a to ani do bezpečia domova – ak používa mobilný
telefón alebo internet, teda hovoríme o takmer každom dieťati, agresor sa k obeti dostane
takmer kedykoľvek a kdekoľvek. Deťom sme taktiež stručne objasnili v čom sa
kyberšikanovanie líši od klasického šikanovania – nemá časové a priestorové obmedzenie;
rýchlo sa rozšíri k veľkému „publiku“; páchatelia (agresori) môžu, a často to je aj realitou,
ostať v anonymite; kyberšikanovanie ľahšie prekonáva rozdiely (terčom agresora sa tak stáva
osoba, na ktorú by si v „reálnom svete“ netrúfli, napríklad učitelia či nadriadení); kyberšikana
používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie s obeťami. V rámci diskusie sme sa
zo žiakmi rozprávali aj o tom „čo všetko môže byť kyberšikanovanie“ – urážanie či
nadávanie; obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie; zverejnenie fotografií či
videí (kde sa obeť nachádza v trápnej situácii alebo odhaľuje svoju intimitu); šírenie osobných
informácií alebo klebiet; krádeže identity, vytváranie falošných či posmešných profilov alebo
nenávistných skupín a podobne.
V júni 2013 sme počas návštevy danej základnej školy zistili nasledovné: približne 50
% detí priznalo fakt, že „četujú“ na internete s cudzími ľuďmi, čo možno pokladať za vcelku
alarmujúci výsledok, keďže išlo o žiakov druhého stupňa ZŠ. Ďalej je pozornosť venovaná
tejto skupine detí, teda tým, ktoré v rámci internetu s cudzími ľuďmi „četujú“ (pre účel
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nasledujúcich riadkov je pokladaná táto skupinu detí za 100 %). Z tejto skupiny detí cca 26 %
sa zmieňuje a rozpráva o svojich zážitkoch a tajomstvách s týmito neznámymi ľuďmi, resp.
ľuďmi, ktorých pozná iba z virtuálneho prostredia internetu. Približne 31 % žiakov sa
dokonca s takýmito ľuďmi aj stretlo. Miesta stretnutia boli najmä sídliská, obytné štvrte,
mestská hromadná doprava, park a podobne, pričom niektoré z detí odpovedali aj „hocikde“,
z čoho vyplýva, že im na mieste stretnutia nezáležalo. Niektoré deti bez váhania takýmto
neznámym ľuďom poslali aj svoje fotografie či videá, aj keď išlo o pomerne nízke percento
(cca 9 %), a niektoré prijali od takýchto osôb aj darček (približne 5,5 %).
V nasledujúcich niektorých vyhodnoteniach sú za 100 % pokladané všetky deti, ktoré
sa daného prieskumu zúčastnili. Takmer 50 % z týchto detí sa v prostredí internetu strelo,
resp. pravidelne stretáva s vysmievaním, pričom sa z určitých „dôvodov a obáv“ 11 % detí
internetovej komunikácii aj vyhýba. O tom, že deti sa vo virtuálnom svete správajú
nezodpovedne a neuvážlivo, svedčí to, že približne 23 % z nich sa vydáva za inú osobu
(zväčša staršiu alebo osobu opačného pohlavia), pričom takéto počínanie považujú za veľmi
zábavné a neškodné.
Vzhľadom na fakt, že sme sa po piatich mesiacoch (december 2013) vrátili medzi tých
istých žiakov, naša diskusia s nimi, prieskumný dotazník a záujmová hra, museli byť nové,
zaujímavé a zábavné. Takýmto spôsobom sa nám poradilo získať nové poznatky a postrehnúť
u daných detí zmenu a predovšetkým posun vpred v oblasti informovanosti o nástrahách
virtuálneho sveta a nebezpečenstve kyberšikany. Výnimku tvorili žiaci piateho ročníka,
ktorých program bol zhodný s prvou našou návštevou základnej školy, keďže v júni 2013
súčasní piataci navštevovali štvrtý ročník a daného prieskumu sa nezúčastnili.
Minuloroční piataci (terajší šiestaci) četovali s cudzími ľuďmi prostredníctvom
internetu menej (cca 12 %) ako terajší piataci (minuloroční štvrtáci), ktorí ako sa javí, sú už
v komunikácii s cudzími ľuďmi prostredníctvom internetu odvážnejší, a četovalo približne 33
% z nich. Rovnakých žiakov sme sa pýtali na skúsenosti s vysmievaním vo virtuálnom svete,
minuloroční piataci sa s ním stretli približne v 18 % a tohtoroční, keďže ako vyplýva z vyššie
uvedeného viac prostredníctvom internetu komunikujú, až v 33 %. Prekvapivým poznatkom
bolo taktiež to, že piataci, teda deti vo veku 10 – 11 rokov, sa vyhýbajú internetu – dôvodov je
hneď niekoľko, napríklad majú strach, že sa im budú spolužiaci posmievať, pokúsia sa
nabúrať do ich profilu a následne ho pozmenia, zaradia ich do určitej „posmešnej“ sociálnej
skupiny a podobne. Takto sa vyhýba internetu až 20 % (tohtoročných) piatakov.
Druhú časť nášho programu, po diskusii, tvoril „dotazník“, ktorý vypĺňali žiaci
šiesteho až deviateho ročníka. Z výsledkov sme sa dozvedeli nasledovné: čiastočne si pamätá
na to o čom sme sa rozprávali minule (keďže ide o tých istých žiakov ako v júni 2013) vyše
18 % a veľmi dobre približne 5 % žiakov.
Veľmi nás potešilo, že približne 5 % detí sa vyjadrilo, že v čase od nášho prvého
stretnutia s nimi, im pomohlo to o čom sme sa rozprávali a približne 40 % detí to pomohlo
čiastočne. Uvedené znamená, že deti sa postupne učia zvažovať svoje konanie, predovšetkým
vo virtuálnom priestore, ktorý môže byť pre nich tak nebezpečným a oni sú v ňom tak
zraniteľné.
Internetová komunikácia s cudzími ľuďmi je nebezpečná – uvedené si myslí necelých
9 % detí. Takejto komunikácii sa vyhýba vyše 33 % žiakov, paradoxne dvakrát viac chlapcov
ako dievčat. Virtuálnu komunikáciu praktizuje a pokladá za super, aj keď vie, že je to
nebezpečné viac ako 23 % detí, dvakrát viac dievčat ako chlapcov. Za pozitívne možno
pokladať, že jedna tretina detí si plne uvedomuje možnú nebezpečnosť komunikácie vo
virtuálnom svete, prekvapivo si dané viac uvedomujú chlapci ako dievčatá. V neprospech
dievčat hrá aj fakt, že viac komunikujú prostredníctvom internetu s cudzími ľuďmi, pričom to
pokladajú za super, a to aj napriek tomu, že vedia o nebezpečenstve takejto komunikácie.
Dotazované deti (až na jeden prípad) sa s cudzími ľuďmi, ktorých poznajú iba z internetu,
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nestretávajú. Obmedzovanie komunikácie a takmer nulové stretávanie sa s neznámymi ľuďmi
stavia deti do role zodpovednejších a uvedomelejších pri ich pohybe vo virtuálnom svete.
Za najpozitívnejší výsledok, spojený s realizovaným prieskumom a prevenciou, je
možné považovať, že vyše 88 % detí sa v poslednej dobe nestretlo s kyberšikanou. Približne 6
% sa žiaľ s kyberšikanou strelo – zväčša od spolužiakov v triede, ktorú navštevujú, od
spolužiakov z iných tried základnej školy, ktorú navštevujú, niektoré z detí sa vyjadrili, že sa
s kyberšikanou voči ich osobe stretávajú doslova od všetkých. Obeťami kyberšikany sa
stávajú omnoho častejšie dievčatá ako chlapci.
S vydieraním, v prostredí internetu či prostredníctvom mobilného telefónu, sa
nestretáva až 96 % detí. Uvedené možno považovať za absolútne kladné. Jedno
z dotazovaných detí (dievča) sa s takýmto vydieraním stretlo, pričom toto sa priznalo aj
komu, že je viktimizovaná formou kyberšikany. Ramsomware, ktorý možno pokladať za
jeden z druhov vydierania vo virtuálnom priestore – stretol sa s ním jeden z dotazovaných
chlapcov. S prenasledovaním, prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu, sa deti
taktiež, našťastie takmer vôbec nestretávajú, a to až v 97,5 percentách.
Fakt, že deti sú častokrát vo virtuálnom svete „viac doma“ a zorientovanejšie ako ich
rodičia, je potvrdený tým, že vyše 43 % z nich si prípadné problémy v rámci internetu, s
pripojením, s počítačom a podobne, vyriešia sami. V „prospech detí“ svedčí aj skutočnosť,
ktorú aj samé deti potvrdili, že rodičia „internetu nerozumejú“ a to až v 21 %. Na druhej
strane, nie všetci z rodičov nie sú „vo virtuálnom svete doma“, pretože s prípadnými
problémami sa deti na nich obrátia vo vyše 22 %.
Zaujímal nás aj postoj detí k zverejňovaniu a taktiež posielaniu „obnažených“ fotiek
alebo videí cez internet. Vyše 76 % detí sa vyjadrilo, že si dáva pozor, aby takéto svoje fotky
a videá vo virtuálnom svete nešírili. Deti si však pri svojich odpovediach neuvedomili, že sa
nepriamo priznali k tomu, že takýmito fotkami či videami pravdepodobne disponujú a taktiež
vyjadrenie „dávam si pozor“ jednoznačne neznamená, že takéto fotky a videá nešíria, pričom
si možno myslia, že napríklad jednoduché zaheslovanie je dostatočnou ochranou. Uvedené
možno považovať za relatívne alarmujúce. Rozdiel medzi dievčatami a chlapcami nie je
viditeľný. Jednoznačná odpoveď, že takéto „záležitosti“ prostredníctvom internetu nerozširujú
zaznela v 17 %. Deti si pri používaní mobilného telefónu veľmi často neuvedomujú, že taktiež
môžu byť prostredníctvom neho pripojení k internetovej sieti, resp. že sa pohybujú vo
virtuálnom priestore, pretože ich odpovede zneli, že takéto fotky či videá si posielajú iba cez
mobil. Či už prostredníctvom mobilu alebo počítača, takáto fotka alebo video, sú veľmi ľahko
a rýchlo šíriteľné. Že uvedené môže vyvolať veľmi nepríjemné následky a taktiež pocit
hanby, či už pre samotné maloleté a mladistvé osoby ale aj ich rodičov, je potrebné deťom
primerane vysvetliť.
Deti vo všeobecnosti „internetu dôverujú“ – uvedené potvrdzuje fakt, že o sebe na
internete a vo svojich profiloch zverejňujú pravdivé a predovšetkým mnohé osobné
informácie. Príliš obozretné a nedôverčivé sú deti približne v 5 %, keď uvádzajú vo
virtuálnom svete „len“ svoje pravé meno, priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo školu,
ktorú navštevujú. Ostatné deti možno považovať za ich opak, keďže na internete uvádzajú aj
také informácie ako presné adresy ich trvalého bydliska (a teda zväčša aj bydliska ich
rodičov), mená rodičov, súrodencov či iných rodinných príslušníkov, zamestnanie rodičov,
dokonca fotografie „vozového parku“ rodičov, vzácnych a hodnotných zbierok (napríklad
zbraní, mincí a podobne) a iné. Uvedené informácie, čo si deti častokrát neuvedomujú, môžu
byť v mnohých prípadoch kriminogénnym faktorom.
Poslednou z dotazovaných záležitostí bola, či deti majú v prostredí školy dostatok
informácií ako si chrániť svoju bezpečnosť vo virtuálnom svete, pričom vyše 82 % z nich
odpovedalo kladne. Otázkou je, či deti vedia správne posúdiť váhu informácií, ktoré
o bezpečnosti vo virtuálnom svete majú a taktiež, či sa podľa týchto „odporúčaných zásad“
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v tomto priestore aj správajú?! Iba niektoré z detí sa vyjadrili, že by potrebovali či chceli
častejšie informácie, možno aj z iného ako školského prostredia. Približne 2 % detí sa
výslovne vyjadrilo, že zo školského prostredia nemá dostatok informácií o bezpečnosti
virtuálneho sveta.
Treťou, a zároveň poslednou, aktivitou bol takzvaný „workshop“, v rámci ktorého
boli žiakom teoreticky nastolené problémy týkajúce sa virtuálneho prostredia, v ktorých
niekto z ich kamarátov bol potenciálnou obeťou alebo obeťou – deti mali navrhnúť riešenie
danej situácie.
V jednej z „úloh“ si deti mali predstaviť situáciu, že spolužiačku na internete obťažuje
neznáma osoba a to aj napriek tomu, že ona jej už niekoľkokrát napísala, že si s ňou nechce
viac dopisovať a ani byť v kontakte. Spolužiaci by kamarátke poradili aby si danú osobu
vymazala z kontaktov, zrušila svoj pôvodný účet na sociálnej sieti a vytvorila si iný, nový
účet, danú osobu sa snažila ignorovať a v neposlednom rade kontaktovala políciu a s danou
situáciou oboznámila rodičov, triedneho učiteľa či školskú psychologičku.
Kamarát poslal svoju obnaženú fotku prostredníctvom internetu inej osobe, ktorá ho
teraz vydiera, že ak nepošle aj iné, ďalšie takéto fotky, dostane sa pôvodná obnažená
fotografia do rúk jeho rodičom. Niektoré z detí sa snažili reagovať na agresora tak, že sa mu
pokúsia najprv dohovoriť aby takto nekonal, pretože ak neprestane budú kontaktovať políciu.
Opísané konanie detí môže byť v každom prípade nebezpečné, agresora by nemali
kontaktovať vôbec, s prosbou o pomoc by sa mali obrátiť predovšetkým na príslušníkov PZ,
prípadne iné blízke dospelé osoby.
Vyplývajúc z prieskumu, že deti mnohokrát nepovažujú za nebezpečné stretnutie
s ľuďmi, ktorých poznajú iba z virtuálneho prostredia, bola do workshopu zaradená aj otázka,
čo by spolužiačky poradili svojej kamarátke, ktorá má dohodnutú schôdzku práve s takouto
osobou, na ktorú sa hodlá dostaviť aj napriek varovaniam spolužiačok, že je to nebezpečné.
Niektoré zo spolužiačok sa javia ako veľmi obetavé a šikovné v reakciách na vzniknutú
situáciu, pretože by sa snažili kamarátke zamedziť prístup na internet, zdržiavali by sa
neustále v jej blízkosti, pokúsili by sa kontaktovať jej rodičov či by boli dokonca vraj schopné
kamarátku zamknúť v izbe. Niektoré z detí by v takejto situácii dokonca s danou záležitosťou
oboznámili aj svojich rodičov, a to pre prípad, že kamarátkiným rodičom to bude jedno.
Takzvané BFF – best friends forewer (slangový výraz ktorý dnešné deti, najmä dievčatá,
používajú vo virtuálnom svete pomerne často) by išli na takúto schôdzku minimálne prvýkrát
spolu. Zároveň si myslia, že nie každý, koho poznáme iba z virtuálneho prostredia, je
nebezpečný, a ak by s takouto osobou komunikovali dlhší čas (písali si, skypovali a podobne),
dokázali by jej bez problémov aj dôverovať.
Jedna z otázok sa týkala aj kyberšikany, ktorá bola predmetom diskusie predovšetkým
prvého (júnového) stretnutia s deťmi. Opýtali sme sa žiakov, čo by spravili v prípade, ak by sa
im kamarát priznal k tomu, že už dlhšiu dobu je v prostredí internetu šikanovaný, pričom sa
jeho situácia neustále stupňuje k horšiemu. Niektoré z odpovedí detí nás naozaj veľmi milo
prekvapili, keďže si z nášho predchádzajúceho stretnutia pamätali číslo linky detskej istoty
(pre SR 116111), ktorú by odporúčali kamarátovi samozrejme využiť.
Vyššie sú pre ilustráciu uvedené niektoré z reakcií detí na vybrané otázky týkajúce sa
predmetnej problematiky. Cieľom je poukázať na to, že mnohé z detí by si v uvedených,
neľahkých situáciách vedeli poradiť a zachovať chladnú hlavu – zabránili by teda viktimizácii
svojich kamarátov – nedovolili by aby ich kamaráti boli potenciálnymi obeťami, v horšom
prípade sa stali obeťami kriminality! Je však nevyhnutné podotknúť, že nie všetky deti
(ľubovoľne vytvorené skupiny) reagovali najvhodnejšie, pričom je možné sa domnievať, že
by vyriešenie nastolenej situácie nezvládli tak bravúrne ako ich vyššie opisovaní spolužiaci,
v horšom prípade by danú situáciu nevedeli riešiť vôbec. Rozdielne samozrejme reagovali
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žiaci 6. ročníka, v porovnaní napríklad so žiakmi 9. ročníka, pričom ale kvalita odpovedí sa
nestupňovala zákonite s vyšším vekom detí.
V rámci návštevy základnej školy bola pozornosť venovaná nie len deťom ale taktiež
rodičom. Týmto bola poskytnutá prednáška, ktorej predmetom bolo ich dieťa vo virtuálnom
prostredí – aby rodičia vedeli chrániť svoje deti pred takýmito nástrahami a hrozbami.
Záujem o takúto aktivitu rodičia prejavili, nie však v takom počte ako realizátori
predpokladali. Podstatou prednášky (diskusie) bolo upozorniť rodičov na nasledovné – aby sa
snažili stále mať prehľad o tom čo ich dieťa na internete robí, kde sa v rámci virtuálneho
prostredia pohybuje. Už pri prvých vetách niektorí z rodičov spozorneli – pravdepodobne
začali rozmýšľať či práve aj ich dieťa nie je potenciálnou obeťou kriminality virtuálneho
prostredia alebo sa takouto obeťou už nestalo. Mnohých však s veľkou pravdepodobnosťou
napadol aj opačný variant takejto situácie, a to, či ich dieťa nie je práve agresorom
a vyvolávačom takýchto situácií. Rodičia boli primeranou formou oboznámení aj s podstatou
niektorých pojmov ako kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting a podobne.
Ozrejmenie znakov, foriem, prejavov a odporúčaní bude rodičom nápomocné v prípade
podozrenia, že ich dieťa je pravdepodobnou obeťou alebo sa obeťou už stalo. Rodičom bolo
odporučené aby neustále so svojimi deťmi komunikovali o tom čo v internetovom prostredí
robia, kde sa pohybujú; že počítač používaný dieťaťom by mal byť umiestnený v spoločných
priestoroch (napríklad obývacia izba), pretože dieťa je možné takto „námatkovo“ kontrolovať,
pričom dieťa si taktiež nedovolí riskovať úplný zákaz prístupu na internete tým, že
neuposlúchne svojich rodičov. Na rodičov bolo taktiež apelované, že je potrebné deťom
primeranou formou vysvetliť, aké riziká im vo virtuálnom svete hrozia a taktiež, že „zákaz nie
je riešením“, pretože dieťa si vždy nájde k internetu cestu. Ak majú rodičia podozrenie, že ich
dieťa je potenciálnou obeťou alebo sa takouto obeťou už stalo, je nevyhnutné aby si zachovali
chladnú hlavu, dieťa netrestali, neobviňovali, nekričali na neho, ale aby urýchlene začali
konať – napríklad kontaktovali linku pomoci (Linka pre dospelých – rodičovská poradňa, na
čísle 116111), políciu či aby s danou situáciou oboznámili školskú psychologičku, vedenie
školy, ktorú ich dieťa navštevuje a podobne. Riešení je v každej situácii mnoho, dôležité je
zachovať pokoj a konať s rozvahou, či už zo strany rodiča alebo dieťaťa.
Ak vyššie opisovaný preventívne zameraný prieskum pomohol čo i len jednému
dieťaťu aby sa nestalo obeťou kriminality virtuálneho sveta, myslím že je možné ho
považovať za úspešný! Preto sa prikláňajme všetci k jednému – každý pokus o záchranu
detskej obete má zmysel!
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Uplatňování zákona o obětech trestných činů ve věznicích
Implementation of the law on crime victims in prisons
Dagmar Kopencová
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na současnou, daty dostupnou situaci trestné činnosti ve
věznicích ČR. Zamýšlí se nad problémy vznikajícími v českých věznicích v souvislosti s
uplatňováním zákona o obětech trestných činů.
Klíčová slova: oběti trestných činů, vězeňská služba, statistika, zákon o obětech trestných
činů
Abstract: The paper focuses on the present, through data available, crime situation in the
prisons of the Czech Republic. It reflects the Czech prisons’ problems in connection with the
implementation of the law on crime victims.
Keywords: the victims of crimes, Prison Service, statistic, the law on crime victims
Vězeňská služba je ozbrojeným bezpečnostním sborem, jejímž úkolem je chránit
společnost tím, že zajišťuje řádný a nerušený výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a
výkon trestu odnětí svobody pro osoby obviněné z trestné činnosti a pravomocně odsouzené
pachatele. Taktéž zajišťuje ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě
soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Role Vězeňské služby
je represivní i preventivní.
Od 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 341/2011Sb. o Generální inspekci
bezpečnostních sborů. Zákonem byla nově vymezena i působnost pověřeného orgánu
Vězeňské služby. Souběžně s tímto zákonem došlo i ke změnám některých ustanovení zákona
č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním. Trestní řád v § 12 odst. 3 stanoví, že pověřené
orgány Vězeňské služby České republiky se stávají policejním orgánem v řízení o trestných
činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve
vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.1
Veškerá data, která jsou níže uvedena, jsou čerpána ze statistik, která byla poskytnuta
Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR.
Ke konci roku 2012 bylo ve věznicích celkem umístěno 22 644 vězněných osob,
z toho bylo 20 286 dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody, 2183 obviněných ve
výkonu vazby, 140 mladistvých odsouzených a 32 chovanců v ústavech pro výkon
zabezpečovací detence. Vězněné osoby jsou rozlišeny podle pohlaví a věku trestní
odpovědnosti na 21 024 mužů a 1 448 žen a 163 mladistvých mužů a 9 mladistvých žen.
Podle typu věznice bylo k 31.12.2012 ve věznicích 20 286 odsouzených osob, kdy 664
odsouzených vykonávali svůj trest ve věznici s dohledem, 8 272 ve věznici s dozorem, 10 226
ve věznicích s ostrahou a 1 127 ve věznicích se zvýšenou ostrahou.
V roce 2012 bylo podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu prověřováno 287
případů možných trestných činů proti vězněným 321 osobám. Nejvíce případů bylo
prověřováno ve věznicích Kuřim, Oráčov a Bělušice.
1

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, ustanovení § 12 odst. 3.
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U 162 vězněných osob bylo šetření ukončeno tak, že u 90 prověřovaných osob byla
věc po prošetření odložena dle § 159a tr. řádu, 35 vězněných osob se dopustilo přestupků a
tudíž byly řešeni kázeňsky ředitelem jednotlivých věznic, u 3 osob bylo trestní stíhání
zastaveno, 1 osoba byla zproštěna obžaloby a 33 vězněných osob bylo usvědčeno a
odsouzeno za spáchaný trestný čin.
Šetření proti dalším 159 osobám v uvedeném časovém období nebylo uzavřeno,
trestná činnost u 45 vězněných osob je nadále prověřována vězeňskou službou a u 114 osob
byly jejich trestné činy předány k objasnění orgánům Policie České republiky. V roce 2012
bylo celkem pravomocně odsouzeno 53 současných či bývalých vězněných osob, kdy ve 33
případech spáchaly trestnou činnost v daném roce a ve 20 případech tak činily ve vazbě nebo
výkonu trestu odnětí svobody ještě před začátkem roku 2012.
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Tabulka č. 1 Prověřované vězněné osoby (VO)

17
5,3%
17
100,0%

V tabulce jsou uvedeny osoby prověřované z trestné činnosti podle typu omezení
osobní svobody a jsou rozděleny na muže, ženy a mladistvé. U 17 odsouzených mužů nebylo
možno určit typ omezení, neboť podklady pro statistiku předávají jednotlivé věznice a u
těchto sob nebyl typ omezení uveden.
Tabulka č. 2 Rozdělení vězněných osob na prvotrestané a vícetrestané
Celkem
Prvotrestané Vícetrestané
prověřovaných
100,0% 44
13,7% 212
60,1%
321
vězněných osob
muži
307
95,6%
40
90,9% 205
96,7%
ženy
10
3,2%
1
2,3%
6
2,8%
mladiství
4
1,2%
3
6,8%
1
0,5%

Neustanovené
65

20,2%

62
3

95,4%
4,6%

Z uvedeného vyplývá, že nejvíce se protiprávní činnosti dopouští muži a u
mladistvých osob je to zanedbatelné množství.
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Tabulka č. 3 Prověřované trestné činy
Hlava
Název
I.
TČ proti životu a zdraví
II.
TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti,
soukromí a list. tajemství
III.
TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
IV.
TČ proti rodině a dětem
V.
TČ proti majetku
VI.
TČ hospodářské
VII.
TČ obecně nebezpečné
X.
TČ proti pořádku ve věcech veřejných

Porušeno ustanovení
66
26
11
1
38
1
39
150

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce je porušována hlava X. zvláštní části trestního
zákoníku. Jde zejména o trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých
se dopouštěly vězněné osoby zejména tak, že u nich byl nalezen mobilní telefon nebo SIM
karta nebo bylo u nich pozitivně zjištěno zneužití OPL a v neposlední řadě šlo i o útěky
vězněných osob z objektů výkonu trestu odnětí svobody či pracovišť.
K odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřující ke
zjištění jeho pachatele je povinen policejní orgán na základě vlastních poznatků, trestních
oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze
spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření dle ustanovení § 158 odst.
1 tr. řádu. Tato šetření byla v roce 2012 prováděna pověřenými orgány Vězeňské služby ve
1619 případech.
Tabulka č. 4 Prověřování podle § 158/1 tr. řádu
Prošetřované skutky
sebepoškození a pokus o ně
pokus sebevraždy
sebevražda
úmrtí
mobilní telefony, SIM karty
OPL
nedovolené styky, nedovolené předměty
napadení zaměstnance VS
napadení zaměstnancem VS
násilí mezi vězni, šikana
porušení pracovních povinností přísl. a zam.
zneužití volného pohybu
různé
Celkem

počet
47
52
9
19
335
405
36
16
40
389
117
17
137
1619

%
2,9
3,2
0,6
1,2
20,7
25,0
2,2
1,0
2,5
24,0
7,2
1,1
8,5

Amnestií prezidenta republiky, která byla vyhlášena k 1. lednu 2013, se změnily počty
vězňů a osob ve vazbě velmi radikálně. Brány věznic během měsíce ledna opustilo 6 443
vězněných osob. Vzhledem k recidivě trestaných osob se dá předpokládat, že do dvou let
věznice opět přijmou nejméně jednu třetinu těchto amnestovaných odsouzených. Vzhledem
k tomu, že k dnešnímu datu nejsou k dispozici statistiky za celý rok 2013, musím vycházet jen
ze statistik provedených za polovinu loňského roku.
Během 1. pololetí roku 2013 došlo k poklesu celkového stavu vězněných osob o 6402.
Ke dni 30. 6. 2013 bylo ve 36 českých věznicích celkem umístěno 16 242 vězněných osob.
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Osob ve výkonu trestu odnětí svobody bylo 13 857, obviněných ve výkonu vazby 2275,
mladistvých odsouzených 74 a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence 36. Z
celkového počtu vězněných osob bylo 15 255 mužů a 881 žen, z toho bylo 98 mladistvých
mužů a 8 mladistvých žen. Odsouzené je možno rozdělit podle jejich umístění v určitém typu
věznice, a sice: 322 osob ve věznici s dohledem, 4331 osob ve věznici s dozorem, 8100 osob
ve věznicích s ostrahou a 1104 osob ve věznicích se zvýšenou ostrahou.
Trestné činy, které byly v 1. pololetí 2013 prověřované podle ustanovení § 158 odst. 3
trestního řádu pověřenými orgány Vězeňské služby ČR, byly vedeny proti 164 vězněným
osobám. Jedná se o 138 případů, z nichž bylo 32 skutků odloženo dle § 159a tr. řádu, u 15
projednávaných věcí se jednalo o přestupek a jeden prověřovaný skutek byl odstíhán jako
trestný čin a byl za něj vynesen odsuzující rozsudek. 116 věcí nebylo v uvedeném období
uzavřeno, ovšem proti 12 vězněným osobám bylo orgány Policie ČR zahájeno trestní stíhání
sdělením obvinění dle § 160 odst. 1 trestního řádu a 9 vězněným osobám bylo pověřeným
orgánem VS nebo Policií ČR zahájeno trestní stíhání sdělením podezření dle § 179b) odst. 3
trestního řádu.
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6
100,0%

V tabulce jsou uvedeny celkové počty prověřovaných osob dle typu omezení osobní
svobody a jsou rozděleni na muže, ženy a mladistvé. Z tabulky vyplývá, že u 9 odsouzených
mužů nebylo možno určit typ omezení osob.
Tabulka č. 6 Rozdělení vězněných osob na prvotrestané a vícetrestané
Celkem
Prvotrestané
Vícetrestané
prověřovaných
164 100,0% 18
11,0%
112
68,3%
vězněných osob
muži
156 95,1%
16
88,9%
107
95,5%
ženy
2
1,2%
1
0,9%
mladiství
6
3,7%
2
11,1%
4
3,6%
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Neustanovené
34

20,7%

33
1

97,1%
2,9%

Tabulka č. 7 Prověřované trestné činy
Hlava
Název
I.
TČ proti životu a zdraví
II.
TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti,
soukromí a list. tajemství
III.
TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
V.
TČ proti majetku
VI.
TČ hospodářské
VII.
TČ obecně nebezpečné
X.
TČ proti pořádku ve věcech veřejných

Porušeno ustanovení
27
15
3
13
1
18
91

Z tabulky je patrné, že trestné činy jsou uvedeny v 7 hlavách zvláštní části trestního
zákoníku. Při prověřování trestných činů proti životu a zdraví je nejpočetněji zastoupeno
ublížení na zdraví, tedy vzájemná fyzická napadení mezi vězněnými osobami.
Podle ustanovení dle § 158 odst. 1 tr. řádu byla pověřenými orgány Vězeňské služby
OPaS prováděna šetření ke zjištění, zda byl spáchán trestný čin, zejména u nálezu mobilních
telefonů a SIM karet, nálezu a možného zneužití omamných a psychotropních látek, fyzické
napadení formou šikany a ublížení na zdraví mezi vězni.
Tabulka č. 8 Prošetřované skutky
Prošetřované skutky
sebepoškození a pokus o ně
pokus sebevraždy
sebevražda
úmrtí
mobilní telefony, SIM karty
OPL
nedovolené styky, nedovolené předměty
napadení zaměstnance VS
napadení zaměstnancem VS
násilí mezi vězni, šikana
porušení pracovních povinností přísl. a zam.
zneužití volného pohybu
různé
Celkem

počet
9
18
2
8
190
130
21
13
10
109
7
7
59
583

%
1,5
3,1
0,3
1,4
32,6
22,3
3,6
2,2
1,7
18,7
1,2
1,2
10,1

Protože část Vězeňské služby se stala policejním orgánem až od 1.1.2012, nezle
provádět srovnání prověřovaných trestných činů z uplynulých let. Bylo tedy provedeno
srovnání dat pouze s 1. pololetím roku 2012, ze kterého vyplývá, že k poměrově
odpovídajícímu poklesu počtu prověřovaných osob a případů vzhledem k amnestii prezidenta
republiky nedošlo.
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Tabulka č. 9 Srovnání možné trestné činnosti u dvou časových období
Časové období
1. pol. 2012
1.pol. 2013
vězněné osoby
23 443
16 242
prověřované vězněné osoby
166
164
Prověřované skutky
1. pol. 2012
1.pol. 2013
odloženo dle § 159a tr. řádu
41
32
odevzdáno dle tr. řádu ke
14
15
kázeňskému trestu
odsouzeno
5
1
Prostředí věznic je relativně uzavřené, s mezilidskými vztahy uvnitř i vně. Lidé
pracující ve věznicích (vězeňská služba, vychovatelé, lékaři, duchovní ap.) mají mezi sebou
uzavřené rozličné vztahy a vytvářejí se zde určité pracovní vazby. Jsou obklopeni izolovaným
prostředím, které vytváří svůj vlastní život. Zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ve své
pracovní době neustále pracují s lidmi, kteří byli z nějakého důvodu vyčleněni ze společnosti,
a nesou plnou odpovědnost za udržení pořádku v tomto uzavřeném prostředí. Musí se
vypořádat s různými problémy, které jsou dány pro toto specifické prostředí.
Nejdůležitější v jejich profesní činnosti je práce s vězněnými lidmi a jejich umisťování
v odpovídajících prostorách. Nestačí jen umístit odsouzené podle typu omezení osobní
svobody, je třeba pohlížet i na další odlišnosti. Narůstá počet přestárlých a těžce nemocných
osob, které vykonávají dlouholeté tresty. Ve věznicích se stále více objevují osoby, které mají
zdravotní potíže, např. problém s pohybem - vozíčkáři. Také jsou zde osoby, které mají
psychické problémy a umístit je mezi mentálně zdravé jedince není vhodné. U vězněné osoby
se musí počítat i s povahovými rysy, charakterovými vlastnostmi, návyky, závislostmi na
drogách a předchozími kriminálními zkušenostmi. Dalšími faktory, které negativně ovlivňují
chování vězněných osob je přístup příslušníků vězeňské služby k vězněné osobě, vnitřní
režim věznic, který je odlišný od života mimo zdi věznice a v neposlední řadě i to, jaké má
vězněná osoba rodinné zázemí, zda je dostatečně hmotně zabezpečena a zda tedy má motivaci
pro co nejrychlejší opuštění věznice. Uzavřený prostor, různé druhy a délky trestů, nedostatek
specializačních oddělení, zdravotní, psychické, tělesné a osobnostní rozdíly u vězněných osob
nutně vedou k vzájemným neshodám, šarvátkám a trestné činnosti. Ta je namířena proti
veřejnému zájmu, ničení a zcizováni majetku a dokonce i proti lidskému zdraví a životu.
Od 1. 8. 2013 je v účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestného činu. Má
zajišťovat dostatečnou ochranu státu osobám, které se staly obětmi trestného činu. Tento
zákon se týká tedy i vězněných osob, které se staly obětmi trestného činu ve věznicích či
detenčních ústavech.
Pověřené orgány Vězeňské služby, které mají postavení policejního orgánu, se musí
tímto zákonem řídit a uplatňovat ta ustanovení, která se jich přímo dotýkají při výkonu
služby. To pro ně není jednoduché, neboť pro tyto příslušníky nebyla vytvořena žádná
metodika, která by jim práci sjednotila a usnadnila. Každá věznice si tak musí vytvářet vlastní
postupy při odhalování a objasňování trestné činnosti vězněných osob ve spolupráci se
státními zástupci s ohledem na zákony, týkajících se jejich práce, a s ohledem na specifické
klima uvnitř věznic. Následkem těchto skutečností vznikají a budou vznikat situace, které
obecné ani speciální normy neřeší.
Zákon o obětech trestného činu rozděluje oběti na oběti trestného činu a na zvlášť
zranitelné oběti.2 Obě skupiny jsou zastoupeny ve věznicích. Zvlášť zranitelné oběti je možno
spatřovat v dítěti do 18 let, tedy ty děti, které jsou pravomocným rozsudkem předány

2

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestného činu, ustanovení § 2.
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k výchově do detenčních ústavů, mladistvých obviněných ve vazbě a mladistvých
odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále jsou to vazebně stíhané osoby a
odsouzení postiženi fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým
poškozením. V ustanovení § 2 odst. 4 písm. d) jde i o oběť trestného činu proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím,
jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s
ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání,
zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se
nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost
na ní.3 Zde vyvstává otázka, jak má vězeňská služba vyslýchat tyto oběti, když zatím neprošla
žádným speciálním školením, které tento zákon vyžaduje.
V druhém dílu zákona o obětech trestného činu, v ustanovení § 11 odst. 2), je uvedena
povinnost věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence informovat oběť na její
žádost o pohybu vězněné osoby, která se na ní dopustila trestného činu, mimo věznici.
Většinou se jedná o některou z forem propuštění vězněné osoby nebo její útěk z těchto
zařízení. Co však není řešeno, je odměna ve formě povolení opuštění věznice až na 24 hodin
v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, která je uvedená v zákoně o výkonu
trestu odnětí svobody.4 Jde o volný pohyb mimo věznici, kdy v případě návštěvy se jedná o
převzetí odsouzeného určitou osobou a nemusí se jednat o osobu blízkou. V programu
zacházení se jedná o volný pohyb mimo věznici, kdy odsouzený odchází obdobně jako u
přerušení výkonu trestu odnětí svobody sám na základě propustky. V době povolení opuštění
věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení vzhledem k tomu, že při
umisťování odsouzených se podle možností též přihlíží k tomu, aby odsouzený vykonával
trest odnětí svobody co nejblíže místu pobytu blízkých osob, tak nelze vyloučit i v tomto
případě ohrožení oběti v rozmezí těchto 24 hodin. Zde však povinnost vyrozumívat oběť není.
Naskýtá se otázka, jak zabezpečit informování oběti, a pokud při tomto druhu opuštění
věznice dojde k jakékoliv újmě oběti ze strany odsouzeného, jak celá věc bude z právního
hlediska posuzována.
V ustanovení § 11 odst. 4, 5 a 6 zákona 45/2013 Sb. se upravuje povinnost
vyrozumívání oběti ze strany věznice v případě uplatnění § 16 tohoto zákona a § 55 odst. 1
písm. c) tr. řádu, kdy jsou údaje oběti skryty a mohou se s nimi seznamovat pouze orgány
činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci.
Věznici tudíž nejsou poskytnuty potřebné údaje pro vyrozumění oběti. Odsouzený, který
nastoupí k výkonu trestu odnětí svobody má sice založen následně v osobním spise odsuzující
rozsudek, ale pokud by byla přiložena žádost o vyrozumění, tak by neobsahovala potřebné
údaje pro vyrozumění, neboť tyto údaje podléhají určitému režimu a stupni utajení. A jak mají
postupovat příslušníci Vězeňské služby v případě, kdy podezření na možné ohrožení může
vyplynout z poznatků zaměstnanců věznice, např. odsouzený se před propuštěním z věznice
nějakým způsobem vyjádří ve vztahu k oběti, kterou však nejmenuje a z písemných materiálů
v osobním spise nelze tyto skutečnosti zjistit. Žádná žádost oběti u spisu není založena, tudíž
věznice nemá možnost zjistit potřebné údaje pro vyrozumění, včetně policejního orgánu, který
vedl trestní řízení v dané trestní věci.
V ustanovení § 21 se řeší právo na doprovod oběti důvěrníkem. V odst. 2 může být
důvěrníkem fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou si oběť zvolí. Důvěrník
poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc. Důvěrník může být zároveň

3
4

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestného činu, ustanovení § 2.
Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ustanovení § 45 odst. 2 , písm. g).
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zmocněncem oběti. Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení
obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka.5
Výše uvedené ustanovení nevylučuje, aby odsouzený, který se stal obětí trestného
činu, si zvolil za důvěrníka jiného odsouzeného. Zamítnout odsouzeného jako důvěrníka by
bylo možno pouze v případě, že by se jednalo o odsouzeného umístěného v jiné věznici, kdy
by bylo možno toto zamítnutí odůvodnit pouze tím, že toto právo nelze vzhledem k výkonu
trestu uplatnit. Výše uvedené by bylo možno podložit ustanovením § 9 a § 10 vyhlášky č.
345/1999 Sb. Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, které upravují přemisťování odsouzených,
kdy není ani v jednom případě uvedeno, že zvolení odsouzeného za důvěrníka může být
zákonným důvodem k přemístění do věznice, kde je umístěna oběť.
V případě, že se jedná o odsouzené ze stejné věznice a umístěné ve stejném typu, nelze
právo na zvolení důvěrníka z řad odsouzených omezit a po právní stránce zamítnutí
odůvodnit. Zamítnutí by bylo možno odůvodnit pouze v případě, že by se jednalo o věznici,
kde jsou oddělení různých typů a odsouzený např. v typu věznice dozor by si zvolil za
důvěrníka odsouzeného z typu ostraha. Pouze v tomto případě by mohlo být zamítnutí
odůvodněno, protože výkon práva by byl v rozporu s účelem výkonu trestu, neboť odsouzení
rozdílných typů věznic jsou umístěni v rámci věznice odděleně. Ale i v tomto případě by se
však mohlo jednat o spornou otázku, neboť odsouzení zařazení v rámci věznice v různých
typech mohou být společně pracovně zařazeni a rozdíl je pouze v tom, že kontrolní činnost
odsouzených ze strany zaměstnance Vězeňské služby ČR je prováděna podle přísnějšího typu.
Nesmíme zapomínat, že v novele zákona o výkonu trestu odnětí svobody budou pouze dva
typy věznic a samotné umisťování v rámci jednoho typu bude provádět Vězeňská služba ČR.
Dalším možným případem zamítnutí je věznice, kde jsou umístěny odsouzené ženy i
muži. V tomto případě by bylo možno odůvodnit zamítnutí důvěrníka druhého pohlaví tím,
že toto právo nelze uplatnit, neboť by bylo v rozporu s účelem výkonu trestu a odkázat se na §
7 zákona č. 169/1999 Sb., o výkon trestu odnětí svobody, který stanoví striktně, že odsouzení
muži se umisťují odděleně od odsouzených žen.
Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody přímo neřeší, jakým způsobem
by byl řešen osobní kontakt odsouzeného – oběti a důvěrníka civilní osoby, která je osobou
blízkou, neboť v tomto zákoně má odsouzený právo přijímat v čase určeném ředitelem
věznice návštěvy blízkých osob pouze na dobu celkem 3 hodiny během jednoho kalendářního
měsíce.6 Započítávala by se doba, kdy důvěrník - osoba blízká, doprovází oběť –
odsouzeného k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení do nárokové návštěvy nebo by
tak získal výhodu vidět a mluvit s osobou blízkou nad rámec povoleného časového úseku?
Závěrem chci uvést, že v českém právním řádu v Listině základních práv a svobod ve
druhém článku třetím odstavci se uvádí zásada, která je pro všechny závazná, a sice: „Každý
může činit, co není zákonem zakázáno, ...“7 Nutno připustit, že tuto zásadu ovládají odsouzení
a vazebně stíhání velmi dobře a využívají ji ve všech směrech svého „zamřížovaného“ života.
Jakmile se v zákoně objeví nějaká skulina, využijí ji ve svůj prospěch a ihned ztěžují práci
všem, kteří se podle zákonů musí řídit. Zejména nová generace vězňů nemá žádné zábrany,
chybí jim pracovní kázeň, morální zásady, nerespektují nic a nikoho.
Vězeňská služba v tomto prostředí musí řešit spory, neshody včetně trestné činnosti
odsouzených a vazebně stíhaných osob a přitom pomáhat vězněným osobám, které se staly
během svého výkonu trestu oběťmi trestných činů, mnohdy s vědomím, že tyto oběti byly
odsouzeny do věznic za jiné, mnohdy závažnější zločiny.
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Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestného činu, ustanovení § 21, odst. 2.
zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ustanovení § 19 odst. 1.
7
Listina základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3.
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Za tuto nevděčnou a nelehkou práci jim patří velké podělování, neboť není mnoho lidí,
kteří jsou psychicky natolik odolní a schopni, aby v tomto prostředí pracovali a podávali
skvělé výkony.
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Avatar jako kriminogenní faktor1
Avatar as a criminogenic factor
Kateřina Kudrlová
Abstrakt: „Avatar“ je specifickou formou reprezentace uživatele ve virtuální realitě. Může
jím být kdokoliv i cokoliv, může být avatarem jediným i jedním z mnoha. Osoba využívající
avatara s ním může být spojena i měsíce či roky, od toho se pak odvíjí její vztah k němu. Jeho
prostřednictvím získává sociální zkušenosti a zažívá úspěch i neúspěch. Je avatar virtuální
osobností nebo virtuální věcí? Může vést identifikace se s avatarem ke snížení frustrace
z neuznání a neúspěchu?
Klíčová slova: Avatar, kyberkriminalita, kyberprostor, virtuální prostředí
Abstract: "Avatar" is a specific form of representation of the user in virtual reality. It can be
anyone and anything, it can be the avatar or one of many. A person may use the avatar for
months or even years, in time he builds his relationship with it. Via avatar social experience is
gained and success or failure experienced. Is avatar rather a virtual personality or a virtual
thing? May identification with the avatar reduce the frustration from non-recognition or
failure?
Key words: Avatar, cybercrime, cyberspace, virtual environment
V září roku 2013 byl na konferenci Evropské kriminologické společnosti
EUROCRIME jeden z úvodních příspěvků věnován tematice léčby závislosti spojené s
počítačovými hrami, kdy součástí terapie byla “konforntace” hráče s jeho avatary usazenými
na židlích ve virtuální místnosti. Co je to vlastně avatar a jaký může mít význam z hlediska
kriminologie? Cílem je zde upozornit na možné otázky i dát některé odpovědi.
Vzhledem k rychlému vývoji informačních a komunikačních technologií se rozvíjí i
způsoby jejich užívání, nicméně jedna věc zůstává stejná, a to obliba her. V počátcích
výpočetní techniky se jednalo o čistě textové hry,2 časem přibylo grafické rozhraní reagující
na textové pokyny hráče.3 Dalším krokem bylo ovládání prostřednictvím klávesnice a posléze
za použití počítačové myši.4 V současnosti přibývají další periferní zařízení, která stále více
umocňují prožitek ze hry a dávají hráči pocit přímého působení na herní prostředí.5

1

Příspěvek vznikl za podpory programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P06
"Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace" – koordinátor prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
2
Hráč si herní prostředí si představuje na základě textového popisu typu „stojíš v kulaté místnosti se třemi
dveřmi, na zemi leží malá krabička“ a zadává textové příkazy typu „otevři krabičku“.
3
Viz Dějiny_počítačových_her_a_videoher, dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/ Dějiny_počítačových_
her_a_videoher (10.1.2014).
4
Vynalezena v roce 1963, v běžném užívání až od osmdesátých let, viz Počítačová myš, dostupné na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová_myš (17.1.2014).
5
Např. dálkový ovladač wii remote přenáší pohyby hráče jako by držel tenisovou raketu, meč atp., viz Wii,
dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Wii (5.2.2014). Pocit přímého působení ještě více umocňuje např.
zařízení kinect, které za použití kamery a projektoru přímo snímá pohyby hráče, které přenáší do herního
prostředí, a tak umožňuje ovládání bez zprostředkujícího zařízení, viz Xbox 360, dostupné na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xbox_360 (5.2.2014). Probíhá též např. vývoj softwaru schopného přenést
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Avatar6 však není jen jedním z prvků her jako ostatní virtuální “věci”, nýbrž má určitá
specifika vyplývající z faktu, že reprezentuje uživatele a ve větší či menší míře je jeho
projekcí.7 Jeho prostřednictvím uživatel komunikuje s ostatními a opomenout nelze ani
ekonomický faktor, totiž hodnotu avatara pro hráče a samu o sobě. Dorůstá navíc generace,
pro kterou jsou virtuální prostředí a vztahy stejně přirozené jako reálný svět, a tudíž i vlastní
vystupování prostřednictvím avatara se blíží hraní rolí mimo kyberprostor.
Jak vlastně avatar vzniká? Pro vstup do mnoha virtuálních prostředí8 je třeba nejprve
zvolit svou reprezentaci, nejčastěji ve formě zosobnění člověka nebo humanoidní bytosti,9
přičemž se obecně stále rozšiřují možnosti vlastních úprav dané bytosti dle vlastní představy
(barva pleti, tvar jednotlivých částí obličeje, postava, účes atp.).10 Zpravidla bývá nezbytnou
součástí též výběr jména.
Z hlediska uživatele může být takový avatar pouze “jednorázový”, 11 krátkodobý12
nebo dlouhodobý, se kterým tráví i roky života.13 Dále může být jediným avatarem nebo
naopak jedním z mnoha.14 Předmětem zde je především dlouhodobý hlavní avatar, neboť
právě s ním se lze v průběhu času nejvíce sebeidentifikovat.
K čemu avatar slouží
Zřejmou úlohou existence avatarů je umocnění zážitku ze hry. Díky rozvoji
technologií15 se tzv. telepresence16 stále více přibližuje reálnému prožitku.17 To až do té míry,

prostřednictvím kamery mimický výraz uživatele na virtuální osobu (včetně avatara) v reálném čase, viz Capin,
T. K., Pandzic, I. S., Thalmann, N. M., Thalmann, D. Realistic Avatars and Autonomous Virtual Humans in
VLNET
Networked
Virtual
Environments.
Dostupné
na
http://infoscience.epfl.ch/record/
101519/files/Capin_and_al_VWI_98.pdf (5.2.2014).
6
Avatar je reprezentace uživatele ve virtuální realitě. Původní význam pojmu „avatar“ vychází z hinduismu a
znamená pozemské vtělení duchovní bytosti, viz Avatar, dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Avatar
(27.12.2013).
7
Projekcí na jedné straně z hlediska přenesení fyzického chování do virtuálního prostředí (ať už prostřednictvím
úhozů do klávesnice, ovládáním myši nebo realističtějšího přenosu za použití kinectu aj.), na straně druhé
z hlediska připisování vlastností hráče samého jeho vlastnímu avatarovi či avatarům jiných hráčů.
8
Virtuálním prostředím jsou zde míněny jednotlivé virtuální světy typu Second life, World of Warcraft, Diablo,
Elder Scrolls, Final Fantasy, GTA, Ultima, Medal Of Honor, Battlefield, Habbo Hotel atp., nikoliv internet nebo
kyberprostor jako takový. Nemusí se vždy jednat o hru – např. Second life slouží jako platforma pro setkávání a
komunikaci uživatelů prostřednictvím jejich avatarů, prostor kreativity uživatelů a pro cokoliv, co je napadne
(proto se v rámci Second life např. pořádají koncerty, obchoduje, prezentují se zde reálné společnosti, vzdělává
se atp.) – chybí tak základní účel hry, a to hraní samotné.
9
Lze se setkat i s „avatarem“ v podobě zvířete, věci, jiné bytosti nehumanoidního typu.
10
Záleží na konkrétním virtuálním prostředí, do jaké míry dává uživateli volnost – lze se setkat s předem
určenou nezměnitelnou podobou (např. akční hry) i prakticky 3D obrazem uživatele samého.
11
Např. výběr z náhodně generovaných postav pro jedinou nadcházející bitvu.
12
Např. určený k odehrání hry, podobně jako se uživatel vcítí do hlavní postavy čtené knihy.
13
Např. avatar ve hře typu World of Warcraft, kde cílem je hru hrát, nikoliv dohrát, nebo ve virtuálním prostředí
typu Second life, které někteří uživatelé využívají i jako způsob přivýdělku (a v některých případech i jediného
výdělku) - uživatelé v takovém virtuálním prostředí setrvávají i několik let.
14
Rozlišuje se pak tzv. alt, vedlejší avatar či avatarové, a tzv. main, hlavní avatar, kterému dává hráč do jisté
míry přednost, tráví ve spojení s ním většinou nejvíce času, bývá jeho prostřednictvím v kontaktu s nejvíce
ostatními hráči, nejvíce si dává záležet na jeho vybavení, „reputaci“ atd.
15
Ovládání (kinect, simulátory, jiné ovladače), grafika, zvuk, rychlost zpracování a přenos dat atd.
16
Telepresence je více či méně dokonalá iluze reálné přítomnosti docilovaná použitím moderních technologií,
počínaje videokonferencemi a konče virtuální realitou. Využívá se přenos obrazu, zvuku i fyzického kontaktu
(např. dálkově ovládaný chirurgický robot). Viz Telepresence, dostupné na http://en.wikipedia.org
/wiki/Telepresence (10.1.2014).
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že prožitek z virtuálního prostředí se stává zcela reálným v myšlenkách a vzpomínkách.
Příkladem může být vzpomínka na rozhovor s jiným uživatelem ve virtuálním prostředí –
pamatuji si např., kde v daném prostředí rozhovor proběhl, jak vypadali oba avataři, zda byl v
daném prostředí den či noc atp., ovšem už si nevybavím, kde jsem zrovna seděla se svým
notebookem nebo co jsem měla v tu chvíli na sobě v reálném světě. Budu-li o rozhovoru říkat
další osobě, nikdo se zřejmě nepozastaví nad vyjádřením, že jsem s s danou osobou “viděla”
ve virtuálním prostředí, byť se vzájemně “setkali” pouze avataři.18
Rozšířený žánr MMO her a virtuálních prostředí per se tvoří specifické sociální
prostředí, kde se skrze své avatary setkává množství uživatelů. Komunikace s jinými uživateli
je proto neodmyslitelnou součástí virtuálního prostředí. Avatar pak slouží jakožto
sebeprezentace svého uživatele, který jeho prostřednictvím především přímo komunikuje s
ostatními.19 Relativně bez rizika tak může uživatel experimentovat s vlastní sebeprezentací,20
zkoušením různých rolí i třeba vystupováním za opačné pohlaví. 21 Avatar tak dává svému
uživateli do jisté míry nahlédnout na sebe samého, neboť “skrze Tebe vidím sebe”.22
Vzhledem k tomu, že komunikace ve virtuálním prostředí postrádá některé překážky
reálného světa23 a bývá značně zjednodušena (chybí řeč těla i mimika),24 osobám s problémy
běžné komunikace v reálném světě vždy hrozí upnutí se na virtuální formu a s tím pokračující
eliminaci kontaktů v reálném světě.25 Zároveň jsou snazší některá společensky škodlivá
jednání, využívající této jednodušší formy, jako jsou typicky podvody26 nebo
kybergrooming.27
Pro virtuální prostředí je typické formování různých skupin. Ty mohou buď
reflektovat danou skupinu z reálného světa, nebo být zcela samostatné a na reálném světě
nezávislé. Většina uživatelů prostřednictvím svých avatarů takto “někam patří”, má své místo,
je součástí “my” (včetně vnímání “my” proti “oni”).28

17

Díky tomu lze dobře využít virtuální prostředí i ke vzdělávání – např. lze simulovat laboratorní podmínky pro
fyzikální experiment nebo lékařský zákrok (nemluvě o spojení s různými simulátory), navštívit přednášku ve
virtuálním prostředí atp.
18
S ohledem na to, do jaké míry se mohou “vzájemně setkat” dvě virtuální bytosti.
19
Někdy je avatar vnímán dokonce jako pravdivější prezentace osobnosti než vystupování v reálném světě, viz
Wolfendale, J. My avatar, my self: Virtual harm and attachment. Ethics and Information Technology, 2007, r. 9,
č. 2, s. 111.
20
Viz De Zwart, M. My self, my avatar, my rights? Rights of avatar identity and integrity in virtual worlds.
Dostupné na http://www.inter-disciplinary.net/ci/cyber%20hub/visions/v3/De%20Zwart% 20and%20Lindsay%
20paper.pdf (27.12.2013).
21
Spolu se zakoušením reakcí ostatní na vlastní vystupování v závislosti na roli i pohlaví.
22
S určitým nadnesením v buberovském pojetí osoby poznávající sebe samu nahlédnutím do tváře druhého (viz
Buber, M. Já a ty. Votobia, Olomouc, 1996). Prostřednictvím avatara jednak vidím vystupování ostatním vůči
mně, jednak „vidím“ vystupování svého vlastního avatara vůči ostatním.
23
Např. stud, nepříjemný vzhled, fyzická bariéra typu koktání nebo nutkavé nekontrolovatelné pohyby atp.
24
V tomto směru jsou zatím možnosti většiny avatarů poměrně kusé, omezující se např. na pokyn „tanec“,
„smích“, „velký smích“ atp.
25
V případě, že se nedostatky sociální komunikace jedince týkají i virtuálního prostředí, o to větší pak může být
jeho frustrace při srovnání s osobami sociálně úspěšnými v reálném světě a úměrně tomu i ve virtuálním
prostředí.
26
S ohledem např. na omezenou možnost správně posoudit důvěryhodnost pachatele.
27
Psychická manipulace oběti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií s cílem sexuálně ji
využít.
28
Avatar tedy slouží jako prostředek sebeprezentace, komunikace s ostatními i bod kontaktu s kyberprostorem,
jeho prostřednictvím ve spojení s telepresence uživatel zakouší virtuální prostředí, jako by byl fyzicky přítomen
(a jako by byli fyzicky přítomni i další uživatelé v jeho virtuálním bezprostředním okolí). Zajisté by bylo
zajímavé sledovat míru splynutí a sebeidentifikace s avatarem v závislosti na tom či onom virtuálním prostředí,
včetně konkrétního typu her – např. do jaké míry se identifikovali se svými avatari z akčních tzv. stříleček dětští
pachatelé střelby ve školách.
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Nelze ovšem vynechat ani ekonomický faktor. Avatar má vždy nějakou hodnotu sám o
sobě. Na jedné straně pro svého uživatele, který do něj zpravidla investoval v určité míře čas i
peníze.29 Zároveň má pro svého uživatele citovou hodnotu (jeho prostřednictvím např.
navázal citový vztah, našel v kyberprostoru přátele, prožil herní úspěch, uzavřel dobrý obchod
atp.).30 Avatar však neznamená vždy jen cíl investice (časové, finanční), ale i prostředek
výdělku.31 Avataři se proto stávají i předmětem obchodování, ať už v souladu či rozporu s
pravidly daného virtuálního prostředí.
Avatar jako kriminogenní faktor
Avatar může sloužit jako předmět i prostředek útoku, a to jakožto reprezentace
pachatele i reprezentace poškozeného.
Důvodem útoku na avatara32 může být ekonomický faktor. Jak je naznačeno výše,
avatar má vždy větší či menší hodnotu jako jakákoliv věc. Ekonomický faktor však může hrát
roli i v jiném smyslu, a to když je motivem útoku např. snaha odstranit obchodní
konkurenci.33 Může jít též o projev tzv. tradiční kriminality v novém kabátě.34
Útok na avatara může být veden též s úmyslem poškodit jeho uživatele (s vědomím
sepětí uživatele s jeho avatarem). V abstraktnější rovině může být útok sycen i symbolicky,
kdy prostřednictvím útoku na avatara pachatel např. vyjadřuje svůj nesouhlas s tím či oním,
zasahuje dané virtuální prostředí jako takové nebo jeho provozující společnost. Velmi
diskutabilní jsou pak možné formy podněcování k nenávisti různých skupin prostřednictvím
avatarů či útoků na avatary.
Podob mohou nabývat útoky na avatara různé. Především se bude jednat o
neoprávněné nakládání s ním, tedy obdobu krádeže a neoprávněného užívání cizí věci.35
Avatar může sloužit jako “prostředek útoku”, jestliže jeho prostřednictvím pachatel např.
vydírá poškozeného, vyhrožuje mu atp.36 V takových případech je pak role avatara
alternativou telefonního hovoru, výhružného e-mailu atp.37 Při silné citové vazbě
poškozeného na svého avatara může poškozený vnímat útok na něj i jako způsobení vážné
újmy.

29

U většiny herních avatarů uživatel vylepšuje jejich „schopnosti“ tím, jak postupuje ve hře, případně lze
obvykle zakoupit různé doplňkové vybavení, ať už za reálné peníze nebo virtuální (buď měnu používanou
v daném prostředí nebo virtuální měnu per se typu bitcoin).
30
Svým způsobem v některých případech i „navštívil zajímavá místa“ v podobě „přírodních“ scenérií,
virtuálních galerií atp.
31
Např. vytvoření avatara určité úrovně za účelem jeho následného prodeje jinému uživateli.
32
Míněno jednak neoprávněné nakládání s avatarem v reálném světě, jednak přímo virtuální útok v daném
prostředí.
33
Některá virtuální prostředí nabízí např. i prostor pro prezentaci obchodních společností či přímo obchodování,
nabízení a poskytování služeb.
34
Např. snaha využít avatara k podvodnému jednání.
35
Viz § 205 a 207 TZ. Předmětem útoku obou těchto skutkových podstat ovšem může být pouze věc, k tomu
však viz dále.
36
Přičemž své jednání skrze avatara může směřovat k poškozenému přímo nebo jeho avatarovi (ovšem
s vědomím, že se jedná právě o avatara poškozeného).
37
S tím, že kontakt pachatele s poškozeným (zprostředkovaný případně jejich avatary) probíhá na rozdíl od emailu nebo dopisu v reálném čase. Navíc v případě přímého vyhrožování avatara pachatele avatarovi
poškozeného může poškozený vnímat výhrůžky jako hrozbu zcela bezprostřední (v závislosti na míře
telepresence a případně sebeidentifikace poškozeného s avatarem).
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Avatar jako právní problém
Jak je naznačeno výše, samotná podstata avatara není zcela jednoznačná, tedy otázka,
“co” je vlastně avatar z hlediska práva. Lze se již setkat s judikaturou v rámci ČR i na poli
mezinárodním, která se zabývá virtuálním prostředím.38 Jedná se však zpravidla o virtuální
“věci” typu virtuální meč, vybavení virtuálního hotelového pokoje atp., nikoliv však o
avatary, a proto je její využitelnost v tomto směru jen omezená.
Nejprve se nabízí pojetí avatara jako věci. Z hlediska nového občanského zákoníku
avatar zřejmě splňuje daná kritéria, totiž je rozdílný od osoby a slouží potřebě lidí.39 V
trestněprávní oblasti se však vymezení věci liší, když vychází z definice uvedené v § 134 TZ,
který rozlišuje věci a jiné majetkové hodnoty. Pro splnění kritéria věci v trestněprávním
smyslu40 by avatar musel být ovladatelným hmotným předmětem či přírodní silou,41 hmotný
substrát však postrádá.
Avatar je do jisté míry (v závislosti na možnostech jeho úpravy) výsledkem tvůrčí
činnosti jeho uživatele, který vybírá z nepřeberného možností předem omezených prvků
poskytnutých provozující společností jedinečnou variaci. Lze proto takového avatara chápat
jako autorské dílo, odvozené od díla původního – virtuálního prostředí.42 Podstatou avatara je
v tomto pojetí zdrojový kód jako součást původního počítačového programu, a tudíž dílo
literární.43 Práva uživatele k vlastnímu avataru by pak vyplývala z autorskoprávní licence ve
spojení s pravidly virtuálního prostředí.44 Z hlediska trestního práva tak lze shledat podstatu
avatara v tomto směru jako jinou majetkovou hodnotu dle § 134 odst. 2 TZ.45
Nyní si dovolím krátký exkurz na pole filosofie. Jednou z podstatných otázek po
lidském bytí je sebevnímání ve spojení s vlastním tělem. “Mám tělo”, nebo “jsem svým
tělem”? Každý nechť posoudí svůj vlastní postoj. Na jedné straně stojí mé duševno v opozici
vůči tělesnému světu, který mne omezuje, ale ve kterém a jehož prostřednictvím jedině se
může mé duševno projevit tak, aby to mohl zachytit i někdo jiný mimo mne.46 Na straně
druhé nejde o opozici, když právě jedině prostřednictvím tělesna může duševno existovat, a
nikoliv mimo ně.47

38

Viz např. rozsudek odvolacího soudu v Leeuwardenu z roku 2009 (LJN no. BQ9251), kde došel nizozemský
soud k závěru, že virtuální předměty (zde amulet a maska) jsou věcí z hlediska nizozemského trestního zákoníku
(především proto, že mají pro svého vlastníka určitou hodnotu), viz Fialová, E. Krádež virtuálních předmětů v
příkladech z nizozemské judikatury. Revue pro právo a technologie, 2010, č. 1, str. 23, dále též Taking virtual
amulet and mask in RuneScape game is theft, dostupné na http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/HogeRaad/Nieuws/Pages/Taking-virtual-amulet-and-mask-in-RuneScapegame-is-theft.aspx (5.2.2014).
39
Viz § 489 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
40
Viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. C.H. Beck: Praha, 2012, s. 1397.
41
Či živým zvířetem, zpracovanou oddělenou částí lidského těla, peněžními prostředky na účtu nebocenným
papírem – nic z toho pochopitelně avatar není.
42
K tomu blíže viz Burk, D. L. Information ethics and the law of data representations. Ethics and Information
Technology, 2008, č. 2-3, s. 142.
43
Viz Kabát, R. Virtuální vlastnictví – vlastnictví za časů Ius downloadendi. Acta Universitatis Carolinae
Iuridica, 2012, č. 4, s. 114.
44
Obvykle má jakékoliv virtuální prostředí vlastní pravidla, na něž uživatel přistupuje zpravidla před prvním
spuštěním daného prostředí.
45
Z hlediska neoprávněného nakládání s avatarem tak přichází v úvahu např. skutková podstata trestného činu
zpronevěry podle § 206 TZ, pokud např. uživatel svěří svého avatara jinému, který s ním naloží v rozporu
s účelem, k němuž mu byl avatar dán k dispozici, viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. C.H.
Beck: Praha, 2012, s. 2010.
46
Neberu zde v potaz ontologický solipsismus, podle něhož svět ani druzí mimo mne (mimo mou mysl)
neexistují.
47
Nepřijmu-li představu čehosi jako duše „oblékající se“ do těla, jakákoliv má existence (fungování mé osoby
vůbec) je vázána na tělo, počínaje buněčnou látkovou výměnou a abstraktním myšlením vázaným na pracující
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Ať už je odpověď jakákoliv, podobnou otázku lze do jisté míry položit i ve vztahu k
používání avatara:48 “mám svého avatara,” nebo “jsem svým avatarem”? Jestliže jsou mé
odpovědi takové, že “jsem svým tělem”, ale “mám svého avatara”, pak ho lze těžko odlišit od
jakékoliv jiné věci, se kterou disponuji.49 Na opačné straně stojí “mám své tělo”, ale “jsem
svým avatarem” – takový přístup by značil radikální upřednostnění kyberprostoru na úkor
reálného světa. Na pomezí stojí relativně neproblematické “mám své tělo” a “mám svého
avatara”, oproti “jsem své tělo” a zároveň “jsem svým avatarem.” V posledně jmenovaném
případě (stejně jako u “mám své tělo”, ale “jsem svým avatarem”) lze usuzovat, že
sebeidentifikace uživatele s avatarem pokročila do té miry, že ho považuje za součást své
osobnosti, a tudíž i útok na avatara by v takovém případě znamenal porušení osobnostních
práv uživatele.50 Jen podotýkám, že avatar jakožto součást osobnosti by pak pochopitelně
nebyl již věcí ani v občanskoprávním smyslu, neboť by nebyl rozdílný od osoby, jak požaduje
v definici věci nový občanský zákoník v § 489.
Závěr
Zde předložené úvahy jsou pouhým nastíněním problematiky avatara. Nabízí se
mnoho otázek, leč údajů, o něž se lze opřít, zůstává poskrovnu. Proběhly sice či probíhají
výzkumy zabývající se mimo jiné vztahem mezi uživatelem a jeho avatarem, 51 avšak
vzhledem k relativně nové a specifické oblasti kyberprostoru se potýkají s “porodními
problémy”.52 S ohledem na rostoucí význam kyberprostoru lze očekávat postupný rozvoj
antropologie kyberprostoru, s podoblastí antropologie virtuálních prostředí.
Každá hra je určena k tomu, aby ji uživatel hrál, komerční hra k tomu, aby ji hrálo co
nejvíce uživatelů. Je proto žádoucí vyvolat a udržovat chuť uživatele hrát, k čemuž je velmi
účinným prostředkem zajištění úspěchu za předpokladu určitého úsilí věnovaného hře
(investice času, případně financí). Většina hráčů proto zakouší díky hře pocit úspěchu, v
návaznosti na to pak mnohdy i uznání ze strany ostatních hráčů, především ve vlastní
referenční skupině v daném virtuálním prostředí. Jistě zajímavé by proto bylo blíže
prozkoumat vztah mezi sebepojetím, sebevědomím a pocitem pohody (well-being) v reálném
světě či naopak frustrace v závislosti na čase stráveném v online hře a tam dosaženou mírou
úspěchu a uznání.
Zajištění si uznání prostřednictvím avatara zřejmě povede i k větší sebeidentifikaci s
ním a zároveň učiní hru (či virtuální prostředí) o to lákavější oproti reálnému světu. Na jedné
straně tak nabízí možnost snížit případnou frustraci plynoucí z nedostatku uznání v reálném

mozek konče, taktéž však i bytí (má již vědomá existence, o niž se starám a jíž jsem si vědoma, tedy vím, že
„jsem“).
48
Avatara hlavního, dlouhodobého, viz výše.
49
Věci z hlediska občanskoprávního.
50
Pakliže by avatar byl považován alespoň v některých případech za součást osobnosti, v úvahu by pak musel
připadat i např. útok na avatara jako na nezpůsobilý předmět útoku – pachatel by se např. mylně domníval, že
poškozeného nutí něco konat pod pohrůžkou vážné újmy, poškozený by se však se svým avatarem
neidentifikoval natolik, aby hrozící útok vůči avatarovi vůbec mohl dosáhnout intenzity vážné újmy. Nemluvě o
nelehké úloze orgánů činných v trestním řízení posoudit, zda se jedná v daném případě o součást osobnosti či
nikoliv.
51
Viz např. Ikegami, E. Visualizing the networked self. Social Research, 2011, č. 4 nebo Williams, M. Avatar
watching: participant observation in graphical online environments. Qualitative Research, 2007, č. 1.
52
Např. reprezentativnost vzorku, specifika pozorování (zúčastněného i nezúčastněného – např. přepínání
uživatele mezi jednotlivými avatary, přístup do konkrétní virtuální oblasti pouze s náležitě vybaveným avatarem
atp.).
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světě jeho nahrazením uznáním ve světě virtuálním, na stranu druhou však připoutává
uživatele k virtuálnímu prostředí, kde je “úspěšnější”.53
Ještě jedno téma zbývá zmínit závěrem. Zde nastíněné pojetí avatara může čtenářineuživateli připadat nepravděpodobné. Jsou však mnozí, kteří jdou ve svých úvahách ještě
dále.54 V současnosti se lze setkat v kyberprostoru i virtuálních prostředích s několika
úrovněmi “virtuálních bytostí”. Jsou zde samozřejmě avataři jakožto reprezentace uživatelů
jimi ovládané. Jsou zde ovšem také umělé inteligence různého stupně – od jednoduchého
“bota”55 až po “společníka” vyvíjeného pro udržování společnosti astronautům na dálkových
vesmírných letech.56 V kombinaci avatara s integrovanou vlastní sofistikovanou umělou
inteligencí by byl už jen malý, leč zároveň propastný krok k pojetí takového avatara jako
svébytné bytosti per se. Znamenalo by to potřebu redefinovat některé ze základních pojmů
mnoha oblastí jako je právo, filosofie, etika aj. – pojmy jako fyzická osoba, přirozené právo,
autorské dílo (vytvořené takovým avatarem), odpovědnost tvůrce takové bytosti za její
jednání či chování. Zůstaňme však v současnosti.
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Problematické paralely výzkumu organizovaného zločinu
a politiky boje proti organizovanému zločinu v ČR:
kritická (sebe)reflexe1
Problematic parallels of the research on organized crime and politics of organized crime
in the Czech Republic: critical (self)reflection
Petr Kupka, Kateřina Tvrdá
Abstrakt: Předkládaný příspěvek načrtává problematické aspekty výzkumu organizovaného
zločinu v České republice s přihlédnutím k podobnému charakteru problémů spojených
s národní politikou boje proti organizovanému zločinu. Hlavním argumentem příspěvku je
předpoklad o vzájemné legitimizaci dosavadního výzkumu a politiky boje proti
organizovanému zločinu v ČR, která je však pro výzkum i politiku slepou uličkou.
Klíčová slova: organizovaný zločin, výzkum organizovaného zločinu, politika boje proti
organizovanému zločinu
Abstrakt: The submitted paper draws the lematic aspects of research on organized crime in
the Czech Republic with the reference to similar character of problems connected with
national politics of organized crime. The main argument of the paper is the assumption of
mutual legitimization of existing research and politics on organized crime in the Czech
Republic, though this legitimization can be a blind way for both sides.
Keywords: organized crime, research on organized crime, politics of organized crime
Úvod
V následujícím diskusním příspěvku načrtneme problematické aspekty výzkumu
organizovaného zločinu v České republice s přihlédnutím k podobnému charakteru problémů
spojených s národní politikou boje proti organizovanému zločinu. K tomuto tématu nás
přivedly naše dosavadní zkušenost s různými aspekty výzkumů organizovaného zločinu
v České republice, v nichž se zabýváme politikou a nástroji pro boj s tímto fenoménem ať už
na úrovni politických dokumentů nebo praktických nástrojů uplatňovaných ve vyšetřování
organizovaného zločinu. Vzhledem k šíři tématu a omezenosti prostoru nastíníme tři hlavní
body obtíží vztahu výzkumu a politiky boje proti organizovanému zločinu. Příspěvek se nese
spíše v pozitivistickém duchu sociálních věd a to zejména z důvodu převažujících zkušeností
autorů s tímto typem výzkumu (odvislý od zadání výzkumů), ačkoli je zřejmé, že smysl
tohoto přístupu zabraňuje porozumění podmínek pro vznik jevů spojovaných s
organizovaným zločinem.

1

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu „Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední
Evropy“ (VF20102015005), financovaného Ministerstvem vnitra České republiky.
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Objekt analýzy / Věcná příslušnost: Co je organizovaný zločin?
Počáteční fáze výzkumu organizovaného zločinu nejen v ČR začíná klasickou otázkou
„co je organizovaný zločin“. Tato na první pohled triviální otázka však v sobě implicitně
obsahuje identifikaci objektu analýzy. Tedy to, co bude za organizovaný zločin ve výzkumu
považováno. Obecně lze rozlišit mezi třemi základními přístupy – výzkum vnitřní struktury
zločineckých organizací (organizační model, patron-klient model), ilegálních podnikatelských
aktivit (ekonomický model) nebo analýza sítí, ve kterých aktéři organizované trestné činnosti
působí (síťová perspektiva). V českém prostředí se však s využitím těchto přístupů setkáváme
pouze ve velmi omezené míře (např. Bělonožník 2012). Nejčastěji je organizovaný zločin
představován ve formě velmi obecné deskripce obrazu organizovaného zločinu, který se pojí
s vybraným teritoriem (např. Smolík-Šmíd-Vaďura [eds.] 2006, Souleimanov a kol. 2012)
nebo ve formě hlubšího analytického nástinu aktérů a aktivit organizovaného zločinu ve
vybrané zemi (např. Šmíd 2009, Pojman 2012, Tošnerová 2013).
Patrně nejvýznamnějším aktérem přispívajícím do výzkumu českého organizovaného
zločinu a organizovaného zločinu v ČR je Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP),
který se začal na začátku 90. let věnovat určitým aspektům, které byly později
s organizovaným zločinem spojovány. IKSP využilo jak originální české studie (např.
Brabcová-Zapletal-Poncar 1991, Marešová 1991), tak i překlady zahraničních právních
norem, mezinárodních dokumentů a dalších významných právních a kriminologických
materiálů týkající se organizovaného zločinu (např. Cotič 1991, IKSP 1993a,b, 1995, 1997,
Scheinost [ed.] 1997a,b, IKSP 2001a,b). Od poloviny 90. let přichází IKSP s vlastními, na
svou dobu zajímavými a cennými studiemi, které mohou i dnešním výzkumníkům přiblížit
tehdejší kriminální aspekty přechodu na tržní hospodářství: tranzit drog přes české území
(např. Gawlik 1994), krádeže starožitností a uměleckých děl (např. Gawlik 1995), vydírání
(např. Cejp 1995a), hospodářská kriminalita ve finanční oblasti (např. Kadeřábková 1995),
nelegální migrace a převaděčoví (např. Scheinost 1995), prostituce (např. Trávníčková 1995),
hazardní hry (např. Trávníčková 1996), korupce (např. Cejp-Kotulan-Janda 1997). Součástí
tohoto širokého spektra organizovaného zločinu jsou i dobové zajímavosti, které se zabývali
obecněji formami, dopadem či možností postihu organizovaného zločinu (např. ScheinostBrabcová-Cejp 1994, Cejp 1995b, Cejp 1996, Gawlik - Kadeřábková 1996, Scheinost 1996,
Markusová-Netík 1997, Scheinost-Cejp-Musil-Budka-Brabcová 1997). Od konce 90. let
zkoumá IKSP organizovaný zločin především z hlediska studia trendů (např. Cejp a kol.
1999, 2001, 2004, Scheinost 1999, Baloun 2004, Marešová 2004), mimo to však jsou
poměrně hojně zastoupeny studie týkající se obchodu s lidmi (např. May-Haracopos-Hough
2002, Trávníčková a kol. 2001, 2004, IKSP 2005, Blatníková 2009).
Obecně lze říci, že organizovanému zločinu je v českém prostředí věnována poměrně
široká pozornost. Výše uvedené studie a příspěvky však spojuje jeden problematický element
- jsou založeny na pojetí organizovaného zločinu v jeho trestně-právní rovině; tzn. za
organizovaný zločin je v nich považována především zločinecká skupina zapojená do
ilegálních aktivit, která je v českém právním řádu označena organizovaná zločinecká
skupina2. V řadě studií se objevuje rozšířená verze této definice, jejíž logika je však stejná
(srov. Finckenauer 2005: 65). To znamená, že kriminologické práce reprodukují, ať už
vědomě či nevědomě, obraz organizovaného zločinu v jeho legálně formalistické rovině, která

2

Tento pojem nahradil do konce r. 2009 účinný institut zločinného spolčení. Organizovanou zločineckou
skupinou se podle § 129 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ)
chápe společenství více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je
zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti
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neumožňuje porozumět jeho postavení a funkci ve společnosti. Ukotvení v trestně-právním
diskurzu totiž implicitně redukuje výzkum pouze na mapování zločinecké aktivity.
Takové pojetí výzkumu organizovaného zločinu v podstatě zdvojuje, vyplňuje nebo
nahrazuje práci analytických složek bezpečnostního sektoru určených k potírání
organizovaného zločinu. Jinými slovy, výzkum organizovaného zločinu v ČR podle našeho
názoru do značné míry odráží obecnou politiku boje proti organizovanému zločinu, který je
sevřen mezi obtížemi s naplněním definice organizované zločinecké skupiny na taktickooperační úrovni a pokusy o charakteristiku organizovaného zločinu na úrovni strategické. To
je v praxi reprezentováno na jedné straně stíháním organizované kriminality na základě
skutkových podstat trestných činů „běžné kriminality“ než v subsumování činu pod paragraf
„organizované zločinecké skupiny“, na druhé straně pak ve spektakulární charakteristice
současného organizovaného zločinu jako „organizovaného zločineckého prostředí“ (MVČR
2009), jejíž výpovědní hodnota je z hlediska přenesení na reálie soudobé takticko-operační
úrovně diskutabilní. Jde z hlediska této vládou posvěcené charakteristiky o vydírání či o
působnost zahraničních struktur organizovaného zločinu, které má v kompetenci Útvar pro
odhalování organizovaného zločinu? O rozšířenou korupci a daňové úniky, kterými se zabývá
především Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality nebo o distribuci omamných
látek, proti níž vystupuje nejvýrazněji Národní protidrogová centrála? Anebo o aktivity typu
pašování cigaret, tzv. „kolotočové“ podvody, nebo obecně o krácení spotřební daně, o nichž
disponuje nejbohatšími informacemi Celní správa? Koncepce na tuto otázku odpovídá. Podle
ní jde o propojení legální a nelegální sféry, obecně tedy o propojení všech výše uvedených
aktivit a aktérů. Je otázkou, zda-li jsou však příslušní aktéři boje proti organizovanému
zločinu na proklamované „organizované zločinecké prostředí“ připraveni v období, kdy
spolupráci mezi jednotlivými aktéry charakterizují spíše kompetenční spory a vzájemná
nedůvěra než atmosféra touhy po efektivní vzájemné kooperaci.
Z toho plyne i podstatná zpráva pro výzkum organizovaného zločinu: Identifikovat
objekt analýzy na základě toho, co se v politice (policy) boje proti organizovanému zločinu za
organizovaný zločin považuje, se ukazuje jako liché. Trestně-právní definice nás odkazuje
pouze buď na mapování zločineckých struktur a vztahu mezi jednotlivými komponentami a
v tomto ohledu redukuje organizovaný zločin na autonomní kategorii stojící mimo
společenský rámec. Věcná působnost celorepublikových útvarů sleduje podobnou linii nebo
nás odkazuje k jednotlivým ilegálním aktivitám, které by měly být detailněji prozkoumány.
Koncepce boje proti organizovanému zločinu nás pak mimo tyto dvě pojetí odkazuje ještě ke
kategorii „zločinecké prostředí“, jehož náplň je nejasná a spíše reflektuje obraz
organizovaného zločinu jako mocného a všudypřítomného nepřítele.
Sběr a analýza dat / Tok informací: Jak organizovaný zločin zkoumat?
Zůstaneme-li v rovině pozitivistického přístupu k výzkumu organizovaného zločinu,
tedy v předpokladu, že „organizovaný zločin“ existuje jako měřitelná kategorie, vyvstává před
námi další otázka, a to „jak zkoumat organizovaný zločin?“, respektive jaká data pro výzkum
tohoto fenoménu použít?
Obecný návod práce s daty (nejen) v tomto typu výzkumů dává například SchmidtPfister (Fig. 1), z jejíhož schématu se v této kapitole odrazíme.
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Fig. 1: Vztah původu zdroje dat a jejich relevance (zdroj: Schmidt-Pfister 2009: 3)

Z hlediska výzkumu tak senzitivního tématu, jakým je organizovaným zločin, je
využitelnost dotazníků nebo kvantitativního šetření jako primárních dat (tedy dotazníků
určených aktérům organizovaného zločinu) spíše úsměvným výzkumníkovým přáním. O něco
schůdnější variantou mohou být interview s osobami, které byly za účast na organizovaném
zločinu (v našem případě tedy na organizované zločinecké skupině podle § 361 TZ)
odsouzeny a výzkumník k nim získá přístup. Přístup k těmto osobám naráží na několik
problémů – soudy To však naráží jednak na neprostupnost systému ochrany osobních dat jak
ze strany soudů tak i věznic, kdy je jméno a umístění takových osob poměrně obtížné získat..
Při širší analýze obecnější role takových aktérů organizovaného zločinu nám tento postup
nedává příliš široký prostor. Získat tak například o něco početnější vzorek obchodníků s
kradenými automobily je značně problematické. S tím souvisí i výše uvedená problematika
toho, co nebo kdo bude označeno za “organizovaný zločin”, resp. “organizovaného zločince”.
Statistiky odsouzených za účast na organizované zločinecké skupině nevykazují vysoká čísla
a dohledání konkrétních osob prostřednictvím paragrafů běžné kriminality spáchané v
organizované skupině, podle kterých byly tyto osoby odsouzeny, je, vzhledem k absenci
možnosti takového vyhledávání ve vězeňském systému, velmi náročné.
I v předchozí kapitole jsme naznačili problematiku “čtení organizovaného zločinu” ze
statistik. Možným východiskem se ukazuje být například tradiční postup IKSP, které ve svých
analýzách trendů organizovaného zločinu vycházejí také z dotazníkového šetření s policisty
specializovaných celorepublikových útvarů pro boj s organizovaným zločinem (Cejp 2010).
Prezentace takových expertních interview však znamená reprodukci policejního obrazu o
organizovaném zločinu. Ten však, jak ukázali jiní autoři (Šmíd-Kupka 2011), není jednotný a
odráží různé roviny možného výkladu a prostor pro další výzkum.
Pozorování se jako zdroj dat ukazuje jako jedna z nejproblematičtějších technik.
Odkloní-li se však výzkumník od organizovaného zločinu jako objektu analýzy a přistoupí k
širší analýze určitého společenského pole (viz Bourdieu 1999, 2010), může se pokusit o
porozumění neformálním pravidlům v daném poli, které za jistých okolností může akceptovat
určité jednání, které by jinde bylo považováno za zločinné, jako akceptovatelné. Pozorování
by však v tomto případě bylo pouze jednou z technik sběru dat.
Materiál, který je sbírán a veřejně prezentován státními institucemi (zejména
statistiky) by měl být z hlediska sociálních věd především výchozím materiálem, poněvadž
nabízí především deskripci stavu tak, jak jej zaznamenaly státní složky v dialogu s občanem a
v rámci hlubší analýzy jsou využitelné především jako ilustrace nebo základ pro explanační
modely a který bere v úvahu sociální procesy, které se za těmito daty odehrávají (Hope 2009:
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43-69). Mimo statistiky však státní instituce (např. bulletiny a magazíny vydávané pod
hlavičkou různých pracovišť), ale i nevládní organizace (např. La Strada Česká republika
2006, 2009), poskytují poměrně bohatý materiál v podobě různých reportů nebo výzkumných
zpráv, které poskytují často velmi dobře zpracovaný materiál, jehož kvalita nahrazuje i celou
řadu sociálně-vědních výstupů. Poměrně cenným, ale zároveň obtížně dostupným, materiálem
mohou být i rozsudky soudů v případech, které byly označeny výzkumníkem za organizovaný
zločin. Problém jejich využití je však stejný jako v případě interview se souzenými či
odsouzenými aktéry.
Rozsáhlý korpus dat nabízí i množství literatury faktu, zaměřené na velké kauzy
spojované s organizovaným zločinem nebo korupcí v ČR (např. Blažek 2009, 2004, Houdek
2008, Kmenta 2007, 2008, 2009, Komorous 2009, Kroupa 2006, Láska 2005, Lorencová 2006
aj.). Jejich relevance tkví buď v detailním pohledu na mechanismus fungování konkrétních
případů, v náhledu do policejní subkultury či v poskytnutí politického, ekonomického či
společenského kontextu.
Jedním z nejpodstatnějších zdrojů informací o organizovaném zločinu jsou i média,
která výzkumníkovi umožňují odhalit např. dominantní narativy, které se s organizovaným
zločinem v ČR pojí.
Souvislost mezi prací výzkumníka a politikou boje proti organizovanému zločinu je
zřejmá. Ze své podstaty je odkázán zejména na “státní” data, která se neprojevují pouze v
oficiálních výstupech, jako jsou statistiky, monitorovací zprávy, ale odráží se také v datech,
která lze získat z rozhovorů s příslušnými aktéry boje proti organizovanému zločinu, v
mediích či literatuře faktu, které reprodukují především oficiální výstupy, případně neoficiální
informace o jednotlivých případech prostřednictvím “insiderů”, kteří sice mohou poukázat na
problémy související s takticko-operační úrovní represivních orgánů, ale v zásadě se drží
trestně-právní logiky. To může způsobit i výzkumníkovu prezentaci organizovaného zločinu
jako neuchopitelného fenoménu, který je vždy “o krok napřed”. Státní instituce tak získávají
ve výzkumnících svého spojence na poli prezentování “organizovaného zločinu” jako
mytického nepřítele, který je vždy připraven využít jakékoliv příležitosti k vlastnímu
obohacení. Relevanci takovéhoto tvrzení ponechme stranou. Není však možné, že problém je i
na straně hlavního dodavatele informací, tedy samotných aktérů boje s organizovaným
zločinem? Je důvodné se ptát, zda-li jsou i analytickým odborům jednotlivých státních
institucí přístupny informace o trajektoriích případů od jejich počáteční detekce po případné
odčerpání výnosů z identifikované trestné činnosti. Tedy základní materiál, který je vhodný
pro analýzu případu v maximální možné šíři včetně studia kompletního procesu trestního
řízení po administrativní proces nakládání s konfiskovaným majetkem, a který může sloužit
jako ústřední bod přípravy dalších koncepčních dokumentů pro boj s organizovaným
zločinem. Dále, jaká je vlastně efektivita boje proti organizovanému zločinu, respektive
jakým způsobem se měří? Jsou pro evaluaci k dispozici statistiky odsouzených osob, které
byly prošetřovány nebo s nimi bylo zahájeno trestní řízení ve věci zločinného spolčení či
trestných činů spáchaných v organizované skupině? Jaký je mezi nimi poměr? Disponuje
státní aparát vnitřními statistikami zabaveného majetku, který pochází z “organizovaného
zločinu”? Jinak řečeno, jakým způsobem souvisí tok informací uvnitř pomyslného systému
boje s organizovaným zločinem s povahou předkládaných dat, které mohou výzkumníci
využít?
Tyto a mnohé jiné otázky mají pro výzkum a politiku boje proti organizovanému
zločinu jeden společný jmenovatel – transparentnost.
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Transparentnost výzkumu / Transparentnost politiky
Základní otázkou pro výzkum organizovaného zločinu totiž je, jaká data výzkumník
vůbec získává3. Empirický výzkum organizovaného zločinu neexistuje, to však neznamená, že
výzkumník nemůže získat primární data, které však směřují výzkum spíše do roviny
mapování diskurzu a mentálních schémat aktérů boje s organizovaným zločinem, které
podléhají průběžným změnám. Zcela jistě však nezískává obraz pomyslné „reality“
organizovaného zločinu, který je i jakožto termín mentální konstrukcí reflektující různé
kulturní obrazy, které jsou organizovanému zločinu přičítány. Převládající výzkum
organizovaného zločinu v ČR je problematický především z hlediska autonomie výzkumníka
na získaných datech, které jsou v naprosté většině pomyslným „majetkem“ státu, jehož různé
orgány a instituce předkládají data a informace nejen rozdílného původu, ale také rozdílným
způsobem. Onen „zločin stojící o krok napřed“, je v zásadě výzkumníkova floskule
reprodukující dominantní diskurzívní linku, která nemůže mít oporu ve empirické vědě.
Vztah českého výzkumníka a státu je tedy možno charakterizovat jako vzájemně
symbiotický, kdy na jedné straně stát propůjčuje výzkumníkovi data, který je dále interpretuje
a získává tím symbolický status experta, který „se vyzná“, čímž na druhé straně legitimizuje
postup státu v potírání organizovaného zločinu, protože vlastně nemůže dělat nic jiného.
Artikulovaná problematizace dat nebo politiky je totiž vnímána implicitně jako
problematizace symbolického statusu jednotlivých aktérů a relativizace společenské hrozby,
kterou organizovaný zločin v kulturních obrazech ztělesňuje.
Závěr
V předloženém diskusním příspěvku jsme se zabývali především vztahem výzkumníka
organizovaného zločinu a hlavním producentem dat o organizovaném zločinu, státem. Tuto
podobnost jsme ilustrovali na třech bodech týkající se objektu analýzy, sběru a analýzy dat a
vlastní transparentnosti výzkumu a politiky boje proti organizovanému zločinu.
V prvním bodě se argument týkal kritického náhledu na problémy spojenými s redukcí
„organizovaného zločinu“ na autonomní kategorii stojící mimo širší společenský rámec, resp.
rámec legality, což v praktické rovině zcela znemožňuje porozumění prostoru a podmínkám,
ve kterém jevy připisované v daném kulturním rámci organizovanému zločinu, vznikají.
V druhém bodě jsme krátce diskutovali povahu dat ve výzkumu organizovaného
zločinu, jejichž charakter odvisí v našem případě především od jejich „majitele“, to znamená
od státních institucí. Tím se vztah mezi výzkumníkem a státem stává vzájemně se
podporujícím, čímž však může (čímž ale netvrdíme, že se tak skutečně děje) zakrývat
potenciálně problematický charakter předkládaných dat a tím i politiky boje proti
organizovanému zločinu. Obě strany tak budí dojem točení se v kruhu vzájemné podpory a
legitimizace, která reprodukuje zdání nemožnosti uchopit fenomén organizovaného zločinu
v jeho komplexnosti.
Nic jako „mocný organizovaný zločin“ však v realitě ulic, podniků a nebo elitních
stavovských institucí neexistuje. Existují různé druhy jednání, které mohou být označeny buď
právní kodifikací nebo většinovým společenským názorem jako zločinné, ale jejich funkce se
napříč odlišnými společenskými sektory liší. Toto je podle našeho názoru právě ten bod, od
kterého by se výzkum organizovaného zločinu v ČR odrazit, a od něhož by měl výzkum
směřovat k empirické analýze podmínek, v nichž zločin, včetně toho „organizovaného“,
vzniká.

3

K povaze dat v empirickém výzkumu např. Toušek 2013, s. 20-24.
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Vybrané predikce terorismu1
Selected Predictions of Terrorism
Miroslav Mareš
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá vybranými predikcemi terorismu, vypracovanými
v minulosti různými autory. Je popsána jejich metodologie a predikované událostí. Tyto
události jsou srovnány s reálnými vývojovými trendy a teroristickými akcemi. Jsou
identifikovány silné a slabé stránky predikcí. Jsou analyzovány globální predikce využití
zbraní hromadného ničení džihádisty, vývoj pravicově-extremistického terorismu v Německu
a romský etnický terorismus v České republice. Je formulováno několik doporučení pro další
predikce terorismu.
Klíčová slova: predikce, terorismus, bezpečnost, vývojové trendy
Abstrakt: This paper deals with selected predictions of terrorism, elaborated in the past by
various authors. Their methodology and predicted events are described. These events are
compared with real development trends and terrorist actions. Strengths and weaknesses of
predictions are identified. Predictions of global use of weapons of mass destruction weapons
by Jihadists, development of right-wing extremist terrorism in Germany and Roma ethnic
terrorism in the Czech Republic are analyzed. Several recommendations for further
predictions of terrorism are formulated.
Keywords: Predictions, terrorism, safety, development trends
Úvod
Predikce hrozeb antropogenního původu je jednou z důležitých součástí sociálněvědního výzkumu bezpečnosti. Platí to i pro predikce terorismu, kde se setkávají a prolínají
přístupy bezpečnostních studií, kriminologie, „intelligence studies“ (Clark 2007) i řady
dalších oborů. V tomto příspěvku jsou analyzovány tři vybrané dosavadní uskutečněné
predikce terorismu, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly různé druhy predikcí
z hlediska metodologie a z hlediska variant terorismu. Tyto predikce jsou v příspěvku
porovnávány s reálným vývojem a na tomto základě jsou identifikovány jejich silné a slabé
stránky a formulována doporučení pro další výzkum v této oblasti. Je přitom třeba zdůraznit,
že v případě identifikace slabých stránek predikcí se rozhodně nejedná o kritiku či
zpochybňování fundovanosti autorů. Naopak, jejich studie byly vybrány s ohledem na jejich
vědecký přístup. Je na nich třeba ocenit, že se pokusili o odborně podloženou aktivitu
v mimořádně senzitivní oblasti. Současná znalost reálných dějin je výhodou, kterou oni
v době zpracování svých publikací neměli. Svými pracemi umožnili rozvoj výzkumu
bezpečnosti a v současnosti můžeme jejich práci dále rozvíjet a precizovat predikční metody.

1

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu „Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední
Evropy“ (VF20102015005), financovaného Ministerstvem vnitra České republiky.
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Jak bylo již ve výzkumu predikcí terorismu několikrát konstatováno, jedná se o mimořádně
obtížnou predikci specifického jevu (Bakker 2012) v rámci komplexního systému. Nancy
Hayden definuje komplexní systémy následovně:
1. Komplexní systémy jsou celky, které mají neredukovatelné vlastnosti, vycházející
z interakce a interdependence mezi jejich částmi;
2. Komplexní systémy, které jsou funkční („purposeful“), jsou schopné udržovat samy sebe a
iniciovat akce k dosažení cílů v měnícím se prostředí;
3. Funkční systémy utvářejí samy sebe v odpovědi na sebe-kreativitu jiných systémů;
4. Komplexní systémy koordinují na styčné ploše s přírodní holarchií („holarchy“ je termín
vtvořený A. Koestlerem a znamená celek, který je strukturou součástí, které jsou samy
celky)(Hayden 2007: 298, 313).
K uskutečnění predikce existují různé metody (Smolík 2010) a jejich výběr by měl být
přizpůsoben charakteru zkoumaného jevu a datům, která o něm jsem schopni jako výzkumníci
získat. V následující části budou popsány predikce užití zbraní hromadného ničení džihádisty,
které v roce 2009 publikoval Gary Ackermann, dále predikce neonacistického terorismu
v Německu od Bernda Wagnera (Wagner 1993) a nakonec predikce romského etnického
terorismu (který však takto v původních citovaných studiích není explicitně nazýván!) od
autorů z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy (Potůček a kol. 2000,
Balabán – Rašek 2008).
Ackermannova predikce užití zbraní hromadného ničení džihádisty s pomocí delfské
metody
Gary Ackermann (v té době ředitel Národního konsorcia pro studium terorismus a
odpovědí na terorismus – National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to
Terrorism – START) z Univerzity v Marylandu zkoumal pomocí delfské metody budoucnost
užití zbraní hromadného ničení (ZHN) džihádistickými skupinami. Smolík definuje na
základě předchozí Opatovy definice (Opat 2005: 80) delfskou metodu následovně:
- „jedná se o metodu, která je realizována skupinou anonymních expertů,
- jedná se o proces, který je charakteristický využitím zpětné vazby (feed-back),
- proces trvá několik kol (minimálně 2),
- výstupem by měl být konsenzus pro určitou oblast prognostické činnosti (ale i nedosažení
konsenzu lze vnímat jako splnění cíle delfské metody),
- určení podmínek za jakých se prognóza naplní, resp. za jakých se prognóza nenaplní“
(Smolík 2011: 6). Ve vztahu ke Smolíkově definici lze však upozornit na možnosti
modifikace některých znaků, např. v případě zkoumaného Ackermannova výzkumu nebyli
respondenti anonymní, ale jejich seznam je obsažen v knize (Ackermann 2009: 379).
Nicméně u konkrétních zveřejněných odpovědí zůstává anonymita zachována.
Již od poloviny 90. let 20. století patřila problematika užití zbraní hromadného ničení teroristy
k jednomu z významných témat výzkumu terorismu (mj. v reakci na užití Sarinu sektou Óm
šinrikjó v tokijském metru v roce 1995)(Laqueur 1995), nicméně první práce na toto téma
jsou ještě mnohem staršího data (Rosenbaum 1977). Tento zájem se ještě zvýšil ve vazbě na
události z 11. září 2001 a na možnost využití zbraní hromadného ničení džihádisty.
V průběhu první dekády pak bylo odhaleno několik příprav útoků radiologickými,
chemickými i biologickými zbraněmi a rovněž permanentně existoval zájem džihádistů o
nukleární zbraně.
V návaznosti na tento vývoj bylo primárním cílem Ackermannovy studie zjistit
„současné názory expertů strukturovaným způsobem ve vztahu k pravděpodobnosti užití ZHN
džihádisty v budoucnu“ (Ackermann 2009: 369). Na tento cíl pak navazují další, týkající se
motivace a kapability k útoku, metody útoku, zasazení takového útoku do širšího kontextu
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džihádismu a nestátního užití ZHN a precizace metodologických aspektů (Ackermann 2009:
369). V tomto příspěvku nejsou přepsány a objasněny všechny Ackermannovy postupy a
zjištění, ale pozornost je věnována jen těm nejdůležitějším z hlediska možné verifikace.
Ackermann se dotazoval dominantně na pravděpodobnost džihádistického útoku ZHN
s katastrofickými následky, tedy na takové útoky, které způsobí masové ztráty (vedle toho
však zkoumal i možnosti použití chemických či biologických zbraní s malými ztrátami na
životech). Vymezil přitom i časová období, na která se zaměřila pozornost respondentů, a sice
perspektivu pěti let, deseti let a dvaceti pěti let. Výsledky odpovědí na tento základní dotaz
jsou zachyceny v následující tabulce.
Odhad pravděpodobnosti alespoň jednoho džihádistického útoku zbraněmi hromadného
ničení (na katastrofické úrovni)
Období
Následujících 5 let
Následujících 10 let
Následujících 25 let
Zdroj: Ackermann 2009: 384

Průměr
28,58
43,37
66,29

Medián
22,5
50
80

Jak tedy vyplývá z následující tabulky, méně než třetina expertů se domnívala, že
v následujících pěti letech dojde k džihádistickému útoku za pomoci chemických zbraní.
V delší časové perspektivě se tento počet rapidně zvyšuje. Ackermann zkoumal i to, jaké
zbraně džihádisté nejpravděpodobněji použijí (viz následující tabulka).
Pořadí pravděpodobnosti druhů zbraní hromadného ničení užitých džihádisty (od
nejvíce pravděpodobného po nejméně pravděpodobné)
Pořadí
1. Chemické zbraně
2. Radiologické zbraně
3. Biologické zbraně
4. Nukleární zbraně
V následujících 10 letech
1. Chemické zbraně
2. Radiologické zbraně
3. Biologické zbraně
4. Nukleární zbraně
V následujících 25 letech
1. Chemické zbraně
2. Biologické zbraně
3. Radiologické zbraně
4. Nukleární zbraně
Zdroj: Ackermann 2009: 385-386
Období
V následujících 5 letech

Průměrné pořadí
1,3
2
2,7
4
1,4
2,1
2,5
4
1,6
2
2,4
3,9

Jako nejpravděpodobnější se ve všech třech perspektivách jeví užití chemických
zbraní, v prvních dvou časových perspektivách jsou na druhém místě radiologické zbraně,
které ve třetí – nejdelší - z perspektiv na tomto místě nahrazují biologické zbraně. Experti
tedy předpokládají v horizontu 11-25 let vývoj a získání biologických zbraní s vysokým
účinkem džihádistickými skupinami. Užití nukleárních zbraní se ve všech třech perspektivách
jeví jako nejméně pravděpodobné.
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Ackermann zkoumal i faktory, které mohou akcelerovat užití ZHN džihádisty a rovněž
faktory, které mohou pravděpodobnost užití snížit. Názory respondentů u obou těchto náhledů
rozdělil do tří oblastí. Výsledky jsou shrnuty v následujícím schématu.
Faktory posilující a oslabující užití ZHN džihádisty
Ackermannem vymezená
oblast
Události vztažené k akcím
džihádistů samotných nebo
nových důkazů o jejich
aktivitách

Události vztažené
k aktivitám a statusu vlád,
zvláště k rozhodnutím
Spojených států
amerických
Události vztažené ke
globálnímu fyzikálnímu,
technologickému a
sociálnímu prostředí

Faktory posilující
pravděpodobnost užití
ZHN džihádisty
- Katalyzující vliv úspěšného
nebo téměř úspěšného útoku
ZHN
- Důkazy o úzké spolupráci
s mezinárodním
organizovaným zločinem
- Důkazy o úspěšném
rekrutování vysoce
kompetentních vědců
- Americká okupace Íránu
nebo jiné převážně islámské
země
- Kolaps státu v Pákistánu či
v Severní Koreji
- Kompletní zhroucení
neproliferačních režimů
- Šíření pokročilých
biotechnologií ve třetím
světě rychleji, než bylo
očekáváno
- Globální ekonomická krize

Faktory oslabující
pravděpodobnost užití
ZHN džihádisty
- Ideologické umírnění
v džihádistickém hnutí
- Důkazy o opakovaných
neúspěších džihádistů
vytvořit ZHN
- Důkazy o několika úzce
zaměřených fatvách
respektovaných kleriků
odmítajících ZHN
- Kompletní stažení USA ze
Středního Východu;
- Náhlé snížení arsenálů
nukleárních zbraní a
štěpných materiálů
- Kompletní zničení
džihádistického vedení
- Průlomové vědecké a
technické objevy
v opatřeních proti CBRNzbraním, které negují
nebezpečí těchto zbraní,
- Vzrůstající společenský
odpor proti ZHN
- Úspěšný program globální
prevence radikalismu

Zdroj: Ackermann 2009: 373
V roce 2014 uplyne pětiletá doba od počátku období, které Ackermann ve svém
výzkumu pro experty vymezil. Je tedy možné zhodnotit první (pětiletou) perspektivu,
zahrnutou do výzkumu. Do současnosti nedošlo k útoku al-Kájdy zbraněmi hromadného
ničení s katastrofickými následky, a to ani chemickými zbraněmi, které se jevily expertům
jako nejpravděpodobnější. Realita tak odpovídá názoru více než dvou třetin dotazovaných
expertů a výsledek studie je v tomto směru možné považovat za efektivní, byť nelze ignorovat
ani poměrně vysokou míru expertů, kteří identifikovali události chybně.
Je však třeba mít na paměti i skutečnost, že i ve sledovaném období byly odhaleny
přípravy na výrobu a použití zbraní hromadného ničení v džihádistických skupinách, např.
bioteroristické útoky na Izrael v roce 2010 (Ben-Gedalyahu 2013). Jako zvláště rizikový se
v současnosti jeví vývoj v Sýrii, kde různé více či méně ověřené informace upozorňují na
možnost získání chemických zbraní z arsenálu syrského režimu povstaleckými formacemi
propojenými s al-Kájdou (Intelligence and Security Committee of Parliament 2013: 7).
Občanská válka mezi syrským režimem a islamisty napojenými na globální sítě predikována
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nebyla. Do vícero výše zmíněných dimenzí (eliminace vedení, nové technologie proti CBRN)
zasahuje, ale zcela predikované faktory nevyčerpává realita úspěšného použití bezpilotních
létajících prostředků (tzv. drones) v boji proti terorismu, vůči němuž džihádisté hledají obranu
(Al Quaeda 2011). Ty umožňují efektivní likvidaci džihádistických expertů na ZHN i ničení
logistických a výrobních zařízení takových zbraní.
Jako silnou stránku Ackermannovy predikce lze tedy určit převažující správnost
hlavního prezentovaného závěru v prvním sledovaném období, slabou stránkou je jistá
nekonkrétnost a neurčitost prezentovaných zjištění a neodhadnutí některých podstatných
událostí (občanská válka mezi džihádisty a režimem v arabském světě disponujícím ZHN).
Pro základní plánování protiteroristické strategie se však jeví delfská metoda jako vysoce
vhodná. Při jejím užití je třeba klást důraz na precizní výběr expertů.
Varovné signály pravicově-extremistického terorismu v Německu dle Bernda Wagnera
Na počátku 90. let upozornil v Německu bezpečnostní expert Bernd Wagner na
možnost vzniku sofistikovaného pravicově-extremistického terorismu v této zemi a
identifikoval události a trendy, které svědčily o vytváření takového teroristického potenciálu.
V zásadě použil metodu „signálů včasného varování“ (Early Warning Signals), i když ji
v textu implicitně nejmenuje. Tato metoda v různých oblastech umožňuje podchytit a
predikovat vývoj specifických hrozeb a případně proti nim nalézt protiopatření (Šmíd 2012).
Bernd Wagner v roce 1993 nejprve identifikoval širší faktory nahrávající vzniku pravicověextremistického terorismu a následně na základě předchozích analýz dalších expertů shrnul
konkrétní varovné signály vztahující se bezprostředně k tomuto fenoménu. Stručně lze
Wagnerovy širší faktory ovlivňující vznik pravicově-extremistického terorismu shrnout do
následujících bodů (formulačně bylo uskutečněno oproti původnímu textu na řadě míst
zjednodušení a zestručnění):
1. Vytváření relativně silné pravicově extremistické a násilně orientované mládežnické
kultury v obou částech Německa, jejíž tvrdé jádro přináleží k neonacistickým organizacím a
na východě Německa se rekrutuje ze všech sociálních tříd v represivních podmínkách.
2. V tematice odmítnutí přistěhovalectví je narušen široký společenský konsens proti
pravicově extremistické ideologii násilí, jak ukazují i volební úspěchy pravicověextremistických stran (Republikáni, Německá lidová unie – Deutsche Volksunion);
3. Hospodářské a sociální problémy se vyostřují a stoupá nespokojenost s politikou a
politickými stranami;
4. Pád Berlínské zdi a znovusjednocení Německa posílily lidový nacionalismus a vytváření
obrazů nepřátel (cizinci, levice, homosexuálové apod.);
5. V politických debatách v Německu se zvýšili etnické přístupy na úkor univerzality lidských
práv, což se projevilo zvláště v debatě o azylu;
6. Militantní jednání neonacistů se stalo systematičtější (plánování, logistika, konspirace,
vedení, zastírání).
7. Pravicově-extremistická scéně se konsolidovala v legálně působících organizacích i v na ně
navázaných autonomních skupinách (Wagner 1993: 158).
Wagner následně využívá kritéria Ernsta Uhrlaua vyplývající z jednání expertního slyšení
Výboru pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu a určuje následující trendy svědčící o
vzniku pravicově-extremistického terorismu (opět se jedná o zjednodušený a zestručněný
přepis):
1. Nástup ideologicky pravicově extremisticky motivovaných samostatně jednajících
pachatelů, kteří fanaticky útočí proti oběti jakožto nepříteli individuálním terorem (střelba,
bití, pobodání, žhářský útok) nebo spáchají symbolický akt poškození věci;
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2. Jednání pravicově-extremistického jádra při získávání jiných osob a jejich shromažďování
s jejich vědomím anebo bez něj za účelem vytvoření a využití srocení nespecifikovaného davu
(„mobu“) k taktickému páchání žhářských útoků a jiných těžkých deliktů nebo k nasměrování
jednotlivých pravicových extremistů na zvolené oběti a na taktickou přípravu trestných činů;
3. Spáchání teroristických a jiných násilných činů ze strany pevně organizovaných pravicově
extremistických organizací vně jejich nominálních struktur, mj. využitím subkulturních
struktur mládeže;
4. Příprava teroristických aktivit pravicových extremistů, kteří se vymaňují ze státního
sledování a přecházejí do ilegality („podzemí“);
5. Výzvy k individuálnímu teroru implicitní Anti-Antifa kampaní neonacistů;
6. Pronikání pravicových extremistů do pořádkových svazů a veřejných, dobrovolných nebo
komerčních bezpečnostních struktur včetně policie a Bundeswehru;
7. Vytváření a funkční využití paramilitárního výcviku pravicově extremistických bojových
skupin v polních podmínkách;
8. Pravicově extremističtí zástupci subkultur jako jsou skinheadi, Faschos, metalisté a
chuligáni skupinově cvičí násilí podobné teroru s ohrožujícími a smrtelnými prostředky proti
nepřátelům (Wagner 1993: 158-159).
V Německu se skutečně vytvořily struktury ultrapravicového terorismu. Příprava
teroristického pumového útoku proti židovským objektům v Mnichově od neonacistického
Kamarádského spolku Jih (Kameradschaft Süd) byla v roce 2003 včas odhalena.
K individuálnímu teroru – možná inspirovanému kampaní Anti-Antifa - se odhodlal
neonacista Kai Diesner, který v roce 1997 postřelil levicového knihkupce a následně zastřelil
policistu (Bundeszentrale für politische Bildung 2013). Nejvýznamnějším případem v SRN
ovšem byla činnost skupiny Národně socialistické podzemí (Nationalsozialistischer
Untergrund – NSU), která mezi lety 2000-2011 (kdy byla odhalena) zavraždila devět
přistěhovalců a německou policistku a zřejmě stála i za dvěma pumovými útoky (PfahlTraughber 2012).
O činnosti této tříčlenné skupiny panuje řada nejasností a její jediná přeživší
příslušnice doposud odmítá vypovídat. Přesto však jsou známy základní kontury její činnosti.
Z hlediska Wagnerem stanovených kritérií lze identifikovat její vznik do 90. let do východní
části Německa do subkulturního prostředí provázaného i s vigilantistickými tendencemi
(Durynská domobrana – Thüringer Heimatschutz). Byla ostře zaměřena proti přistěhovalcům.
Wagnerovy „signály“ v tomto ohledu obstály a v kontrastu k této zdařilé predikci vývoje je
důležité sdělit, že německé bezpečnostní složky dlouho pokládaly vraždy páchané skupinou
za činnost tureckého organizovaného zločinu nebo kurdských vyděračů jednajících ve
prospěch Kurdské strany pracujících (PKK)(Völkeling 2006).
S tím však souvisí i slabé stránky varovných trendů, kdy nebyl odhadnut potenciál
skupiny k neochotě sdělovat své „úspěchy“ mimo velmi úzký rámce sympatizantů a
podporovatelů a rovněž nebyla zohledněna možnost získávat prostředky pro činnost sérii
bankovních přepadení, kzeré uskutečňovali oba mužští příslušníci skupiny Uwe Mundlos a
Uwe Böhnhardt (Pfahl-Traughber 2012). Pro formulaci dalších „signálů včasného varování“
je tedy třeba brát do úvahy i potenciál nových hybných sil ve sledovaném prostředí.
„Divoká karta“ romského militantního jednání od Centra pro sociální a ekonomické
strategie
V roce 2000 zformuloval kolektiv autorů pod vedením Martina Potůčka v rámci
prognostické studie Vize rozvoje České republiky do roku 2015 tzv. divokou kartu s názvem
„Romská domobrana“. Uvedený kolektiv využíval k predikci formulaci scénářů, přičemž
divokými kartami rozuměl „dramatické expozice událostí, které, i když nejsou
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pravděpodobné, nelze zcela vyloučit ze spektra úvah o možných budoucnostech“ (Potůček a
kol. 2000: 126). K uvedené divoké kartě se následně v roce 2008 vrátili dva pracovníci
Střediska bezpečnostní politiky CESES Miloš Balabán a Antonín Rašek a konstatovali její
částečně naplnění (Balabán - Rašek 2008).
Formulace divoké karty vycházela z expertního odhadu. Ve stručnosti se jedná o popis
eskalace konfliktu mezi romskou komunitou v ČR a majoritní společností od roku 2007.
Konflikt eskaluje v souvislosti s romskou demonstrací v Letech u Písku, kde jsou v kontextu
složité situace romské menšiny v ČR stupňovány požadavky na vybudování důstojného
památníku obětem romského utrpení. Při vyhrocení a střetu s policií je zde postřelen
významný romský předák. Někteří Romové, kteří koncem devadesátých let emigrovali do
Kanady, se vrací do ČR pomáhají s bojovým výcvikem romské mládeže. Formují se romské
domobrany a ty jsou ve spolupráci s anarchisty z organizace Antifa schopni zastavit rasistický
skinheadský pochod na Chánov. Policie musí skinheady chránit. Situace eskaluje a vznikají
další domobrany v ČR. Na sídlo organizace Vlastenecká liga je spáchán pumový atentát
(Potůček a kol. 2000: 149).
Základní odhad růstu napětí mezi majoritní a romskou populací v ČR na konci první
dekády byl v divoké kartě odhadnut, ale zaměněny byly hybné síly procesu. V roce 2006 se
na eskalaci napětí v Letech u Písku podílela Národní strana (částečně měla kořeny ve
Vlastenecké lize, která již ale v první dekádě nového století byla oproti devadesátým letům ve
značném útlumu a nepodílela se na velkých protiromských akcích). Od roku 2008 se však
konají protiromské nepokoje pod vedením neonacistických struktur z Národního odporu a
Autonomních nacionalistů a Dělnické strany (případně Ochranných sborů Dělnické strany) a
jejích nástupnických a odštěpeneckých organizací (účastní se jich i skinheadi, současně ale
v ČR existuje i základna nerasistických skinheads; skinheads byli částečně nahrazeni
autonomními nacionalisty). V Chánově se nepokoje doposud neuskutečnily, postihly však
další města v ČR. K těmto demonstracím se přidává i část etnické české majoritní populace,
zpravidla v důsledku dlouhodobého napětí v lokalitě a jeho vyostření nárůstem kriminality a
medializovaným násilným činem spáchaným Romy proti příslušníkům české etnické
majority. Romové vytvářejí ozbrojená srocení spíše na bázi domácích klanových struktur než
za pomoci z Kanady, dochází i k napadání a rvačkám v okolí demonstrací. Pomoc z diaspory
byla doposud poskytována spíše výjimečně, spíše z britských ostrovů než z Kanady a navíc
legálním aktivitám romského hnutí, které je ovšem rozdrobené a samo o sobě neúspěšné
(pomáhá mu především část nevládní antirasistické scény ve spojení s lidskoprávní složkou
vládních struktur). K použití sofistikovanější militantní taktiky za účelem prosazení širších
romských zájmů zatím nedošlo. Častější jsou individuální ad hoc nenávistné incidenty proti
příslušníkům majority (Mareš 2012)
Divoká karta jako specifická forma doplnění hlavních scénářů obecně prokázala svoji
využitelnost i při predikci specifického militatního jednání, z něhož mohou vzejít i teroristické
tendence. Ocenit je třeba určení doby, kdy došlo k eskalaci napětí mezi českou etnickou
majoritou a romskou minoritou, a snahu o jasnou konkrétní formulaci budoucího vývoje, byť
se v některých aspektech ukázaly podstatné odchylky od reality. Hybné síly nepokojů a
eskalace propracovaného násilí přicházejí dominantně ze strany pravicového extremismu a
etnické majority, zatímco romská obrana proti nim není natolik konsistentní a efektivní.
Projevy romské militantnosti jsou odlišné (s výjimkou snahy o zakládání domobran) než byly
předvídány ve výzkumu. Do budoucna se mohou objevit dílčí projevy etno-nacionalistického
romského násilí s „pokrokovým“ (či „novolevicovým“) zaměřením, romská militantnost však
je a zřejmě i bude do značné míry vázána na klanovou bázi a bude propojena s různými
formami majetkové a násilné kriminality (jejími obětmi mohou být dominantně příslušníci
majority).
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Závěr
Ze tří představených predikcí lze vyvodit několik poznatků. Ukázala se vhodnost
náhledu širší expertní komunity na sledovanou problematiku, schopnost určit a potvrdit
signály včasného varování u druhého prezentovaného příkladu a schopnost vymezit základní
oblast problematiky u třetího z nich. Využití delfské metody ovšem postrádalo potřebnou
konkrétnost, Wagnerovy signály pokryly pouze část reality a hybné síly u „romské divoké
karty“ se vyskytly v odlišném poměru. Je však zřejmé, že terorismus je fenoménem, který je
jakožto komplexní systém v predikci nemožné pojmout celkově a predikovat zcela přesně. Je
třeba mít na paměti, že jednotlivé složky či sledované oblasti systému mohou být ovlivněny
v zásadě jakýmikoliv dalšími složkami či systémy. Pro smysluplnou a srozumitelnou predikci
je třeba redukovat počet vlivů a událostí a určit, které budou pro formování budoucího vývoje
významné (včetně těch, které v současnosti významné nejsou, ale v budoucnu se významnými
stanou). Přitom je třeba vycházet z co nejméně předsudečně zatížených předpokladů.
Zobecnění do širších kategorií je vhodné pro základní formulaci strategií, hodnota predikce
však vzrůstá s jejím konkrétností (samozřejmě, pokud je konkrétní predikce úspěšná). Proto
by se měli experti uskutečňující predikce snažit o relativně podrobné formulování budoucích
událostí a trendů, samozřejmě takových, u nichž je logická predikce smysluplná.
Literatura
Ackermann, G. (2009): The Future of Jihadists and WMD: Trends and Emerging. Threats.In
Ackermann, G., Tamsett, J. (ed.): Jihadists and Weapons of Mass Destruction. Boca Raton,
London, New York, s. 359-400.
Al Quaeda (2011): In support of Ibyan province (Yemen) Military Research Workshop. New
York: Associated Press. Dostupné z http://hosted.ap.org/specials/interactives/_international/ _
pdfs/al-qaida-papers-drones.pdf (staženo 23. 3. 2013, kopie archiv autora).
Bakker, E. (2012): Forecasting the Unpredictable: A Review of Forecasts on Terrorism
2000 – 2012. Hague: The International Centre for Counter‐Terrorism. Dostupné z
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Forecasting-the-Unpredictable-July-2012.pdf
(staženo 25. 1. 2014).
Balabán, M., Rašek, A. (2008): Divoké karty v budoucím vývoji světové bezpečnosti (Trendy
do roku 2040). Vojenské rozhledy, roč. 17 (49), č. 2, s. 3–18. Dostupné z
http://www.army.cz/images/id_3878_4000/3538/vr2008_2.pdf (staženo 25. 1. 2013).
Ben-Gedalyahu, Tzvi (2013): Al Quaeda Terrorist Planned Biological Attacks in Israel and
Jordan. The Jewish Press. Dostupné z http//www.thejewishpress.com (staženo 25. 1. 2013).
Bundeszentrale für politische Bildung (2013): Zeitliste Rechtsterrorismus. Dostupné z
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/167786/zeitleisterechtsterrorismus (staženo 26. 1. 2013)
Clark, R. M. (2007): Intelligence Analysis: A Target Centric Approach. Washington (D.C.):
CQ Press, 2nt Edition.
Hayden, N. K. (2007): The Complexity of Terrorism: Social and Behavioral Understanding.
Trends for the Futiure. In Ranstorp, Magnus (ed): Mapping Terrorism Research. State of Art,
Gaps and Future Directions. London: New York: Routledge, s. 292-315.
Intelligence and Security Committee of Parliament (2013): Annual Report 2012–2013.
London: House of Commons.
Laqueur, W. (2001): The New Terrorism. Fanaticism and the Arms of Mass Destruction.
London: Phoenix Press.
Mareš, M. (2012): Romský extremismus v ČR? Analýza pojmu a možností jeho aplikace.
Rexter - časopis pro radikalismu, extremismu a terorismu, roč. 10, č. 2, s. 1-40. Dostupné z
http://www.rexter.cz/wp-content/uploads/rexter_02_2012_01.pdf (staženo 26. 1. 2014).

132

Opat, L. (2005): Výkladový slovník analyticky „aneb jak zpracovat data“. Praha: Eurolex
Bohemia.
Pfahl-Traughber, A. (2012): Die neue Dimension des Rechtsterrorismus.
Die Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ aus dem Verborgenen. In PfahlTraughber, Armin (Hrsg.): Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung (II). Brühl:
Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, s. 58-101. Dostupné z :
http://www.fhbund.de/nn_18526/SharedDocs/Publikationen/50__Publikationen/20__Schrifte
n__Extremismus__Terrorismusforschung/band__6,templateId=raw,property=publicationFile.
pdf/band_6.pdf (staženo 23. 3. 2013).
Potůček, M. a kol. (2000): Vize rozvoje Česke republiky do roku 2015. Praha: Vize rozvoje
Česke republiky do roku 2015. Dostupné z http://www.martinpotucek.cz/ index.php?
option=com_content&view=article&id=82:vize-rozvoje&catid=36:knihy&Itemid= 62&lang
=cs (staženo 25. 1. 2013).
Rosenbaum, D. M. (1977): Nuclear Terror. International Security, Vol. 1, No. 3 (Winter,
1977), s. 140-161.
Smolík, J. (2010): Prognostika a její využití v bezpečnostní problematice (aplikace postupů a
metod, pohled sociální psychologie, skupinové řešení problémů). In Mareš, Miroslav (ed.):
Vybrané koncepční a metodologické otázky predikce bezpečnostního vývoje (studie č. 1
projektu VF20102015005). Brno: Masarykova univerzita, s. 5-12.
Smolík, J. (2011): Využití delfské metody (Delphi metod) ve zpravodajské činnosti: popis,
aplikace, silné a slabé stránky metody (studie č. 5 projektu VF20102015005). Brno:
Masarykova univerzita.
Šmíd, T. (2012): Early Warning (studie č. 14 projektu VF20102015005). Brno: Masarykova
univerzita.
Völkerling, J. (2006): Eine Pistole für alle Fälle. Die Welt. Dostupné z
http://www.welt.de/print-wams/article141576/Eine-Pistole-fuer-alle-Faelle.html (staženo 26.
1. 2013).
Wagner, B. (1993): Terroristische Tendenzen im militanten Rechtsextremismus. In Backes,
Uwe – Jesse, Eckhard (ed.): Jahrbuch Extremismus und Demokratie. Bonn: Bouvier Verlag,
pp. 156-168.
Kontakt:
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD.
Masarykova univerzita Brno
mmares@fss.muni.cz

133

Trendy kriminality jak je neznáme (či spíše nechceme znát)
Trends in Criminality we are not familiar with
(or rather do not want to be familiar with)
Alena Marešová
Abstrakt: Z oficiálně prezentovaného vývoje kriminality vzniká dojem, že současný stav
kriminality v ČR je relativně dobrý. Avšak klesající křivky kriminality v posledním období
nelze hodnotit jen jako výsledek srovnání časových změn sledovaného jevu se stejným
obsahem, ale je vždy nutno dávat je do souvislosti s v tomtéž období proběhlými změnami
v oblasti trestní legislativy a s celkovými proměnami ve společnosti, které si změny v trestní
legislativě vynutily či byly jí, z různých politických, společenských, nadnárodních důvodů,
vnuceny.
Klíčová slova: trestné činy, struktura kriminality, ostatní a zbývající kriminalita, pachatelé
trestných činů
Abstract: Officially presented crime development gives the impression that the present state
of criminality in the CR is relatively good. The decreasing criminality curve in the last period
of time cannot be judged only as a result of time changes comparison of the monitored
phenomenon. It is always essential to make the link between them and modifications in the
criminal legislation field and the general society transformation. All these changes including
different political, social and transnational reasons have influenced enforcement of legislation
modifications.
Key words: criminal offences, framework of criminality, residual and other criminality,
offenders
Úvod
Ve svém posudku na publikaci „Analýza trendů kriminality v roce 2012“ mi oponent
jako autorce první kapitoly, obsahující nejpodstatnější informace o kriminalitě v ČR v roce
2012, vyslovil námitku. Volně cituji: „Naprosto se sice ztotožňuji s kritickým pohledem
autorky na statistiky coby zdroj informací o trestné činnosti, avšak v širším (mezinárodním)
kontextu bych doporučil zvážit skutečnost, že pokles kriminality nenaznačují jen naše
statistiky, ale též policejní a justiční statistiky v naprosté většině vyspělých zemí, a to
navzdory legislativním procesům, které v nich probíhají. Stejný trend dokládají i
viktimologické výzkumy.“ Pokračuji v citaci: „Kriminologie sice musí zůstat obezřetná,
pokud jde o statistiky a jejich interpretaci…nicméně opravu je nutné se tak tvrdošíjně a za
každou cenu bránit představě, že kriminalita klesá? Nestálo by za to dát čtenáři nepatrnou
naději, že údaje z citovaných zdrojů se nemusí zcela lišit od reality?“...
Když pominu svůj vlastní emotivní a subjektivní názor na pachatele typu Krejčíře
apod., klidně žijící v jiných zemích, o jejichž kriminálních skutcích léta diskutují světová
média s promítáním na obrazovku jejich smějících se tváří, obecnou necitlivost ke
kriminálním činům všeho druhu, více méně tolerantní postoj k válečným konfliktům, ale i k
násilí verbálnímu i brachiálnímu v sousedství, tak se zde relativně bez emocí pokusím
zdůvodnit svůj postoj, který, přesto, že je mi to připisováno, nezní, že odmítám připustit
134

pokles kriminality v ČR, jen odmítám se smířit s tím, že to lze doložit jen existujícími
oficiálními statistikami o evidovaných trestných činech!
K diskusi
V roce 2012 bylo v České republice Policejním prezídiem ČR evidováno 304,5 tis.
trestných činů – což představovalo nejnižší hodnotu od doby osamostatnění České
republiky – tj. od roku 1992. V roce minulém to bylo již 325 tisíc trestných činů, přičemž
navýšení o cca 20 tis. je připisováno následkům amnestie prezidenta Klause. Nejvyšší
hodnoty evidovaných trestných činů byly v ČR dosaženy v letech 1998 a 1999, a to více než
400 tisíc trestných činů ročně - od té doby docházelo k trvalému a postupnému poklesu
úrovně kriminality až na současných zhruba 300 tisíc trestných činů ročně, tj. cca 70 % z
nejvyšší v ČR dosažené hodnoty evidované kriminality.
Trendy kriminality jsou tak hodnoceny jako trvalý pokles střídající se s obdobími
stagnace úrovně kriminality. Jen třikrát od roku 2000 došlo ke změně trendu (navýšení), a to
v roce 2002, 2007 a v minulém roce. Na všech třech případech lze názorně doložit, že změny
byly způsobeny úmyslným vnějším zásahem. Úmyslně v tom smyslu, že nebylo zamýšleno
změnit trend kriminality, ale jako důsledek nepromyšlených rozhodnutí, bez zvážení jasného
dopadu na trendy kriminality. Jednalo se: 1) v roce 2002 o radikální zvýšení počtu i podílu
trestných činů tzv. ostatní a zbývající kriminality na úkor majetkové kriminality, která v tom
roce poklesla z důvodu více než dvojnásobného zvýšení hranice škody nikoliv nepatrné
odlišující trestné činy od korespondujících přestupků, 2) v roce 2007, kdy bylo
kriminalizováno řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a 3) v roce minulém o
amnestii prezidenta republiky. Ještě jednou změna trendu měla namále, a to v roce 2005
s ohledem na zahájení hromadného stíhání úvěrového podvodu.
Pokud jde o trendy změn v trestní legislativě ČR, tak tyto jsou zcela opačné
trendům u kriminality. Ani období stagnace zatím nenastalo. Za posledních 20 let pohyb
v trestní legislativě vyústil ve více než 80 menších i větších úprav trestního zákona a
v roce 2009 v přijetí nového trestního zákoníka (účinného od roku 2010), přičemž
v žádném případě tento pohyb v trestní legislativě nebyl platností nového trestního
kodexu ukončen.
Též v důsledku legislativních změn, doznala od roku 1990 značných kvalitativních
změn skladba činů označovaných v ČR jako trestné činy. Kromě skokového nárůstu podílu
majetkové kriminality na úkor ostatních druhů (zejména násilné a hospodářské),
docházelo k dalším změnám ve struktuře kriminality, především v souvislosti
s probíhajícími procesy dekriminalizace, depenalizace a kriminalizace nových forem
sociálně patologických jevů.
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Graf 1

Od počátku nového století budí pozornost výrazný nárůst (v absolutních počtech i
v podílovém zastoupení) trestné činnosti označované v policejní statistice jako ostatní a
zbývající kriminalita1, Tento nárůst odstartovaly změny v trestním zákoně v roce 2002. I v
době platnosti nového trestního zákoníku tvoří značnou část struktury evidované kriminality –
zhruba pětinu ze všech policií v tom kterém roce evidovaných trestných činů (v roce 2013 to
bylo rovných 20 % a u mladistvých pachatelů dokonce 40 % ze všech jimi v tom roce
spáchaných trestných činů). Právě pod tímto označením se často skrývají činy
kriminalizované teprve v posledních letech2. Skutky, ještě nedávno hodnocené jen jako
nevhodné porušování sociálních norem, příp. přestupky (např. tzv. ohrožující delikty, mnohá
nedbalostní jednání způsobující menší škodu či újmu osobě či instituci, překračování předpisů
a pokynů v dopravě, nedodržování norem v souvislosti s vyřizováním finančních záležitostí, s
vymáháním pohledávek a dluhů, při řešení osobních konfliktů či v jednání vůči institucím
apod.), ale i skutky, které dříve neexistovaly (např. zneužití internetu, včetně zneužívání tzv.
sociálních sítí a krádeží identity). V současnosti tyto kriminalizované skutky zaujímají ve
struktuře kriminality stále významnější podíl a prokazatelně ovlivňují její rozsah a vývojové
trendy. Logickým následkem změn struktury kriminality je pak výrazná změna skladby osob,
ze kterých trestní stíhání, rozsudek soudu a případné uvěznění dělá osoby obviněné z
trestných činů, obžalované, odsouzené a vězněné osoby.3
Kriminalizace stále nových skutků je doprovodným jevem výrazných změn ve
způsobu života současné společnosti. Neustále dochází k více i méně nápadným změnám,
jejichž vliv na kriminalitu ani nelze odhadnout - např. k bouřlivému rozvoji informačních
technologií, ke skokovému vývoji nových forem obchodování včetně jeho mezinárodního
rozměru, šířícímu se využívání sociálních sítí v osobní komunikaci, a současně i ke

1

ostatní a zbývající kriminalita zahrnuje především: maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví,
sprejerství, drogovou kriminalitu, podílnictví, poškozování cizích práv, zanedbání povinné výživy, dopravní
nehody silniční, v krátkém období též řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění aj.
2
Avšak nejen zde, ale i pod označením majetková kriminalita a hospodářská kriminalita lze nalézt mnoho nově
kriminalizovaných jednání, a někdy v míře, že ovlivňují celkový stav kriminality.
3
V období let 1994-2007 bylo cca 10 % obyvatel ČR – konkrétněji více než 930 tisíc. osob poprvé stíháno nebo
vyšetřováno Policií ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Srov. Marešová, A., Kotulan, P., Martinková,
M. Sonda do problematiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných, IKSP, Praha 2004, ISBN
80-7338-034-X, s. 12.
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zneužívání nových technologií a jevů pro páchání zločinů. Nezanedbatelný vliv na skladbu
kriminality měly a mají různé krizové jevy ve společnosti, šíření nových omamných látek,
teritoriální rozšiřování válečných konfliktů a projevů extremismu, terorismu atd.
Kromě toho změnu struktury trestných činů a změnu skladby pachatelů doprovází
mezinárodní snaha o sjednocení národních statistik o kriminalitě do porovnatelných celků,
takže v nejbližší budoucnosti lze očekávat změny v evidenci trestných činů a pachatelů i
v ČR.
Metodika evidence trestných činů u Policie ČR v posledním cca dvacetiletém období
sice doznala též častých úprav (např. řešila otázky, zda do počtu trestných činů započítávat i
přípravu a pokus o trestný čin, jak zpracovávat data, kde je více pachatelů, včetně trestně
neodpovědných, v jakém stadiu trestního řízení zahrnout skutek - trestný čin - do evidence
atd.), avšak základní zásady statistiky kontinuálně navazovaly na zásady předchozího období,
stanovené v době přechodu na počítačové zpracování statistických údajů o kriminalitě u
policie i u trestní justice v 70. letech minulého století. Základním kamenem evidence
kriminálních skutků a pachatelů zůstává definice trestného činu převzatá z platného trestního
kodexu, včetně určení (u vybraných majetkových a hospodářských trestných činů) výše škody,
rozdělující kriminální skutky na přestupky a trestné činy, včetně definice pokračujícího
trestného činu, určení věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů, se kterou souvisí
rozdělení na trestné činy u dospělých a provinění u mladistvých pachatelů a činů jinak
trestných u dětí do 15 let atd.
Vliv rekodifikace trestního práva se přijetím nového zákona od 1. ledna 2010 ve
statistice o celkové kriminalitě v České republice zatím nijak výrazně neprojevil. Nový
zákoník definoval nová ustanovení kriminálního jednání, nicméně většina z těchto nově
vzniklých ustanovení byla již stíhána podle dříve platného trestního zákona.
Stejně jako se změnila struktura kriminality, změnila se radikálně i skladba policií
stíhaných pachatelů. Jak potvrzuje i komentář policie ve Zprávě o situaci v oblasti vnitřní
bezpečnosti za rok 2012, tak po odečtení pachatelů krádeží (včetně vloupáním), pachatelé
stíhaní za ostatní a zbývající kriminalitu (srov. graf 2) tvoří téměř polovinu všech známých
pachatelů. Proto se zvýšením počtu trestných činů označených jako ostatní a zbývající
kriminalita se současně zvyšuje i celková míra objasněnosti – ve všech případech se jedná o
osoby identifikovatelné, které policie nemusí zpravidla „zjišťovat“ a složitě po nich pátrat, tj.
při zpracování formuláře o trestném činu může být souběžně vyplněn formulář o známém
pachateli. (Platí to zpravidla i o hospodářské kriminalitě, protože jako hospodářská kriminalita
jsou šetřeny především ty trestné činy, které byly policii oznámeny poškozenou institucí spolu
se jménem podezřelého pachatele. S tím přímo souvisí i vysoká „objasněnost“ hospodářské
kriminality - podvodů, zpronevěr, úvěrových podvodů, u kterých v roce 2013 činila více než
70 %).
Počty osob trestně stíhaných za činy označované jako ostatní a zbývající kriminalita
jsou opravdu velmi vysoké, a např. v roce 2013 bylo za tento druh kriminality policií stíháno
a vyšetřováno cca 52 tisíc osob, přičemž za majetkovou kriminalitu (s 21 % objasněností)
bylo stíháno a vyšetřováno „jen“ 36 tisíc osob!
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Graf 2

Pozn: NL – návykové látky, HTČ – hospodářská trestná činnost dle policejního členění, MTČ
– majetková trestná činnost dle policejního členění.
Změny se týkají i věkové skladby stíhaných pachatelů. S poklesem podílu mládeže do
18 let věku mezi známými pachateli se zvyšuje podíl dospělých pachatelů, konkrétně
dospělých mužů. Již v roce 2010 tvořili muži starší 18 let více než 80 % ze všech známých
pachatelů. V roce 2013 to bylo již 86 %. Ve srovnání s poslední dekádou minulého století,
kdy pachatelé mladší 30 let představovali více než 60 % ze všech známých pachatelů, došlo
po roce 2000 k výraznému snížení podílu pachatelů této věkové skupiny mezi všemi
vyšetřovanými a trestně stíhanými pachateli. V roce 2012 představovali již méně než 50 % a
tento pokles byl prokazatelně způsoben poklesem počtu pachatelů nejmladších věkových
kategorií – do 18 let věku.
Výrazně klesající trend kriminality pachatelů do 18 let bývá vysvětlován jednak
nepříznivým demografickým vývojem v ČR, jednak převládajícím podílem neobjasněných
trestných činů u policií evidované trestné činnosti, tj. převažujícím podílem pachatelů s
nezjištěnou totožností (tj. i neznámého věku) nad známými pachateli. Zda tomu tak je
skutečně, nelze statistickými údaji prokázat. Jen jako zpochybnění vypovídací hodnoty
statistik o kriminalitě mládeže lze uvést fakt, že nejnižší absolutní počet mladistvých
pachatelů již delší dobu vykazuje región s nejvyšší kriminalitou a nejnižší objasněností – tj.
hlavní město Praha.
Závěr
Z oficiálně prezentovaného vývoje kriminality opravdu vzniká dojem, že současný
stav kriminality v ČR je relativně dobrý. Proč jsem potom zvolila jako název svého příspěvku
– trendy kriminality jak je neznáme, či spíše jak je nechceme znát? Protože klesající křivky
kriminality v posledním období nelze hodnotit jen jako výsledek srovnání časových změn
sledovaného jevu se stejným obsahem, ale je vždy nutno dávat je do souvztažnosti s v tomtéž
období proběhlými změnami v oblasti trestní legislativy a především s celkovými proměnami
ve společnosti, které si změny v trestní legislativě vynutily či byly jí, z různých politických,
společenských, nadnárodních důvodů, vnuceny. A mít vždy na zřeteli, jak říkával doc.
Břicháček: tam, kde je statistika v rozporu se zdravým rozumem, dát přednost zdravému
rozumu. Parafrázováno: tam, kde výsledky statistických šetření, různých analýz apod. se
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dostávají do rozporu s obecnou logikou a vlastní zkušeností, je dobré, již z důvodu pudu
sebezáchovy, upřednostnit byť nedokonale poznanou skutečnost před jejím literárním
zpracováním.
Kontakt:
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha
amaresova@iksp.justice.cz
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Delikvence a škola: část předběžných výsledků
z mezinárodní „self-reportové“ studie delikvence
mládeže ISRD-31
Delinquency and School: some preliminary results from the international self-report
study of juvenile delinquency ISRD-3
Jaromír Mazák
Abstrakt: Příspěvek ukazuje rozložení odpovědí na některé otázky týkající se školy ze studie
ISRD-3. Kde to je možné, je provedeno srovnání s předchozí vlnou výzkumu, tj. ISRD-2.
Z vybraných položek jsou dále konstruovány indexy vazby ke školy, vazby k učiteli a
vnímané disorganizace školního prostředí a je měřena síla vztahu těchto indexů s ukazatelem
delikvence. Podařilo se ukázat, že mezi těmito indexy a ukazatelem delikvence existují
vztahy, nicméně jsou spíše slabé.
Klíčová slova: ISRD-3, delikvence mládeže, škola, self-reportová studie
Abstract: This contribution show distribution of answers to some questions concerning
school from the ISRD-3 study. Where possible, comparison is made to the preceding wave of
the survey, i.e. ISRD-2. Further, selected items are transformed into indices of school bound,
teacher bound and school disorganization, and the strength of the relations of these indices to
the indicator of delinquency is measured. It is shown that there are relations between the
individual indices and the indicator of delinquency, however, they are rather weak.
Key words: ISRD-3, juvenile delinquency, school, self-report study
V kriminologii existuje vlivná skupina tzv. teorií kontroly. Základní premisou těchto
teorií je tvrzení, že k deviaci (kriminálnímu jednání, delikvenci) dochází ve chvíli, kdy
nefunguje dostatečná kontrola. Kontrolou se přitom zdaleka nemyslí jen represe či
autoritativně vymáhaná poslušnost, ale také mnohem jemnější mechanismy, které člověka
poutají ke společnosti (Hirschi, 1969). Těmi může být pozitivní emocionální vazba na
nekriminální jednotlivce či instituce, úspěch a uznání, jejichž existenci by mohlo deviantní
chování ohrozit apod. V rámci zkoumání delikvence mládeže je proto jedním z důležitých
bodů zájmu právě škola, která představuje instituci nejen nekriminální, ale dokonce
vykonávající tlak ke konformitě, ve které navíc žáci tráví velkou část dne. Ve výzkumu nás
proto zajímalo, jaký je vztah žáků ke škole, jejím představitelům (učitelům), jak žáci hodnotí
své výkony ve škole a jak všechny tyto proměnné souvisí s delikvencí či rizikovým chováním
(např. chozením za školu). Je přitom třeba mít na paměti, že sběr dat pro ISRD-3 a jejich
čistění bylo dokončeno těsně před II. kriminologickými dny. V příspěvku budou proto
představeny předběžné odpovědi na tyto otázky, nicméně na hlubší analýzu dat si bude muset
čtenář ještě počkat. V rámci příspěvku budou některé první výstupy z ISRD-3 (2013) také

1

Příspěvek byl přednesen v rámci panelu představujícího předběžné výsledky mezinárodního výzkumu
delikvence mládeže ISRD-31 pro Českou republiku. V rámci výzkumu je sledováno několik oblastí, jejichž
souvislost s delikventním chováním se zkoumá. Vedle školy jde o rodinu, volný čas, sousedství a některé další.

140

srovnány s výsledky z předchozí vlny šetření ISRD-2 (2006/2007). Pro více informací z
ISRD-2 lze doporučit přehledovou publikaci (Podaná, Buriánek, 2007).
V rámci výzkumu jsme žákům kladli 14 otázek souvisejících se školou. Jedenáct
z nich bude představeno postupně během tohoto příspěvku. Některé z otázek byly
konstruovány tak, aby z nich bylo možné vytvořit index pro jevy, které nás v souvislosti se
školou zajímají. Jedním z nich je index vazby ke škole, který vychází z míry souhlasu
s následujícími tvrzeními:
 Š12: Kdybych se musel/a přestěhovat, tak by se mi po této škole stýskalo.
 Š2: Většinou jdu ráno do školy rád/a.
 Š3: Mám rád/a svou školu.
 Š4: Máme ve škole zajímavé hodiny.
Rozložení odpovědí na tyto otázky zachycuje Tabulka 1. V případě, že byla stejná
otázka položena i v předchozí vlně v roce 2006/2007 (ISRD-2), uvádím také rozložení
odpovědí pro tuto vlnu výzkumu.
Tabulka 1: Rozložení odpovědí na otázky pro konstrukci indexu vazby ke škole (% validních
odpovědí, vážená data)

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Š1
Š2
Š3
Š4

IRSD-2 (2006/2007), N = 2275 po
vážení

Rozhodně
souhlasím

ISRD-3 (2013), N = 2106 po
vážení

44
7
21
13

38
36
47
40

10
34
19
34

8
23
13
13

54
jf*
29
n**

28
jf
42
n

9
jf
18
n

9
jf
10
n

* jiná formulace otázky a odpovědí
** nedotazováno
Z tabulky je vidět, že dohromady více než 80 % žáků by se po své škole alespoň
trochu stýskalo, pokud by se měli přestěhovat (Š1). Zároveň ale většina žáků a žákyň (57 %)
spíše nebo rozhodně nesouhlasí s tvrzením, že by do školy ráno chodili rádi (Š2). S tvrzením,
že mají svou školu rádi, souhlasí spíše nebo rozhodně 68 %. Přibližně polovina také souhlasí
s tvrzením, že mají ve škole zajímavé hodiny. Co tato čísla znamenají? Porovnáme-li je
s odpověďmi žáků z předešlé vlny šetření, je vidět, že došlo ke změně míry souhlasu s tím,
nakolik by se žákům po škole stýskalo, pokud by se měli přestěhovat, a to především
v kategoriích „rozhodně souhlasím“ a „spíše souhlasím“: Sledujeme přesun deseti procentních
bodů z kategorie rozhodného souhlasu do kategorie „spíše souhlasím“. Podobný přesun
odpovědí sledujeme i u druhé srovnatelné položky, kterou je tvrzení „Mám rád/a svou školu“.
I zde dochází k odlivu žáků z kategorie „rozhodně souhlasím“, a to částečně do kategorie
„spíše souhlasím“ a částečně do kategorií nesouhlasu s tvrzením. Změny jsou poměrně malé,
ale naznačují, že vazba žáků ke škole spíše oslabuje.
Můžeme si ještě klást otázku, zda je přibližně 70 % žáků, kteří do nějaké míry souhlasí
s tvrzením, že mají rádi svoji školu, hodně, nebo málo. Částečně je toto posouzení subjektivní.

2

Označení Š1 (jako škola), Š2 atd. je používáno z důvodu přehlednosti v celém příspěvku v tabulkách.
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Osobně mi to číslo nepřijde příliš vysoké, když uvážím, že kolik času žáci ve škole tráví. Pro
částečně „objektivní“ posouzení je možné se uchýlit k číslům z výzkumu PISA3,v jehož
rámci je pokládána otázka, zda jsou žáci ve škole šťastní. Srovnání takové otázky napříč
účastnícími se zeměmi je samozřejmě napadnutelné z několika pozic: Znamená být šťastný ve
všech zemích to samé? Jistěže ne. Nesrovnávají žáci v různých zemích školu s různou realitou
mimo školu? Jistěže ano, některým nabízí domov uspokojivější vyžití než jiným. Přesto by
nemělo zcela uniknout pozornosti, že čeští žáci se mezi 65 sledovanými zeměmi umístili na
druhém místě od konce. Méně šťastní byli už jen žáci v Jižní Koreji.4
Ze sledovaných čtyř otázek byl zkonstruován součtový index s hodnotami od 0
(minimální vazba ke škole) do 12 (nejsilnější vazba ke škole).
Další index je založen na dvou otázkách týkajících se vazby k učiteli:
 Š5: Kdyby ses musel/a přestěhovat do jiného města, jak moc by ti chyběl tvůj oblíbený
učitel (či učitelka)?
 Š6: Jak je pro tebe důležité, co si o tobě myslí tvůj oblíbený učitel/ka?
Rozložení odpovědí na tyto otázky ukazuje Tabulka 2.
Tabulka 2: Rozložení odpovědí na otázky pro konstrukci indexu vazby k učiteli (% validních
odpovědí, vážená data)5

Š5
Š6

ISRD-3 (2013), N = 2106 po vážení
Vůbec ne Ne příliš
Jen trochu Trochu
ano
12
11
16
29
Zcela
Docela
Spíše
Spíše
nedůležité nedůležité nedůležité důležité
10
8
15
26

Hodně
19
Docela
důležité
25

Velmi
hodně
12
Velmi
důležité
16

Rozložení odpovědí na tyto otázky je poměrně vyrovnané, nejvíce jsou zastoupeny
čtvrtá a pátá kategorie zleva, což poukazuje na určitou převažující pozitivní vazbu
k oblíbenému učiteli. Na druhou stranu skutečnost, že pro 33 % žáků v podstatě není důležité,
co si o nich myslí jejich oblíbený učitel či oblíbená učitelka, vyznívá v mých očích dost
negativně. Na základě těchto dvou otázek byl zkonstruován index vazby k učiteli s hodnotami
od 0 (minimální vazba) do 10 (nejsilnější vazba).
Poslední index, který byl v souvislosti se školou konstruován, se týká vnímání školy
jako prostředí, kde se děje hodně delikventního jednání (budu ho nazývat index
disorganizace). Tento index je založen na míře souhlasu s následujícími tvrzeními:
 Š7: V naší škole se hodně krade.
 Š8: Dochází zde často k napadání a k bitkám.
 Š9: V naší škole dochází k poškozování a záměrnému ničení mnoha věcí.
 Š10: Hodně se zde užívají drogy.
Ke všem těmto tvrzením se žáci vyjadřovali také v předchozím šetření ISRD-2, takže
je možné rozložení odpovědí porovnat, viz Tabulka 3.
Tabulka 3: Rozložení odpovědí na otázky pro konstrukci indexu disorganizace školního

3

Programme for International Student Assessment. Homepage: http://www.oecd.org/pisa/home/ (22. 1. 2014).
Viz Pisa 2012 Result inFocus, dostupné online: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-resultsoverview.pdf (22. 1. 2014).
5
V dotazníku byly vypsány slovy všechny možnosti odpovědí, přičemž obě otázky měly trochu jinou nabídku
možností. Pro šetření místa a rychlejší orientaci.
4
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prostředí (% validních odpovědí, vážená data)

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Š7
Š8
Š9
Š10

IRSD-2 (2006/2007), N = 2275 po
vážení

Rozhodně
souhlasím

ISRD-3 (2013), N = 2106 po
vážení

8
7
11
3

15
16
28
8

43
42
38
24

34
36
23
65

9
10
14
5

23
25
32
12

46
41
36
29

22
23
19
54

V datech je vidět, že celkem velký podíl žáků (čtvrtina až třetina) spíše nebo rozhodně
souhlasí s tím, že kolem nich ve značné míře dochází k různým formám delikvence. To na
druhou stranu znamená, že dvě třetiny až tři čtvrtiny žáků si to nemyslí. Výjimkou jsou drogy,
resp. užívání drog, kde jsou čísla ještě optimističtější. V ISRD-3 jen 11 % žáků souhlasilo
s tvrzením, že se na jejich škole hodně užívají drogy. Z toho ale nelze dělat dalekosáhlé
závěry. Například nelze říct, že se na školách více krade, než se užívají drogy, protože krádež
se spíše stane veřejnou a bude se o ní mluvit, zatímco užívání drog nemá oběť (pokud za oběť
nepovažujeme samotného jejich konzumenta), takže spíše zůstane utajeno. Při srovnání
odpovědí mezi oběma vlnami šetření je patrná tendence k určitému zlepšení: Souhlas s tím, že
je prostředí kriminogenní (odehrává se zde hodně delikvence) poklesl.
Na základě těchto čtyř tvrzení byl zkonstruován index disorganizace školního
prostředí, který nabývá hodnot od 0 (žák školní prostředí vůbec nevnímá jako delikventní) do
12 (žák vnímá prostředí jako velmi delikventní a disorganizované).
Následně jsem zkoumal vztah indexu vazby ke škole, vazby k učiteli a disorganizace
školního prostředí na jedné straně a delikvence žáků na straně druhé. Delikventní jednání
přitom bylo v dotazníku zkoumáno pomocí otázek na spáchání 15 různých a především různě
závažných deliktů od vandalismu či grafity přes nelegální stahování obsahu z internetu až po
krádež v obchodě, krádež něčí věci či dokonce vloupání do budovy, loupež apod. Pro první
analýzy byl zkonstruován jednoduchý klasifikační index, který do jedné skupiny řadí žáky,
kteří se přiznali, že se za posledních 12 měsíců dopustili alespoň dvou ze zkoumaných deliktů
(počítá se i dvakrát téhož deliktu), do druhé skupiny všichni ostatní. Nelegální stahování
obsahu z internetu přitom nebylo do ukazatele promítnuto, a to ze dvou důvodů: Jednak je
mezi mládeží nepoměrně častější než ostatní činy, takže by ve značné míře stíralo rozdíly
v páchání ostatních deliktů, a jednak neexistuje společenský konsensus o zavrženíhodnosti
této činnosti. Mezi oslovenými žáky se to projevuje tím, že 40 % z nich nepovažuje nelegální
stahování obsahu z internetu za špatné a dalších 35 % jej považuje jen za trochu špatné. Pouze
zbylých 25 % jej považuje za špatné nebo velmi špatné. Pro srovnání, u vandalismus jsou tato
čísla ve stejném pořadí 2 %, 4 % a 94 %, pro krádež v obchodě 4 %, 23 % a 73 %.
Podle výsledného ukazatele delikvence je mezi žáky 21 % těch, kteří za poslední rok
spáchali alespoň dva delikty – budeme o nich pro jednoduchost mluvit jako o delikventních.
Je zřejmé, že tato skupina delikventních je stále velmi heterogenní, protože obsahuje
pachatele činů s velmi odlišnou závažností. Pro prvotní analýzy je ale postačující. Pro analýzu
vztahu mezi indexem delikvence (dichotomická proměnná) a indexy vazby ke škole, vazby
k učiteli a disorganizace školního prostředí (pseudokardinální proměnné odvozené jako
součtové indexy od ordinálních proměnných) jsem použil korelační koeficienty Kendallovo
tau a Spearmanovo rho, tedy koeficienty pro tzv. neparametrická data, u nichž nepožadujeme
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normální rozdělení. Výsledné vztahy zachycuje Tabulka 4.
Tabulka 4: Korelační koeficienty Kendallovo tau a Spearmanovo rho pro vztah mezi
delikvencí a sledovanýmiindexy (ISRD-3, 2013)

Kendall/Spearman Vazba na školu
- .13 / -.15
Delikvence

Vazba na učitele
-.09 / -.10

Disorganizace
.15 / .17

Výsledné vztahy mají očekávaný směr. S rostoucí vazbou na školu i na učitele klesá
delikvence (vztah s vazbou na školu je o trochu silnější) a naopak s tím, jak žák vnímá školní
prostředí jako delikventní, roste jeho vlastní delikvence. Všechny vztahy jsou relativně slabé,
ale je nutné předpokládat, že jejich síla je podhodnocena tím, že za ukazatel delikvence
používáme dichotomickou proměnnou, přestože míra delikventního chování mezi žáky
představuje spíše kontinuum. Pro lepší představu síly vztahu popsaného v Tabulce 4 je možné
podívat se na Graf 1. Ten zobrazuje rozložení odpovědí na otázku Š3: míra souhlasu
s tvrzením „Mám rád/a svou školu“, a to odděleně pro delikventní a nedelikventní jedince
podle výše definovaného ukazatele delikvence. I tento vztah mezi odpověďmi na otázku Š3
a delikvencí odpovídajícího žáka lze vyjádřit pomocí korelačního koeficientu Kendallovo tau
= - 0,14. Jde o velmi podobnou hodnotu té, která popisuje souvislost mezi indexem vztahu ke
škole a delikvencí (ostatně otázka Š3 je jedna z otázek, která posloužila ke konstrukci tohoto
indexu).
Graf 1: Míra souhlasu s tvrzením „Mám rád/a svou školu“(Š3) odděleně pro nedelikventní
a delikventní žáky

Z grafu je vidět, že rozdíly mezi delikventními a nedelikventními sice existují, ale
nejsou dramatické. Pro obě skupiny např. platí, že nejčastěji zvolily odpověď „spíše
souhlasí“. Na druhou stranu nejméně častou odpovědí pro delikventní je „rozhodně souhlasí“,
zatímco pro nedelikventní je to „rozhodně nesouhlasí“. Podobně silný vztah je i mezi
delikvencí a indexem vazba ke škole a disorganizace školního prostředí, o něco slabší vztah je
pak mezi delikvencí a vazbou k učiteli.
Další proměnnou, kterou jsme v rámci ISRD-3 v souvislosti se školou sledovali a kterou se
v tomto příspěvku budu zabývat, je záškoláctví. Konkrétní znění otázky bylo následující:
 Š11: Vyhnul/a ses někdy během posledních 12 měsíců vyučování na alespoň jeden
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celý den, aniž bys k tomu měl/a vážný důvod, jako je třeba nemoc, úřední jednání,
vážné rodinné důvody atd.? Pokud ano, jak často?
Co se takto formulovaného záškoláctví týče (Š11), odpovědělo kladně 35 % žáků (vážená
data). Tato otázka znamenala pro výzkumný tým metodologické poučení především v jedné
věci, což teď vysvětlím. V předchozí vlně byla otázka položena jinak, a sice následovně:
 Byl/a jsi někdy během posledních 12 měsíců bez právoplatné omluvy „za školou“
minimálně jeden celý den?
Na takto položenou otázku odpovědělo kladně jen necelých 5 % žáků. Na první pohled
malý rozdíl ve formulaci se projevil obrovským rozdílem v četnosti kladných odpovědí, který
velmi pravděpodobně nenastal tím, že by žáci začali o tolik více chodit za školu. Ukazuje se
spíše, že existuje velký rozdíl mezi vážným důvodem a právoplatnou omluvou. Právoplatnou
omluvu žáci od rodičů občas dostanou, i když důvod jejich absence ve škole není vážný.
Zůstat ale za školou zcela bez omluvy a dostat tak neomluvené hodiny (vážný kázeňský
problém) je mezi žáky mnohem méně časté.
Chození za školu také souvisí s delikvencí. Obě proměnné jsou kódovány jako
dichotomické s latentním kontinuem (míra delikvence i záškoláctví může být různá). Prostý
Pearsonův korelační koeficient (point biserial correlation) vychází v tomto případě 0,21,
takže mezi delikvencí a záškoláctvím existuje pozitivní vztah. Protože především u ukazatele
delikvence existuje latentní kontinuum vyjádřené jednak různým počtem deliktů a jednak
různou závažností deliktů, lze pomocí tzv. biserial korelačního koeficientu lépe odhadnout
skutečný vztah, který je u prostého Pearsonova korelačního koeficientu zřejmě podhodnocen.
Jeho výpočet popisuje Field (2011/2000, s. 184) a jeho hodnota je pro vztah delikvence a
záškoláctví 0,30, tedy již středně silný vztah.
První pohled na výsledky tedy ukázal, že proměnné měřící vztah žáků ke škole souvisí
s delikvencí očekávaným způsobem: Žáci s menší vazbou na školu a menší vazbou na učitele
jsou více delikventní. Naopak žáci, kteří prostředí školy vnímají jako méně delikventní jsou
sami méně delikventní. To může být vysvětleno dvěma způsoby. Buď existují reálně školy
s vyšší mírou delikvence a je potom pochopitelné, že více delikventní žáci v nich kolem sebe
pozorují více delikvence, nebo existuje na různých školách víceméně podobná míra
delikvence, tj. každá škola má podobný podíl delikventních žáků, kteří častěji hodnotí
prostředí školy jako disorganizováné jednoduše proto, že se často pohybují kolem
delikventních aktivit, takže o nich ví. Tato vysvětlení se mohou kombinovat a teprve další
analýzy ukážou, které z nich je silnější (vysvětluje větší podíl variability v datech). Důležité je
také všimnout si, že zjištěné vztahy jsou relativně slabé. Byla by tedy mylná představa, že
žáci páchající delikvenci mají automaticky vždy slabý vztah ke škole a svému učiteli a naopak
že nedelikventní žáci mají vždy ke škole a svému učiteli velmi silný vztah. Podobné závěry
platí také pro rozdíly mezi žáky na základních školách a gymnáziích, pro jejichž podrobný
popis není v tomto příspěvku místo. Platí ale, že žáci na gymnáziích jsou méně delikventní
než žáci na základních školách, nicméně rozdíly mezi nimi jsou poměrně malé: Na základních
školách je přibližně 22 % delikventních žáků podle výše definovaného ukazatele delikvence,
zatímco na gymnáziích asi 17 %. Zdá se tedy mylná představa, že základní školy a gymnázia
představují z hlediska delikvence dva naprosto odlišné světy.
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Analýza sociální sítě v prevenci, odhalování, objasňování a
dokumentaci trestné činnosti s extremistickým podtextem
Social network analysis in the preventiv, identification, investigation and documentation
of the extremist crimes
Luděk Michálek
Abstrakt: Autor v příspěvku charakterizuje analýzu sociální sítě (Social Network Analysis)
jako jednu z metod zkoumání složitých sociálních struktur a její výhody oproti jednoduché
vztahové analýze (Link Analysis). Navrhuje využití této analytické metody v problematice
kontroly trestné činnosti s extremistickým podtextem. Seznamuje s návrhem výzkumného
projektu zaměřeného na identifikaci typů, hierarchizaci a kvantifikaci vztahů mezi příslušníky
české extremistické scény, jako důležitého kroku pro vytvoření metodiky využití analýzy
sociální sítě v dané problematice. Závěrem stručně pojednává o dostupných softwarových
nástrojích pro automatizované zpracování analýzy sociální sítě.
Klíčová slova: Analýza sociální sítě, SNA, vztahová analýza, extremismus, trestné činy
s extremistickým podtextem
Abstract: The author characterizes Social Network Analysis as one of the methods of
examination of complex social structures and its advantages over simple Link Analysis. He
further proposes the use of this analytical method in the control of extremist crime. There is
also introduced research project focused on the identification of forms, quantification and
hierarchy of relationships between members of the Czech extremist scene as an important step
for creating a methodology for usage of social network analysis in this field. The conclusion
briefly discusses available software tools for automated creation of social network analysis.
Key Words: Social Network Analysis, SNA, Link Analysis, extremism, extremist crimes
Extremismus, a zejména jeho projevy ve formě páchání trestné činnosti, je
v současnosti hodnocen jako významná společenská a bezpečnostní hrozba. S pokračujícím
prohlubováním ekonomické a v mnoha ohledech i společenské krize lze očekávat nárůst
aktivit jak jednotlivců, tak zejména skupin z různých částí extremistického spektra. Takové
očekávání bylo mimo jiné důvodem k zahájení výzkumného úkolu na půdě Policejní
akademie České republiky v Praze, zaměřeného na vytvoření metodiky prevence, odhalování,
objasňování a dokumentace trestné činnosti s extremistickým podtextem. Jeden z dílčích
projektů je zaměřen na ověření možností využití analýzy sociální sítě v oblasti působení proti
trestné činnosti s extremistickým podtextem. Extremistické aktivity, včetně případné trestné
činnosti, jsou až na výjimky zpravidla uskutečňovány více či méně organizovanými
skupinami osob.1 Vzájemné vazby mezi členy extremistických skupin jsou, jako ve všech
neformálních skupinách, určovány jejich postavením, činností, vlivem a ve svém celku
vytváří sociální síť. Na druhou stranu podoba této sítě a vzájemných vztahů jejích členů má
v souladu s odborníkem na problematiku sítí Albertem-László Barabásim určující vliv na
1

Např. Rexter.cz: Časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu [online]. [cit.15.2.2012].
Dostupné na WWW: http://www.rexter.cz/autonomni-nacionalismus.
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fungování celé sítě, přenos informací a tím zpětně ovlivňuje i význam jejích jednotlivých
členů.2
Jednou ze základních podmínek úspěšného působení proti takovýmto skupinám je tedy
důkladné poznání jejich struktury, vnitřní organizace, postavení a významu jednotlivých členů
a cest šíření informací. Takto získané poznatky mohou být následně použity bezpečnostními
složkami při aktivitách zaměřených na proniknutí do dané sítě, získání spolupracovníků
a následně k narušení a eliminaci její činnosti. Analytické vyhodnocení dostupných informací
může být prováděno celou řadou metod a nástrojů. V příspěvku se autor zaměřuje na využití
metody analýzy sociální sítě, která se podle jeho názoru jeví jako velmi účinná metoda
k odhalení zjevných i skrytých vazeb v rámci zpravidla složité a utajené sítě příslušníků
extremistických skupin.
1

CHARAKTERISTIKA ANALÝZY SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Analýza sociální sítě (Social Network Analysis - SNA) je metoda zkoumání a
zobrazení údajů o komplexních vztazích v určité skupině prvků, nejčastěji se jedná o skupinu
lidských jednotlivců. Základní charakteristiky SNA se dílčím způsobem u různých autorů liší.
Krebs ve své práci popisuje SNA jako metodu umožňující mapování a měření komplexních,
někdy skrytých, lidských skupin a organizací.3 Freeman SNA charakterizuje jako metodu
zaměřenou na odkrývání vzorců lidských interakcí4 a podle Renfra lze správné interpretace
těchto sítí využít k předvídání chování a rozhodovacího procesu v síti.5 Subjektem zkoumání
však může být jakákoliv sociální entita, organizace, událost(i) nebo jiné prvky (např.
bankovní účty), které jsou v určitém vzájemném vztahu, jež lze exaktně popsat, kvantifikovat
a následně graficky zobrazit. SNA zkoumá strukturu sociálních vztahů ve skupině a odkrývá
neformální vztahy a spojení mezi jejími členy. U oficiálních organizací a struktur jsou takové
neformální vztahy významné zejména při vyhodnocování skutečných komunikačních vazeb,
vzájemné důvěry, informovanosti a spolupráce mezi příslušníky zkoumané sociální skupiny
a skutečného způsobu rozhodování bez ohledu na oficiální (formální) organizační, informační
a komunikační vazby. Výstupy SNA umožňují v libovolné oficiální sociální skupině
identifikovat významné problémy ve spolupráci příslušníků této skupiny, nedostatečné využití
jejich schopností a zkušeností, problémy v rozhodovacím procesu a tím nedostatky
v možnostech dalšího rozvoje a zvyšování efektivity činnosti zkoumané sociální skupiny.
1.1 Původ analýzy sociální sítě
Metoda analýzy sociální sítě má své kořeny v psychologické metodě nazývané
sociometrie, za jejíhož zakladatele je považován Jacob L. Moreno, který tuto metodu
představil poprvé v roce 1934 ve svém díle Who Shall Survive?6 Jedná se o vytváření tzv.
sociometrických map větších sociálních skupin. Je založena na vyhodnocování dotazníků
vyplněných jednotlivými příslušníky hodnocené sociální skupiny, ve kterých hodnotí
vzájemné vztahy a vazby. Tyto vztahy a vazby, zpravidla se jedná o kvalitativní ukazatele,
jsou podle určitého klíče kvantifikovány, což umožní následné vytvoření analýzy vztahů ve

2

BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí, s.12.
KREBS, V. Mapping of Terrorist Cells [online]. [cit. 26.2. 2012]. Dostupné na WWW:
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/doc/Seminar/Krebs.pdf.
4
KOCHADE, Stuart. A Social Network Analysis of Jemaah Islamiyah: the Applications to Counter-terrorism
and Intelligence [online]. [cit. 26.2. 2012]. Dostupné na WWW: http://eprints.qut.edu.au/6074/1/6074.pdf.
5
RENFRO, R. a R. DECKRO. A Social NetworkAnalysis of the Iranian Government [on line]. [cit. 25.2. 2012].
Dostupné na WWW http://www.fas.org/irp/eprint/socnet.pdf.
6
FREEMAN, Linton C.: The Development of Social Network Analysis; A Study in the Sociology of Science
[online]. [cit. 25.2. 2012]. Dostupné na WWW: http://aris.ss.uci.edu/~lin/book.pdf.
3
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zkoumané sociální skupině obohacené o skutečnosti, které nejsou na první pohled zcela
zřejmé, protože jsou založeny na vzájemných vztazích, sympatiích a antipatiích jednotlivých
prvků skupiny. Na základě takového vyhodnocení lze identifikovat neformální autority v dané
skupině, nejvíc informované osoby dané skupiny, jedince izolované, nejkratší kanály šíření
informací a skutečný obraz rozhodovacího procesu ve zkoumané sociální skupině.
Názorným příkladem, jak SNA může změnit pohled na určitou organizační strukturu,
je poměrně často uváděný příklad analýzy oddělení managementu velké těžařské společnosti
(viz obr. 1). Vlevo je graficky znázorněná formální struktura zkoumaného oddělení – sociální
skupiny. Vpravo je výsledek analýzy této sociální sítě zaměřený na vzájemné vztahy
a komunikaci, které jsou významným a důležitým prvkem šíření informací, což bylo
považováno v tomto oddělení za podstatný předpoklad efektivního rozhodovacího procesu.
Na první pohled je zřejmá výrazná disproporce mezi tím, jak by měla komunikace probíhat
podle oficiální organizační struktury a jak probíhá ve skutečnosti.

Obr. 1: SNA oddělení managementu ropné společnosti.7
1.2 Tvorba analýzy sociální sítě
Kvalitativní rozdíl mezi původními metodami a postupy sociometrie a současným
přístupem k analýze sociálních sítí je zejména ve využití moderní a sofistikované výpočetní
techniky, která umožňuje:
- provádění SNA u velmi rozsáhlých sociálních skupin,
- analýzu (kvantifikaci) velkého množství dat a informací vypovídajících o vzájemných
vztazích mezi jednotlivými prvky (entitami),
- automatickou analýzu výchozích informací, které mohou být na základě zadaných
kritérií získávány z určitého systému nebo databáze automaticky, bez manuálního
zadávání8 vstupních dat a informací (dá se tedy hovořit o jakési SNA na dálku, což je
samozřejmě velmi významné pro oblast našeho zájmu),
7

CROSS, R. a A. PARKER a PRUSAK a S.P. BORGATTI. Knowing What We Know: Supporting Knowledge
Creation and Sharing in Social Networks [online]. [cit. 26.2. 2012]. Dostupné na WWW:
http://agelesslearner.com/articles/knowing_crossetal_tc600.html.
8
Tato výhoda je zřejmá ve všech případech, kdy není možné výchozí informace získávat přímo
od prvků sociální sítě např. formou dotazníku. Výchozí informace lze potom získávat vyhodnocením jakéhokoliv
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přehlednou vizualizaci rozsáhlých sociálních skupin, jejíž formu lze snadno měnit
a přizpůsobit požadavkům konečného uživatele (zákazníka).
Analýza sociální sítě popisuje zkoumanou sociální strukturu a vztahy jejích
jednotlivých prvků pomocí mnoha různých veličin. Protože rozsah příspěvku neumožňuje se
jimi podrobně zabývat, stručně charakterizuji jen několik základních a pro podrobnější
informace odkazuji na uvedenou literaturu a další zdroje.9 Protože v české literatuře ještě stále
není ustálena jednotná terminologie, uvádím názvy veličin v původní anglické formě a
českém překladu.
Centralita (degree centrality) vyjadřuje počet vazeb, které směřují k jednotlivému
prvku sociální sítě nebo od něj a tedy, kolik dalších prvků sítě je s daným prvkem v přímém
vztahu. Jedná se o relativně nejjednodušší hodnotu každého prvku sítě. Význam má
především pro hodnocení přímého a okamžitého vlivu daného prvku na své nejbližší okolí a
pro hodnocení jeho možností pro šíření informací v síti.
Míra středové mezipolohy (betweeness centrality) je počet nejkratších vzájemných
spojení všech dvojic prvků procházejících daným prvkem sítě dělený počtem všech
nejkratších spojení obsažených v síti.10 Jde o pravděpodobnost, se kterou se daný prvek ocitne
na nejkratší cestě mezi dalšími dvěma prvky sítě a vyjadřuje tedy míru zapojení určitého
prvku do vzájemné komunikace mezi ostatními prvky sítě. Hodnota má význam především
pro hodnocení způsobu a cest přenosu informací ve zkoumané síti.
Blízkost (closeness centrality) vyjadřuje průměrnou délku nejkratších vazeb určitého
prvku se všemi ostatními prvky (tzn. kolik „skoků“ je průměrně potřeba k nejrychlejšímu
dosažení všech prvků sítě z jednoho určitého bodu) a tedy míru dosažitelnosti prvků sítě
z určitého startovního bodu. Čím je číselná hodnota nižší, tím je měřená veličina lepší.
Hodnota má význam pro hodnocení rychlosti šíření informací v dané síti. Hovoří o tom, jak
rychle může daný prvek dosáhnout všechny další prvky sítě.
Vlastní vektor (eigenvector) vyjadřuje míru vazeb určitého prvku s dalšími prvky
s vysokou mírou vlastního vektoru, tzn., že prvek s vysokým stupněm vlastního vektoru je
napojen na další prvky s vysokou hodnotou této veličiny. Je to podobné tomu, jak Google
hodnotí webové stránky podle počtu odkazů na ně. Význam hodnoty spočívá v označení
prvků s největším množstvím kontaktů s dalšími podobně zapojenými prvky a vyhodnocuje ty
s největším vlivem na dění v dané síti.
Středová poloha vazby (link betweenness) měří počet vzájemných nejkratších
spojení mezi jednotlivými prvky sítě, která prochází přes každou vazbu. To pomáhá
identifikovat klíčová spojení ovlivňující celou síť. Čím více spojení přes danou vazbu
prochází, tím větší význam má pro přenos informací nebo jiných komodit.
Dalšími veličinami a hodnotami, kterými lze popisovat a hodnotit danou sociální síť
jsou – hustota (density), vzájemnost (reciprocity), míra shlukování (clustering) a
průměrná a nejdelší vzdálenost (average and longets distance).
Pro hodnocení jednotlivých vazeb mezi prvky sítě jsou důležité dvě základní hodnoty - středová poloha vazby a váha (síla) vazby.
-

dostupného souboru informací k dané entitě (např. z otevřených zdrojů, databází státních i soukromých institucí
aj.). Názorné příklady tímto způsobem (na dálku) provedené analýzy sociální sítě lze nalézt na internetové
stránce „Analýza sociálních sítí v praxi“, např. analýzu skupinové dynamiky vlády ČR. [25.11. 2010]. Dostupné
na WWW: http://tlampac.webnode.cz/news/sna-analyza-skupinove-dynamiky-vlady-cr/.
9
Např. CHELIOTIS, Giorgos, Dr. Social Network Analysis (SNA) including a tutorial on concepts and methods
[online]. [cit. 5.12.2010]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/gcheliotis/social-network-analysis-3273045
nebo HANNEMAN, Robert A., RIDDLE, Mark. Introduction to social network methods [online]. [cit.
26.2.2012]. Dostupné na WWW: http://www.faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/.
10
Nejkratší spojení mezi dvěma prvky je vyjádřeno počtem „skoků“ mezi dvěma prvky sítě, které je nutné na
tomto spojení absolvovat. Matematicky se tedy jedná o číslo 1 až (n-1), kde n je počet prvků v síti.
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2 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ A VÝSTUPY ANALÝZY SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Analýza sociální sítě je kvantitativní technikou umožňující popis, mapování a měření
vlastností komplexních sítí entit osob, organizací nebo jiných prvků metodou měření
a vyhodnocování jejich vzájemných vztahů.
Spojuje teorie organizace s matematickými modely, což umožňuje lepší porozumění
vnitřní dynamice zkoumaných skupin a organizací. Struktura sítě může určovat následující
skutečnosti, které jsou důležité pro posuzování její vnitřní dynamiky a chování vůči
subjektům vně této struktury:
- chování sítě jako celku a její schopnost dosáhnout klíčových cílů,
- charakteristiky sítě, které nejsou zjevné na první pohled, např. existence menších
podskupin a neformálních vztahů,
- vztahy mezi nejvýznamnějšími prvky sítě, jejichž umístění a činnost má zásadní vliv
na zbytek sítě,
- jakým způsobem a jak rychle se v síti šíří informace.
Praktické oblasti využití SNA můžeme v obecné rovině popsat následovně11:
1. Vizualizace vztahů mezi lidmi a/nebo skupinami pomocí diagramů.
2. Studium faktorů, které ovlivňují vztahy (např. věk, kulturní zázemí, příbuzenské
vazby) a korelace vztahů v síti.
3. Vyhodnocení vzájemných vztahů v síti, informačních toků včetně „úzkých“ míst, kde
informační tok prochází přes jedinou osobu nebo podskupinu (což může mít za
následek zdržení toku informací), stavu kdy skutečný informační tok neodpovídá
formální organizační struktuře sítě a identifikace skutečných klíčových prvků sítě,
které nemusí být v souladu s oficiální strukturou organizace.
4. Vypracování doporučení pro zlepšení komunikace a spolupráce v rámci organizace.
Mezi hlavní výhody SNA patří:
1. Efektivní zpracování velkého množství dat. Současným problémem většiny
analytických pracovišť je, jak si poradit se stále narůstajícím množstvím dat a jak je
efektivně a smysluplně zpracovat a především z nich získat zásadní a pro rozhodování
důležité informace. SNA významně usnadňuje jejich efektivní zpracování.
2. Lepší porozumění zkoumané cílové síti. Většina v praxi zkoumaných sítí
se vyznačuje značnou vnitřní dynamikou a proto je při jejich zkoumání potřebná
rychlá identifikace klíčových prvků (jednotlivců, skupin) a vazeb především z důvodu
zaměření a účinného využití zpravidla omezených zdrojů, o jejichž použití výsledky
SNA spolurozhodují.
3. Náhled do vnitřní struktury sítě a její vnitřní dynamiky. Většina organizačních
struktur má na rozdíl od své vnější podoby (oficiální, zjevné organizační struktury
často dané působením vnějších sil) ještě poněkud odlišnou vnitřní, zpravidla
neformální, strukturu a vztahy, které však mohou hrát velmi významnou roli.
V některých případech mohou být dokonce významnější než oficiální organizační
struktura a vazby. SNA umožňuje identifikaci takových neformálních vazeb a tím
i lepší odhad změn a dalšího vývoje zkoumané sítě.
SNA může najít praktické využití v mnoha oblastech lidské činnosti, kde je potřeba
popsat a analyzovat složité vzájemné vazby mezi mnoha různými prvky na základě velkého
množství vstupních dat a informací12:

11

DEKKER, Antony. Applying Social Network Analysis Concepts to Military C4ISR Architectures [online].

[cit. 26.2.2012]. Dostupné na WWW: http://www.insna.org/PDF/Connections/v24/2001_I-3-11.pdf.
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V obchodě lze využít SNA k analýze a zlepšení komunikace a efektivity v činnosti
obchodní organizace nebo spolupráce v rámci sítě obchodních partnerů. Vstupní data a
informace pro tuto oblast využití SNA jsou zpravidla získávány cestou dotazování
jednotlivých subjektů sítě (týmu, organizace) nebo z otevřených zpráv, vyhodnocení,
organizačních struktur a statistik.
Bezpečnostní, policejní a zpravodajské služby využívají SNA k poznání a analýze
kriminálních a teroristických sítí na základě vyhodnocení a zpracování širokého spektra
informací z otevřených i specifických (zpravodajských) zdrojů, např. záchytů elektronických
komunikačních prostředků nebo bankovních transakcí, což umožňuje identifikaci klíčových
hráčů sítě a jejich aktivit.
Sociální sítě jako např. Facebook používají základní metody SNA k vyhledání a
doporučení potenciálních dalších přátel (založeno na principu přátelé přátel a dalších
společných skutečností jako např. navštěvovaná škola, profesní zařazení, místo bydliště, atd.).
Vstupní data a informace pocházejí z účtů jednotlivých členů těchto sítí, které sami poskytují
jejímu provozovateli na svých profilech.
Občanská sdružení a investigativní novináři využívají SNA k odhalování střetu
zájmů a skrytých vazeb mezi vládními orgány a institucemi, lobbisty a podnikatelskými
subjekty. SNA je vhodná k odkrývání skrytých vazeb na pozadí oficiálních organizačních
struktur nebo k zobrazení a analýze jakýchkoliv složitých společenských vazeb a sítí, což je
často využíváno zejména novináři pro názornou ilustraci při popisu složitějších kauz.13
Vstupní informace a data jsou získávána převážně z otevřených zdrojů a dostupných
veřejných databází (katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík aj.) a na základě
vlastní činnosti členů těchto sdružení a novinářů.
Provozovatelé sítí (telefonních, kabelových, mobilních, atd.) využívají metod SNA
k optimalizaci struktury a kapacity jejich sítí. Data a informace pocházejí především
ze záznamů a vyhodnocení činnosti jimi provozovaných sítí.
Získané informace lze zobrazovat formou tabulek vyjadřujících matematické hodnoty
jednotlivých vyhodnocovaných veličin (míra centrality, středové polohy, blízkosti, atd.) pro
jednotlivé prvky sítě, jejich vztahy a síť jako celek nebo graficky formou síťových diagramů
vizuálně zobrazujících výsledky analýzy dané sítě.14 Výhodou počítačového zpracování SNA
je, že zkoumanou sociální síť lze velmi snadno a rychle zobrazit podle výše popsaných
charakteristik (veličin), a tak relativně snadno a rychle identifikovat klíčové prvky sítě,
jednotlivé subsystémy a podskupiny, kritická místa toku informací nebo jiných komodit,
apod. Na základě uvedených informací lze následně stanovit způsob zlepšení činnosti
zkoumané sociální sítě nebo naopak způsob proniknutí do dané struktury nebo nejsnadnější
způsob narušení její činnosti, což je zejména využitelné v oblasti bezpečnostních služeb, tedy
i na poli boje s extremismem.
Potřebné informace pro zpracování SNA v oblasti boje s extremismem je možné
získávat z otevřených zdrojů (veřejné sdělovací prostředky, Internet, apod.), vytěžením
informačních systémů státní správy a zejména bezpečnostních sborů, ale i cestou používání
specifických zpravodajských a operativně pátracích prostředků (od informátorů, z odposlechů
a záchytů elektronické komunikace aj.). Konkrétní možnosti využití výstupů SNA přesahují
12

S využitím materiálu CHELIOTIS, Giorgos, Dr. Social Network Analysis (SNA) including a tutorial on
concepts
and
methods
[online].
[cit.
26.2.2012].
Dostupné
na
WWW:
http://www.slideshare.net/gcheliotis/social-network-analysis-3273045.
13
Např. článek „Odhalila skandál na právech v Plzni. Má za to skončit“, MF Dnes 20.5.2010.
14
Přehledný příklad postupu tvorby SNA pro teroristickou síť zpracoval Valdis E. KREBS v dokumentu
„Uncloaking Terrorist Network“. Dokument obsahuje celý postup a výstupy ve formě vztahových diagramů a
tabulek s matematickými hodnotami jednotlivých veličin a je dostupný na webové adrese:
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/941/863.
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rozsah tohoto příspěvku, lze však předpokládat uplatnění jak v etapě získávání informací
o extremistických organizacích, jejich vůdcích a aktivitách (analýza cílových skupin
a organizací, identifikace klíčových příslušníků, nalezení způsobu penetrace a infiltrace jejich
sítí), tak i následujících etapách, tedy eliminaci činnosti (zasažení v nejcitlivějším místě,
narušení činnosti) a také v případném trestním řízení s jejími členy (analytické zpracování
a vizualizace získaných informací).
2.1 Váha (síla) vazby
Vazby a vztahy v sociální síti nejsou nikdy rovnocenné a mají různou sílu založenou
na jejich charakteru, původu, vzájemné výhodnosti apod. Při hodnocení dané sociální
struktury a její vnitřní dynamiky je potřebné tyto okolnosti kvantifikovat a zohlednit –
vyhodnocování váhy klíčových vazeb v síti může naznačovat význam prvků, které se na nich
nachází. Váha vazeb v síti tedy může (ale také nemusí) ovlivnit hodnoty všech základních
veličin (míra centrality, blízkosti, středové polohy i vlastního vektoru). Tato teze je výchozím
bodem pro návrh empirického výzkumu. Dílčí výzkumný projekt je zaměřený na ověření
možnosti využít SNA pro analytickou činnost v rámci boje proti trestné činnosti
s extremistickým podtextem. V rámci tohoto projektu je prováděn empirický výzkum
zaměřený na identifikaci jednotlivých typů vazeb mezi příslušníky extremistických skupin,
hierarchizaci těchto vazeb podle jejich významu a následnou kvantifikaci využitelnou pro
zpracování SNA. Výzkum je prováděn formou dotazníku mezi dostupnými odborníky na
problematiku extremismu. Následně bude provedena komparace s dostupnými zahraničními
studiemi na toto téma.
Tradiční vztahová analýza, prováděná ať již manuálně nebo pomocí výpočetní
techniky, poskytuje dvourozměrný (prvky a jejich vzájemné vazby) obraz cílové organizace
(sítě). Jedná se o kvalitativní popis struktury a vztahů cílové organizace, který však říká velmi
málo o její vnitřní dynamice, zranitelných místech, ne zcela viditelných vnitřních mocenských
a vlivových vazbách a jiných, navenek skrytých, spojeních. Všechny tyto skutečnosti můžeme
označit jako další (třetí) rozměr každé sociální organizace (sítě), který je však nesmírně
důležitý pro pochopení jejího fungování, pro předpovídání jejího dalšího vývoje a, pokud je to
potřebné, pro nalezení nejúčinnějšího způsobu narušení či eliminace její činnosti.
Pro kvantitativní vyhodnocení pozice jednotlivých prvků cílové organizace a vztahů
mezi nimi je rozhodující zadání kvantifikovatelných parametrů, které budou následně využity
k ohodnocení (kvantifikaci) vazeb mezi jednotlivými prvky sítě. Takovými parametry mohou
být například:
- příbuzenské vztahy,
- životopisné styčné body – stejné nebo blízké místo narození a bydliště, navštěvované
školy, členství ve společenských, sportovních, zájmových a profesních organizacích
a klubech, členství v politických hnutích a stranách,
- vzájemné společenské kontakty a vztahy – jejich četnost a intenzita,
- jiné způsoby vzájemné komunikace – četnost a intenzita poštovních zásilek, telefonních
hovorů, elektronické komunikace a jiné,
- společné pracovní, obchodní a jiné podnikatelské jiné aktivity.
2.2 Softwarové nástroje pro provádění analýzy sociální sítě
Výše popsané postupy a metody výpočtu jednotlivých veličin, popisujících prvky a
jejich vzájemné vazby v síti, je samozřejmě prakticky nemožné aplikovat u velkých sítí a
velkého množství vstupních dat a informací bez použití výpočetní techniky.
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V současnosti jsou dostupné některé volně šiřitelné programy pro provádění analýzy
sociální sítě (např. ORA, Pajek), dále např. placené (UCINET).15
Pravděpodobně nejrozšířenějším analytickým softwarovým nástrojem používaným
řadou policejních, bezpečnostních a zpravodajských služeb je i2 Analyst´s Notebook, jehož
poslední verze umožňují kromě standardní vztahové analýzy provádět i analýzu sociální
sítě.16 Další podstatnou výhodou používání analytického programu i2 Analyst´s Notebook je
jeho rozšíření v mezinárodní komunitě policejních, bezpečnostních a zpravodajských služeb,
což zajišťuje kompatibilitu při výměně a sdílení informací. Na obr. 2 je zobrazen příklad
analýzy sociální sítě provedené v programu Analyst´s Notebook. Síť je zobrazena se
zohledněním hodnoty středové polohy (betweenness) pro jednotlivé prvky sítě. Konkrétní
číselné hodnoty této veličiny jsou uvedeny v pravé části obrázku ve formě tabulky,
v grafickém zobrazení odpovídá hodnotě veličiny velikost ikony jednotlivých prvků.

Obr. 2: Příklad analýzy sociální sítě v programu Analyst´s Notebook.
3 ANALÝZA SOCIÁLNÍ SÍTĚ V PROCESU ODHALOVÁNÍ, OBJASŇOVÁNÍ
A DOKUMENTACE TRESTNÉ ČINNOSTI S EXTREMISTICKÝM PODTEXTEM
Jak již bylo na několika místech zdůrazněno, extremistické aktivity a s tím spojená
trestná činnost je zpravidla prováděna různě sociálně strukturovanými skupinami osob.
Skutečná struktura a charakter vazeb v těchto skupinách mají tak velký význam pro
pochopení místa a role jednotlivých příslušníků ve struktuře. Protože extremistická uskupení
téměř vždy pracují způsobem značně latentním, je velmi důležitou součástí práce
bezpečnostních složek v této oblasti identifikovat konkrétní členy sítě jejich vzájemné vztahy
a na tomto základě porozumět fungování dané sociální struktury. Jedná se zejména o způsob

15

Více informací o dostupných softwarových aplikacích pro tvorbu SNA lze nalézt v dokumentu např. na
internetových adresách http://www.slideshare.net/noahflower/overview-of-network-analysis-platforms nebo
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis_software.
16
Analyst´s Notebook 8; Social Network Analysis [online]. [cit. 26.2.2012]. Dostupné na WWW:
http://www.i2group.com/uk/products--services/analysis-product-line/analysts-notebook.
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řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, předávání a šíření informací a také celkovou
strukturu sociální struktury. K popisu, pochopení a úspěšné analýze je potřebné mít k
dispozici nástroje k zobrazení (vizualizaci) a analýze vztahů mezi výše zmíněnými subjekty
zapojenými do legalizace výnosu. Jedním z nejúčinnějších nástrojů pro zobrazení
a analýzu vztahů v složitém systému vzájemně propojených subjektů je tzv. vztahová analýza
(Link Analysis) a její vyšší forma tzv. Analýza sociální sítě (Social Network Analysis).
Analýza sociální sítě se soustřeďuje na hodnocení postavení jednotlivých členů sítě
extremistické skupiny pouze na základě vyhodnocení vazeb s ostatními členy sítě, bez ohledu
na význam a sílu konkrétního člena. Může tak odhalit i některé méně zjevné nebo přímo
latentní skutečnosti. V kombinaci s konkrétními informacemi o členech sítě pak lze získat
velmi komplexní a ucelenou představu o analyzované síti. Sociální síť může být tvořena
jakýmkoliv souborem relevantních dat, jejichž analýzou lze dospět k získání potřebných
informací – může se jednat např. o bankovní účty a finanční transakce mezi nimi, telefonická
čísla, internetové a poštovní adresy a jiné.
Pro potřeby procesu odhalování, objasňování, vyšetřování a dokumentace trestné
činnosti s extremistickým podtextem jsou vstupní data a informace získávány jednak
z otevřených zdrojů (Internet, veřejné a komerční informační databáze a rejstříky atd.) a
současně cestou operativně pátrací činnosti policie (informace od informátorů, odposlechy a
záchyty elektronické komunikace, aj.). Způsob získávání vstupních dat a informací je jedním
ze základních rozdílů v užití SNA pro účely komerční a sociologické, kde jsou data a
informace získávány zpravidla cestou otevřeného dotazování a zkoumání vztahů mezi prvky
dané sítě.
Vizualizace a analýza vztahů v cílové síti metodou analýzy sociální sítě je využitelná
ve všech fázích působení proti trestné činnosti s extremistickým podtextem:
1. Ve fázi prevenci a odhalování trestné činnosti s extremistickým podtextem slouží
k vizualizaci a pochopení vztahů mezi prvky (příslušníky) cílové sítě
a k identifikaci bodů sítě vhodných k různým způsobům působení proti takové struktuře.
V oblasti prevence se může jednat o identifikaci klíčových příslušníků, z hlediska
největšího vlivu na ostatní příslušníky sítě. Dalším významnou informací, kterou lze takto
získat je k penetraci pomocí operativně pátracích prostředků s cílem získání informací
potřebných pro další šetření. Tomuto slouží zejména ty veličiny SNA, které hodnotí
postavení prvku na tok informací v síti (zejména blízkost a míra středové mezipolohy).
Slouží také k identifikaci osob a míst sítě, jejichž eliminace povede nejúčinněji k narušení
celého systému a tím k zabránění legalizace dalších výnosů, popř. k jejich následnému
odčerpání (zejména středová poloha vazby a hodnota vlastního vektoru).
2. Ve fázi vyšetřování slouží zejména k analýze konkrétních vztahů a vazeb mezi
podezřelými.
Je
významnou
pomůckou
policejních
vyšetřovatelů
k „rozpletení“ zpravidla velmi složitých vazeb v cílové kriminální struktuře (zvláštní
význam má hodnota vlastního vektoru a váha jednotlivých vazeb v síti).
3. V závěrečné fázi trestního řízení – při samotném soudním řízení slouží podobná vizualizace
kriminální organizace a jejích aktivit k snadnějšímu a jasnějšímu pochopení případu17, což
je zvláště významné pro členy soudního senátu, kteří nejsou s projednávanou kauzou
dopodrobna seznámeni.

17

Např. při soudním řízení založeném na operaci „EBONIZE“ proti rozsáhlé organizací provádějící praní
špinavých peněz ve Velké Británii v září 2000. Informace založena na informačním materiálu společnosti
TOVEK.
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ZÁVĚR
V příspěvku se autor pokusil stručně naznačit základní principy tvorby, používané
veličiny, výstupy, význam a výhody analýzy sociální sítě a naznačit možné využití v oblasti
boje s extremistickou činností. Rozsah článku neumožňuje detailní rozbor problému,
příspěvek pouze dokládá možnosti a potřebnost používání SNA při řešení této problematiky,
zejména formou využití automatizovaných analytických nástrojů, které umožňují rychlé a
efektivní zpracování velkého množství vstupních dat a informací.
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Percepce prvků situační prevence u vězňů a studentů
Prisoners´ and students´ perception of the elements of the situational prevention
Marcela Moulisová
Zuzana Podaná18
Abstrakt: Byl proveden výzkum odrazující síly dvou nejčastějších prvků situační prevence –
překážek a rizika odhalení. Zkoumanými osobami bylo 130 vězněných osob (60 mužů a 70
žen) a 252 studentů (125 mužů a 127 žen). Ve fiktivních situacích – nekriminální motivace a
kriminální příležitost – odhadovaly pravděpodobnost odrazení od kriminálního jednání
v případech, kdy byly nebo nebyly přítomny překážky, a kdy bylo malé nebo velké riziko
odhalení. Ukázalo se, že riziko odhalení mělo větší odrazující sílu než překážky. Kriminální
příležitost ve srovnání s nekriminální motivací zvyšovala u studentů, u žen dokonce ještě více
než u mužů, ochotu kriminálně jednat, snižovala tedy odrazující sílu obou prvků situační
prevence. Ženy (bez ohledu na to, zda to byly vězeňkyně nebo studentky) se zdály být
odrazovány rizikem odhalení méně, než muži.
Klíčová slova: výzkum, situační prevence, překážky, riziko odhalení, vězni, studenti
Abstract: It was carried out the research of deterrent potency of two elements of the
situational prevention – obstacles and probability of disclosure – at fictive situations of the
noncriminal motivation and the criminal opportunity. Both fictive situations have offered the
obstacles (no or yes) and probability of disclosure (little or great). Subjects were 130 prisoners
(60 men and 70 women) and 252 students (125 men and 127 women). It was appeared that the
great probability of disclosure has had greater deterrent effect than the obstacles. The criminal
opportunity has slowed the deterrent effect of both elements of the situational prevention
especially at students. Women (as prisoners or students) were deterred by the probability
disclosure less than men (as prisoners or student) in both fictive situations.
Key words: research, situational prevention, obstacles, probability of disclosure, prisoners,
students
Prioritním cílem výzkumného úkolu „Rozhodování pachatelů trestné činnosti zhledem
k parametrům situační prevence“19, který je řešen na Policejní akademii ČR v Praze, je
važovat odrazující sílu prvků situační prevence při rozhodování se osob k trestné činnosti.
Úkol byl inspirován výsledky předchozího výzkumu z roku 2004, který ze
specifického úhlu pohledu testoval teorii racionální volby20. Ta ve své podstatě stojí na
předpokladu, že do rozhodování se ke kriminálnímu jednání se promítá jedincovo zvažování
(a to bez ohledu na to, do jaké míry je racionální, kalkulativní či intuitivní) toho, jaké výhody
a nevýhody jsou s takovým jednáním spjaté. Zmíněná idea pak logicky vede k promýšlení
opatření, jak stranu nevýhod co nejvíce zvětšit, aby rozhodování osoby, která by byla
nakloněna tomu kriminálně se chovat, bylo jimi - pokud možno – ovlivněno, a to ve směru
18

Statistické zpracování.
odpovědná řešitelka M. Moulisová, spoluřešitelé doc. JUDr. I. Zoubková, CSc., a PhDr. A. Marešová, Ph.D.
20
MOULISOVÁ, M., 2005: Motivace k páchání trestné činnosti ve světle teorie racionální volby. In
Kriminalistika, 2005, 38, 3, 182-196.
19
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odrazení od takového jednání. Tento přístup v důsledku mimo jiné vede k rozvíjení situační
prevence, neboť její postupy a opatření nesou potenci případného pachatele odrazovat.
Předchozí výzkum zjišťoval, jak dva typické prvky situační prevence – překážky a
riziko odhalení – mohou vstoupit do rozhodování osoby kriminálně jednat. Ačkoli výzkum
byl proveden na studentech, přinesl zajímavá a logicky smysluplná zjištění21. Především se
ukázalo, že velké riziko odhalení neslo mnohem větší potenci odrazovat od kriminálního
jednání, než velké překážky. Od střední úrovně překážek jejich další stupňování již jen málo
zvyšovalo odrazující efekt, zatímco velké riziko odhalení mělo odrazující efekt výrazný.
Aby bylo možno uvažovat o tom, do jaké míry by mohla zjištění výzkumu z roku 2004
mít širší platnost a platit také pro kriminálně závadové osoby, přistoupilo se k rozhodnutí
provést stejný výzkum na pachatelích. A protože nejsnazší přístup k získání vzorku pachatelů
umožňuje výkon trestu odnětí svobody, staly se subjekty stávajícího výzkumu vězněné osoby,
o nichž lze mít oprávněně za to, že skutečnými pachateli jsou.
Cíle současného výzkumu byly - ve srovnání s předchozím výzkumem - širší. Kromě
zaměření se na zkoumání potenciálního odrazujícího účinku dvou prvků situační prevence
jsme chtěli přinést také hlubší poznatky o pachatelích, které by mohly nejen odkrýt souvislost
s tím, jak se rozhodují ke spáchání trestného činu, ale přinést i další relevantní poznatky. Šlo
například o používání technik neutralizace pachateli, o jejich hodnoty nebo o přístup
k přijímání trestu.
Metodologie
Základní metodologický přístup
Výzkum byl pojat jako explorační, tedy bez hypotéz, ač zde určitá očekávání týkající se
klíčových souvislostí byla. Výzkum nebyl reprezentativní, protože stanovit požadavky na
reprezentativnost souboru pachatelů, resp. vězňů, by bylo asi obtížné. Výzkum byl postaven,
jak je běžná výzkumná praxe, na výpovědích zachycovaných ve speciálně vytvořeném
dotazníku, a na vytěžení anamnestických údajů. Počítalo se s aktivní rolí matematickostatistického zpracování dat.
Metodologický postup konkrétně
Metodologický postup se upravoval podle průběžných výsledků výzkumu tak, aby bylo
možno z výzkumu vytěžit co nejvíce. Změna zahrnovala jednak úpravu výzkumného designu
týkajícího se zkoumání prvků situační prevence (šlo tedy o situační data) a jednak rozšíření
výzkumu o nový soubor osob. V souvislosti s tím proběhly tři fáze výzkumu.
Zkoumané osoby
Původně jen 300 vězněných mužů (z pěti věznic), poté jich přibylo ještě 11. Posléze bylo
přibráno 70 vězněných žen (z jedné věznice).22 Z důvodů komparace některých dat se dále
uskutečnil výzkum na 254 studentech. Jejich soubor rovněž nebyl reprezentativní pro žádnou
studentskou populaci. Tvořili ho studenti Policejní akademie ČR, kteří v den výzkumu byli
přítomni.

21

MOULISOVÁ, M., 2006: Modelové hypotetické rozhodování se ke kriminálnímu chování. In Identifikace a
reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb. Sborník vědeckovýzkumných výstupů z realizace Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v roce 2006, 385-395.
22
Rozšíření souboru o ženy bylo významně také motivováno aktivním zájmem žen o tento výzkum.
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Výzkumný design
Pokud šlo o prvky situační prevence – překážky a riziko odhalení – byly nejprve
zkoumány podobným způsobem jako ve výzkumu na studentech z roku 2004. To jest, osoby
(pachatelé) měly, prostřednictvím 27 nastavených situací, odhadovat svoji reakci na stupňující
se překážky a stupňující se riziko odhalení při současném zvyšování motivace ke
kriminálnímu jednání, resp. konkrétně ke krádeži. Ve výzkumu přirozeně nešlo o reálnou
situaci rozhodování, ale o verbálně uvedené fiktivní situace, ve kterých se osoby měly
rozhodovat.
Poněvadž zjištění získané na 300 vězních (mužích) ukázalo, že jen něco přes čtvrtinu
zkoumaných osob reagovalo na tyto situace23, bylo zřejmé, že bude třeba, chceme-li získat
hlavní požadované údaje výzkumu, zjednodušit tuto část výzkumu. Proto byl počet situací
zredukován a upraven, a zkoumané osoby neměly odpovídat tak adresně.
Byla zvolena jen dvě základní situační nastavení: I. MO = je silná nekriminální
motivace (velká touha mít určitou věc), kterou však lze uspokojit pouze deviantním jednáním
(krádeží) a II. PŘÍ = je silná kriminální motivace (chtít ukrást věc, která se líbí) a zároveň je
vhodná příležitost k páchání.
V obou těchto základních situačních nastaveních (MO a PŘÍ) byly předestřeny čtyři
stejné dílčí situace24, v nichž byly kombinovány oba prvky situační prevence – tj. překážky a
riziko odhalení. Šlo o dílčí situace: a) překážky nejsou, riziko odhalení je malé; b) překážky
jsou, riziko odhalení je malé; c) překážky nejsou, riziko odhalení je velké; d) překážky jsou,
riziko odhalení je velké.
Respondenti měli odhadnout, jak by se zachoval „někdo“ (kamarád, on sám, kdokoli)
v daných situacích. Předpoklad byl, že do odhadu jednání „někoho“ budou projikovat odhad
vlastního pravděpodobného jednání.
Takto upravený výzkumný nástroj (dotazník) v té části, která se týkala situačních dat,
byl v této druhé fázi výzkumu aplikován již jen 60 vězněným mužům a 70 vězněným ženám;
soubor zkoumaných pachatelů tedy nyní tvořilo 130 osob. Dotazník s úpravou situačních dat
byl posléze ještě aplikován na soubor studentů (třetí fáze výzkumu).
Ostatní zkoumaná data o vězněných osobách, která se týkala jak subjektivních údajů
zjišťovaných dotazníkem (šlo o jejich hodnoty, motivy spáchání činu, o otázky přijetí trestu a
o použití technik neutralizace), tak objektivních údajů zjišťovaných z anamnestických údajů o
vězních (šlo o demografické údaje, jejich kriminální minulost, kriminální přítomnost a o širší
souvislosti jejich života) nebyla měněna.
U studentů se kromě situačních dat zachycujících reakci na zkoumané prvky situační
prevence také ještě zjišťovaly stejné hodnoty, jako u vězněných osob. Tak bylo možno
porovnávat nejen případnou odlišnost reakce na sledované prvky situační prevence, ale i
porovnávat hodnotové zaměření vězňů a studentů, resp. tedy pachatelů a nepachatelů.
Výsledky
V obou základních situačních nastaveních (tj. buď MO = je silná nekriminální motivace a
není příležitost k páchání, nebo PŘÍ = je příležitost k páchání a zároveň silná kriminální
motivace) obecně platilo, a to bez ohledu na specifický zkoumaný soubor, že velké riziko
odhalení mělo výrazněji větší odrazující sílu než zavedení překážek – viz poměry šancí (odds

23

přičemž ale to nesouviselo s jejich vzděláním, spíše se zdálo, že šlo o jejich malou trpělivost podrobněji se nad
situacemi zamýšlet; tento úsudek může být podpořen skutečností, že všechny další otázky a metody uvedené v
dotazníku byly všemi zkoumanými pachateli zodpovězeny.
24
V této fázi výzkumu bylo tedy jen osm situací, na které měli respondenti reagovat.
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ratios). Takový výsledek korespondoval se zjištěním předchozího výzkumu na studentech
z roku 2004.
Odds ratios pro nastavení MO – Vězni
Riziko odhalení – 0,08 (tj. se zvýšením rizika klesne šance spáchání o 92 %)
Překážky – 0,55 (tj. s objevením se překážek šance spáchání klesne o 45 %)
Riziko odhalení tedy odrazuje vězně více než překážky.
Odds ratios pro nastavení MO – Studenti
Riziko odhalení – 0.03 (tj. se zvýšením rizika klesne šance spáchání o 97 %)
Překážky – 0,42 (tj. s objevením se překážek klesne šance spáchání o 58 %)
Riziko odhalení tedy odrazuje studenty více než překážky.
Odds ratios pro nastavení PŘÍ – Vězni
Riziko odhalení – 0,09 (tj. se zvýšením rizika klesne šance spáchání o 91 %)
Překážky – 0,49 (tj. s objevením se překážek klesne šance spáchání o 51 %)
Riziko odhalení tedy odrazuje vězně více než překážky.
Odds ratios pro nastavení PŘÍ – Studenti
Riziko odhalení – 0,06 (tj. se zvýšením rizika klesne šance spáchání o 94 %)
Překážky – 0,36 (tj. s objevením se překážek klesne šance spáchání o 64 %)
Riziko odhalení tedy odrazuje studenty více, než překážky.
Rozdílnost v odhadu kriminálního chování podle zkoumaných souborů.
Když se posuzovala odlišnost reakcí na obě základní situační nastavení podle
zkoumaných souborů osob, ukázal se rozdíl mezi nimi. Reakce souboru vězněných osob byla
za nastavení MO i PŘÍ v zásadě stejná, nelišila se – viz tabulka č. 1. To platilo pro obě
pohlaví – odpovědi jak souboru vězňů, tak souboru vězeňkyň byly, co se týče odhadu reakce
na obě základní motivační nastavení, podobné.
Tabulka č. 1
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Soubor všech vězňů (N=130)
a) překážky
b) překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
+
Motivační nastavení
malé riziko
malé riziko
↓
70,0
56,2
MO
68,5
51,5
PŘÍ

c) překážky
ne
+
velké riziko
15,4
16,2

d) překážky
ano
+
velké riziko
9,2
8,5

Avšak reakce souboru studentů se lišila podle základního situačního nastavení – viz
tabulka č. 2. Při nastavení PŘÍ by mnohem více z nich, než při nastavení MO, připouštělo
kriminogenní reagování. Zdá se, jakoby příležitost uvolňovala u studentů zábrany myšlenkové
přístupnosti potenciálnímu kriminálnímu jednání; teprve překážky spolu s velkým rizikem
odhalení je odradilo. Příležitost tedy u nich snižovala odrazující sílu obou prvků situační
prevence.
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Tabulka č. 2
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Soubor všech studentů (N=254)
a) překážky
b) překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
+
Motivační nastavení
malé riziko
malé riziko
↓
58,3
39,4
MO
75,4
57,9
PŘÍ

c) překážky
ne
+
velké riziko
4,7
19,8

d) překážky
ano
+
velké riziko
0,4
4,8

Z porovnání reakcí na dílčí situace podle obou základních nastavení bylo patrné, že ve
srovnání s vězni studenti v nastavení MO méně často připouštěli kriminální jednání25. Při
nastavení PŘÍ se však oba soubory statisticky významně nelišily, i když je v souboru studentů
ve srovnání s vězni co se týče prvních tří dílčích situací - a), b) a c) - zřetelný náznak
tendence nárůstu odhadu kriminogenně jednat (viz porovnání tabulky č. 1 a č. 2). I toto by
mohlo naznačovat, že kriminogenní příležitost by mohla snižovat, a to nejen u studentů,
odrazující potenci situační prevence.
Byl také patrný rozdíl v reakcích podle pohlaví, avšak pouze v souboru vězňů (viz
tabulky č. 3 a č. 4). Vězeňkyně častěji než vězni-muži připouštěly, a to jak v nastavení MO,
tak PŘÍ, kriminální jednání i při velkém riziku odhalení. Dokonce více z nich připouštělo
kriminální jednání i při nejvíc odrazující kombinaci prvků situační prevence, tj. kdyby byly
současně přítomné jak překážky, tak velké riziko odhalení.
Podle Fisherova exaktního testu byly potvrzeny statisticky významné rozdíly mezi
pohlavími vězněných osob u dílčí situace d) při nastavení MO a u dílčí situace c) při
nastavení PŘÍ. Vcelku však lze mít snad oprávněně za to, že vězněné ženy by více riskovaly
riziko odhalení, zvláště, kdyby se vyskytla kriminální příležitost.
Tabulka č. 3
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Vězni - ženy (N=70)
a) překážky b)
překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
Motivační nastavení +
malé riziko
malé riziko
↓
71,4
51,4
MO
67,1
47,1
PŘÍ

c) překážky
ne
+
velké riziko
20,0
22,9

d)
překážky
ano
+
velké riziko
15,7
12,9

Tabulka č. 4
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Vězni - muži (N=60)
a) překážky b)
překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
Motivační nastavení +
malé riziko
malé riziko
↓
68,3
61,7
MO
70,0
56,7
PŘÍ

c) překážky
ne
+
velké riziko
10,0
8,3

d)
překážky
ano
+
velké riziko
1,7
3,3

25

Významnost rozdílu v reagování vězňů a studentů na dílčí situace a), b), c) i d) při nastavení MO potvrzuje i
Fisherův exaktní test.
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U studentů se podle pohlaví neprojevil v odhadu reakcí na sledované prvky situační
prevence statisticky významný rozdíl (podle Fisherova exaktního testu). Muži i ženy
reagovali v obou základních nastaveních na dílčí situace podobně - viz tabulky č. 5 a č. 6.
Podobné bylo i to, že v situaci PŘÍ obě pohlaví častěji připouštěla kriminální jednání.
Tabulka č. 5
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Studenti - ženy (N=127)
a) překážky b)
překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
Motivační nastavení +
malé riziko
malé riziko
↓
62,2
40,2
MO
73,2
58,3
PŘÍ

c) překážky
ne
+
velké riziko
7,1
22,0

d)
překážky
ano
+
velké riziko
0,0
5,5

Tabulka č. 6
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Studenti - muži (N=125)
a) překážky b)
překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
Motivační nastavení +
malé riziko
malé riziko
↓
55,2
39,2
MO
77,6
57,6
PŘÍ

c) překážky
ne
+
velké riziko
2,4
17,6

d)
překážky
ano
+
velké riziko
0,8
4,0

Sledovaly-li se rozdíly v reakcích mužů a v reakcích žen podle toho, o jaký soubor jde,
bylo patrné, že se muži obou souborů statisticky významně (podle Fisherova exaktního testu)
lišili jen v reakci na dílčí situaci b) při nastavení MO. Vězni (muži) by v mnohem větší míře
než studenti (muži) šli do rizika kriminálního chování, i kdyby neměli kriminální motivaci a
existovaly by překážky provedení činu.
Reakce vězeňkyň se od reakcí studentek statisticky významně (podle Fisherova
exaktního testu) lišila v dílčích situacích c) a d) za nastavení MO. Při velkém riziku odhalení
a bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přítomny překážky, připouštěly vězeňkyně častěji
kriminální jednání, a to i když by neměly kriminální motivaci.
Bylo dále zjišťováno, zda v reakci na prvky situační prevence se důrazněji promítá
pohlaví nebo skutečnost, že jedinec je nebo není pachatelem. Porovnávala se proto reakce
všech zkoumaných mužů s reakcí všech zkoumaných žen (bez ohledu na to, zda jimi byli
vězni či studenti) – viz tabulka č. 7.
Tabulka č. 7
Odhad připuštění kriminálního chování; v %
Muži (N=185) vs. ženy (N=197)
a) překážky b)
překážky
Dílčí situace →
ne
ano
+
Motivační nastavení +
malé riziko
malé riziko
↓
59,5 vs. 65,5
46,5 vs. 44,2
MO
75,1
vs.
71,1
57,3 vs. 54,3
PŘÍ
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c) překážky
ne
+
velké riziko
4,9 vs. 11,7
14,6 vs. 22,3

d)
překážky
ano
+
velké riziko
1,1 vs. 5,6
3,8 vs. 8,1

Podle Fisherova exaktního testu byly zaznamenány statisticky významné odlišnosti
v reakcích za nastavení MO v situacích c) a d). Nicméně také reakce ve stejných situacích
za nastavení PŘÍ se zdají naznačovat podobnou odlišnost reakcí. Zdá se, jakoby pro ženy
platilo, že riziko odhalení by je mohlo méně odrazovat, než muže. Toto zjištění by si
zasloužilo dalšího výzkumného zájmu.
Rozdílnost v odhadu reakcí podle dílčích situací
Další analýza se podrobně zabývala porovnáním reakcí na dílčí situace nejprve podle
základního motivačního nastavení, a potom porovnávala odlišnost reakcí v jednotlivých
dílčích situacích, a to v rámci každého souboru osob. Analýza byla opět provedena podle
souborů: celý soubor, tj. všechny zkoumané osoby dohromady (N=384); soubor vězňů
(N=130); soubor všech studentů (N=254)26; soubor vězňů-mužů (N=60); soubor vězeňkyň
(N=70); soubor studentů-mužů (N=125); soubor studentek (N=127). Analýza byla postavena
na McNemarově testu.
Ukázalo, že pro celý zkoumaný soubor osob platilo, že reakce na stejné dílčí situace se
lišily podle základního nastavení. Bylo by možné proto dedukovat, že odlišnost motivace
jedince a kriminogenní příležitost zřejmě ovlivňují potenci odrazení od kriminálního jednání,
kterou nesou prvky situační prevence.
Jak bylo prokázáno výše, v souboru vězňů nebyly, co se týče jednotlivých dílčích
situací, statisticky významné rozdíly v reakcích podle základního nastavení. Platilo tedy pro
celý soubor vězněných osob, a stejně pro soubor vězněných mužů i pro soubor vězeňkyň, že
reagovali podobně v nastavení MO i v nastavení PŘÍ. V případě studentů, pokud jde o
reagování na základní situační nastavení, odlišnosti byly, jak již bylo podrobně rozvedeno
výše.
Ukázalo se, že ochota kriminálně se chovat se postupně snižovala od situace a) přes
situace b) a c) až k situaci d); zatímco v situaci a) byla tato ochota největší, v situaci d) již jen
velmi malé procento zkoumaných osob připustilo možnost kriminálního chování. Rozdíly
v ubývání ochoty ke kriminálnímu jednání podle dílčích situací byly statisticky významné27.
Toto zjištění platilo pro obě základní motivační nastavení. Potvrzuje také, že riziko odhalení
má větší potenci odrazujícího účinku než překážky, a rovněž to, že kombinace dvou druhů
situační prevence má přirozeně větší potenci odrazení, než jeden samostatně působící.
V rámci každého základního nastavení platilo také, že reakce na každou jednotlivou
dílčí situaci se od každé jiné dílčí situace statisticky významně odlišovala, pokud šlo o
procento připuštění kriminálního jednání. Toto zjištění se týkalo jak zkoumaného souboru
jako celek, tak souboru všech vězněných osob, souboru všech studentů a souboru studentek.
Avšak v souboru vězňů-mužů se od sebe statisticky významně nelišily reakce na dílčí
situace a) a b) a na situace c) a d) při nastavení MO, a dílčí situace c) a d) při nastavení PŘÍ.
To znamená, že při nekriminální motivaci vězni-muži reagovali - a to bez ohledu na to, zda
byly nebo nebyly přítomny překážky - na riziko odhalení, ať již malé nebo velké, v podstatě
podobně. Při kriminální motivaci spojené s kriminogenní příležitostí reagovali podobně na
velké riziko. Vyplývá z toho, že pro vězněné muže to bylo riziko odhalení, a nikoli překážky,
co především mělo potenci je odrazovat.
Také reakce vězeňkyň nebyla statisticky významně odlišná (posuzováno
McNemarovým testem) v případě dílčích situací c) a d) při nastavení MO, tedy jejich reakce
na velké riziko odhalení byla v tomto případě podobná bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly

26
27

Soubor studentů byl větší, než součet studentů a studentek, protože dvě osoby neuvedly pohlaví.
Potvrzeno McNemarovým testem.
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přítomny překážky. Stejně na tom byl i soubor studentů-mužů. Jejich reakce na tyto dílčí
situace se při nekriminální motivaci rovněž statisticky významně nelišily.
Role hodnot
Další krok analýzy se zaměřil na sledování případné souvislosti situačních dat a
hodnot. Ty byly zjišťovány metodou párového srovnání, která umožňuje nezkresleně zachytit
důležitost zvolených zkoumaných hodnot pro jedince.
Pro výzkum bylo vybráno sedm hodnot (partner, svoboda, děti, kamarádi, dobrá práce,
hodně peněz, nemuset pracovat). Respondenti posuzovali všechny kombinace dvojic hodnot
z nich vytvořených z pozice toho, která je pro ně důležitější. Ty hodnoty, kterým respondenti
dali přednost před všemi ostatními, byly jejich dominantními hodnotami.
Z výsledků výzkumu vyplynulo, že nejčastějšími dominantními hodnotami byla
svoboda, partner a děti, a ovšem také, ale už mnohem méně často, to byly další hodnoty.
Někteří neměli žádnou dominantní hodnotu. Hodnota „nemuset pracovat“ dominantní
hodnotou nebyla nikdy, zejména také proto, že byla volena, a to ať vězni, tak studenty,
naprosto minimálně.
Bere-li se zkoumaný soubor jako celek, pak osoby, jejichž dominantní hodnotou byly
děti, byly při nekriminální motivaci odrazovány prvky situační prevence od kriminálního
jednání více28 než ostatní, kteří takovou dominantní hodnotu neměli, a to již v situaci
neexistence překážek a malého rizika odhalení. Rovněž byly více29 odrazovány při existenci
překážek a malého rizika odhalení za nastavení PŘÍ. Pokud tedy považoval jedinec za
prvořadou hodnotu „mít děti“, mohla u něj působit jako antikriminální faktor. Tato hodnota
tedy nesla potenci zábrany kriminálního chování.
Osoby, které měly za dominantní hodnotu svobodu, by v nastavení PŘÍ šly méně
často než ostatní nemající takovou hodnotu do kriminálního jednání, bylo-li velké riziko
odhalení. Toto zjištění se zdá pochopitelné, protože riziko odhalení nese hrozbu ohrožení
svobody.
Zaměří-li se pohled jen na soubor všech vězňů, i tady se projevila souvislost
s dominantní hodnotou děti. Vězni, kteří ji měli, by za nastavení PŘÍ šli méně často do rizika
kriminálního jednání v situaci existence překážek a malého rizika odhalení. I pro vězně tedy
platilo, že dominantní hodnota děti zvyšovala odrazující účinek překážek, a to i v případě
kriminální příležitosti.
Pokud jde o soubor všech studentů, dominantní hodnoty hrály roli ve třech dílčích
situacích. Studenti, kteří měli za dominantní hodnotu děti, by méně často než ostatní šli do
kriminálního jednání za nastavení MO v situaci a) a b), tedy když by riziko odhalení bylo
malé a bez ohledu na to, zda by byly nebo nebyly přítomny překážky. Čili hodnota děti
(kromě toho, že pravděpodobně obecně působila antikriminálně) zvyšovala u nich odrazující
sílu překážek.
Studenti, jejichž dominantní hodnotou byl partner, častěji než ostatní připustili
kriminální jednání za nastavení MO v situaci b), tedy, byly-li by přítomny překážky, avšak
riziko odhalení by bylo malé. Čili jakoby hodnota partner snižovala u studentů odrazující
účinek překážek. (Psychologicky: „Dokáži partnerovi, že se překážek nebojím“.)
Studenti, jejichž dominantní hodnotou byla svoboda, méně často než ostatní připustili
při nastavení PŘÍ možnost kriminálního jednání v případě, že nebyly překážky, zato však
bylo velké riziko odhalení. Čili odrazující účinek rizika odhalení byl větší u studentů, kteří
měli za dominantní hodnotu svobodu. V případě studentů se tedy dominantní hodnoty zdály
28
29

potvrzeno na základě adjustovaných standardizovaných reziduí.
potvrzeno také chí-kvadrátem.
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více prosazovat v odhadu chování, resp. zřetelněji přispívaly k potenci odrazení, kterou nesly
zkoumané prvky situační prevence.
Testovaly se dále rozdíly v reakcích vězňů a studentů, kteří měli stejné dominantní
hodnoty. Statisticky významné rozdíly se ukázaly v následujících situacích.
 V případě dominantní hodnoty svoboda se vězni od studentů lišili za nastavení MO
v situaci malého rizika a překážek. U studentů nesla tato hodnota při nekriminální motivaci
větší potenci odrazení překážkami.
 V případě dominantní hodnoty partner se vězni od studentů lišili30 za nastavení MO
v situacích velkého rizika (ať už s překážkami nebo bez) a za nastavení PŘÍ v situaci
velkého rizika a velkých překážek. U studentů tato hodnota posilovala odrazující sílu rizika
odhalení.
 V případě dominantní hodnoty děti byly rozdíly mezi vězni a studenty za nastavení MO
v situacích malého rizika (bez ohledu na existenci překážek) a v situaci velkého rizika a
současně překážek. Při nekriminální motivaci tato hodnota více potencovala u studentů
odrazující sílu překážek, a celkově více než u vězňů působila jako antikriminální faktor.
Při kombinaci obou prvků situační prevence měla u studentů ve srovnání s vězni při této
motivaci absolutní odrazující sílu.
 Ti studenti a vězni, kteří neměli žádnou dominantní hodnotu, se lišili v reakci na dílčí
situaci obsahující překážky a velké riziko odhalení, a to ať již byla tato situace za nastavení
MO nebo PŘÍ. Pro takové studenty měla tato situace rovněž absolutní odrazující sílu,
zatímco pro vězně to tak zcela neplatilo.
Diskuse a závěr
Výzkum odrazující síly dvou nejčastějších prvků situační prevence – překážek a rizika
odhalení – byl postaven na dvou základních fiktivních situacích, v nichž byly kombinovány
oba situační prvky. Zkoumané osoby měly odhadnout, jak by se na ně kriminálně reagovalo
(konkrétně zda by se kradlo) při nekriminální motivaci a při kriminální motivaci spojené
s kriminální příležitostí. Předpokládalo se, že tato verbální reakce vyjadřuje nejen jejich
vlastní odhad připuštění kriminálního jednání, ale lze z ní také vyčíst dynamiku odrazující síly
obou prvků situační prevence.
Ač byl výzkum proveden na dvou odlišných souborech osob – vězních a studentech,
které nebyly reprezentativními soubory pro tyto populace, základní zjištění jím získané
potvrdilo výsledky předchozího výzkumu z roku 2004 provedeného na studentech. Opět se
potvrdilo, že riziko odhalení mělo větší odrazující sílu, než překážky, a to pro oba soubory
osob.
Ukázalo se dále, že kriminální příležitost u studentů snižovala odrazující sílu překážek
a rizika odhalení. Toto a další zjištění vyplývající ze zpracování dat vyvolává úvahu o
užitečnosti obecného rozšíření zavedení větších překážek páchání, a to i přes jejich relativně
menší – ve srovnání s velkým rizikem odhalení – odrazující potenci, a to právě kvůli osobám
bez „kriminálního sklonu“, které by mohly být stimulovány k nežádoucímu jednání nikoli
svou vnitřní motivací, ale právě podněty zvenčí (resp. tedy snažit se, aby „příležitost nedělala
zloděje“).
Hodnoty osob také hrály roli v odhadu reakcí na sledované prvky situační prevence.
Z výzkumu vyplynulo, že zejména hodnota děti nesla potenci odrazení od případného
kriminálního jednání, a tedy zvyšovala i odrazující sílu překážek i rizika odhalení. Působení
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i když chí-kvadrát nebyl spolehlivý kvůli nízkým očekávaným četnostem.
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této hodnoty na jednání osoby (ale i jiných hodnot) by si jistě zasloužilo další výzkumnou
pozornost.
Výsledky dále naznačují, že ženy by mohly více než muži riskovat riziko odhalení,
resp. že riziko odhalení by mohlo mít u žen menší odrazující potenci. Platnost tohoto závěru
by bylo žádoucí dále výzkumně ověřit. Rovněž by mohlo být žádoucí hlouběji zkoumat
stimulační vliv různých situačních kontextů na chování pachatelů (osob s předpokládaným
endogenním kriminogenním potenciálem) ve srovnání s chováním nepachatelů (osob, u nichž
se takový endogenní potenciál nepředpokládá). Zdá se, že pro potenciálně kriminálně
závadové osoby může být podnětem ke kriminálnímu jednání jakákoli situace, zatímco pro
osoby bez kriminálního potenciálu by mohla být výzvou jen kriminální příležitost.
Provedený výzkum dává podporu myšlence, že pro získání smysluplných a užitečných
zjištění není třeba vždy rigorózně trvat na reprezentativnosti zkoumaného vzorku; i zkoumané
vzorky nemající tuto kvalitu mohou přinést užitečná zjištění, byť třeba jen explorativní nebo
stimulující další zkoumání.
Kontakt:
PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
Policejní akademie ČR v Praze
moulis@polac.cz
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Sociálno-patologické a kriminogénne aspekty súčasnej
spoločenskej krízy
The Socio-Pathological and Criminogenic Aspects of the Current Social Crisis
Karol Murdza
Abstrakt: Autor analyzuje sociálno-patologické a kriminogénne aspekty súčasnej
spoločenskej krízy. Hodnotí prístup médií ku kríze, skúma názory na krízu v sociologickej
a kriminologickej teórii, charakterizuje jej podstatu a sociálno-patologické dôsledky,
negatívne adaptačné stratégie, nárast sociálneho napätia a kolektívnej nenávisti. V závere
poukazuje na vplyv krízy na nezamestnanosť, samovražednosť, dezorganizáciu, dezintegráciu
a oslabenie sociálneho ukotvenia človeka.
Kľúčové slová: kríza, sociálno-patologické javy, kolektívna nenávisť, nezamestnanosť,
samovražednosť, dezorganizácia, dezintegrácia, sociálne ukotvenie
Abstract: The author analyses of the socio-pathological and criminogenic aspects of current
social crisis. He evaluates the accessibility of media to the crisis, examines views on the crisis
in sociological and criminological theory, characterizes its nature and socio-pathological
consequences, negative adaptation strategies, increase social tensions and collective hatred. In
the conclusion he highlights the impact of the crisis on the unemployment, the suicides, the
disorganization, the disintegration and the weakening of social attachment.
Key words: crisis, socio-pathological phenomena, collective hatred, unemployment, suicides,
disorganization, disintegration, social attachment
Úvod
Spoločenská kríza v súčasnosti patrí k veľmi frekventovaným pojmom, ale jeho obsah
nie je dostatočne empiricky zmapovaný. Na uspokojivé vysvetlenie kriminogénnych a
sociálno-patologických dôsledkov krízy nám chýbajú dostatočné výskumné nástroje a
empirické dôkazy. Kriminologická teória a výskum na Slovensku sa z rôznych dôvodov tejto
téme vyhýbajú. Niektorým sa zdá problematika spoločenskej krízy príliš všeobecná, široká a
empiricky ťažko uchopiteľná. Iným v nej chýba ten „pravý“ kriminologický obsah. Sú však aj
takí, ktorí dokonca pochybujú o tom, či kríza reálne jestvuje, alebo ju len tak vnímajú niektorí
nespokojní jedinci ovplyvnení skreslenou interpretáciou médií a ľavicových politikov. Podľa
názoru skeptikov žijeme v permanentnej kríze. Optimisti sa naopak domnievajú, že závisí len
na uhle pohľadu, či si krízu uvedomujeme alebo nie. Za pravdu potom dávajú tým
kriminológom, ktorí svoj nezáujem o túto tému odôvodňujú argumentom typu: kým nehoria
v uliciach pneumatiky a masy demonštrantov nerozbíjajú výklady obchodov, nemá zmysel sa
krízou zaoberať. Je to však naozaj tak? Cieľom príspevku nie je dokázať opak, ale upriamiť
pozornosť kriminologickej obce na teoretické a výskumné výzvy, ktoré spoločenská kríza
prináša.
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Mediálny a spoločenský diskurz o kríze
Z periodických prieskumov mediálnej agentúry „Newton media“ vyplýva, že slovo
kríza bolo od roku 2009 až do roku 2013 druhým najčastejšie používaným termínom.
Zaujímavosťou je, že prvýkrát klesla frekvencia tohto pojmu až v minulom roku, kedy sa
tento pojem ocitol až na 25 priečke1. Zo získaných údajov nemôžeme zjednodušene
konštatovať, že kríza skončila, alebo je na radikálnom ústupe. Oveľa pravdepodobnejšie
vysvetlenie je, že na mediálnom trhu s informáciami už prestala byť téma krízy zaujímavým
produktom, prípadne, že jej obsah sa významovo transformoval do podoby iných
kontextových termínov. Nie náhodou prvé miesto v rebríčku frekvencie slov za rok 2013
obsadilo slovo „nezamestnanosť“ a na treťom mieste sa ocitlo slovo „šetrenie“. Práve tieto
dva pojmy sa v spoločenskom diskurze stali synonymom prebiehajúcej krízy.
Mediálny diskurz o kríze je veľmi rozmanitý, podnecovaný rôznymi záujmami
a motívmi. Diapazón pohľadov na spoločenskú krízu zo strany médií však neponúka vždy
objektívny obraz reality. Médiá spravidla zaujímajú nasledujúce postoje:
 jednostranný (podľa politickej orientácie, hľadanie vinníkov, zvaľovanie zodpovednosti za
krízu na politických protivníkov, obavy pomenovať problémy pravým menom),
 odmietavý až ignorujúci (najmä bulvárne médiá hľadajú senzácie, monitorujú svet „high
society“, tzv. „celebrít“, ktorých sa kríza nedotýka),
 alibistický kríza je používaná ako „aliby“ na zakrývanie nekompetentnosti a neschopnosti
riešiť ekonomické problémy, resp. na zvaľovanie zodpovednosti za prijímanie
nepopulárnych opatrení, reštrikcií, znižovanie zamestnanosti, platov ap.),
 absolutizujúci až démonizujúci (za všetko zlé môže spoločenská kríza, dramatizácia
dôsledkov, alebo strašenie – hrozba krízou – vynucovanie poslušnosti zo strany
zamestnávateľov, s odôvodnením: „Je kríza musíte sa uskromňovať, poslúchať a byť
vďační za to, že máte prácu, na rozdiel od iných!“),
 vyvážený – je to skôr výnimka, ideál a výzva pre spoločenské vedy.
Okrem serióznych analýz v mediálnom diskurze nájdeme aj množstvom príspevkov
vyznačujúcich sa typickými znakmi špekulatívneho konštruktivizmu a snahy sprostredkovať
čitateľom zaručene pravdivé „vedecké“ poznatky, ktoré sa usilujú objavovať všemožné
korelácie medzi krízou a každodenným životom človeka, viď. napr. štúdia amerických vedcov
dokazujúca, že čím väčšia kríza – tým väčšie prsia (Pluska.sk, 16.10.2008).
Sociologická a kriminologická reflexia spoločenskej krízy – história a súčasnosť
Spoločenská kríza priťahovala pozornosť filozofov a sociálne orientovaných
mysliteľov už v dávnej minulosti. Kríza, z latinského slova „crisis“, znamená „rozhodnú
chvíľu, obrat.“ Obdobný význam pochádza aj z gréckeho slova „krizio“, ktoré pôvodne
označovalo „rozhodnutie, resp. rozhodný obrat“. Z praktických skúseností a histórie poznáme
rôzne druhy a typy spoločenských kríz, ktoré dostali aj konkrétne prívlastky podľa toho, ktorú
oblasť spoločenského života resp. región zasiahli napr. „veľká hospodárska kríza“, „ropná
kríza, „cyperská kríza“, „kubánska kríza“, atď. Okrem uvedenej klasifikácie sa podľa hĺbky
a negatívnych dôsledkov rozlišujú krízy cyklické (pravidelne sa opakujúce, bez
významnejších vplyvov na fungovanie systému), štrukturálne (odrážajú hlbšie rozpory
systému) a systémové (znamenajúce kolaps systému a nutnosť jeho zmeny).
O kríze sa v sociálnych vedách nehovorí vždy iba v negatívnych súvislostiach.
V dejinách spoločenského myslenia mala kríza paradoxne aj niektoré pozitívne účinky. Stala
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sa napríklad dôležitým impulzom vzniku sociológie, ktorej ambíciou, ako novej vedy
o spoločnosti, bolo odstrániť spoločenský chaos a nestabilitu, spôsobenú krízou tradičnej
spoločnosti. Inšpiratívny vplyv mala neskôr kríza aj na iniciovanie empirických výskumov
rôznych sociálno-patologických javov (chudoby, nezamestnanosti) a problémov, ktoré
prinášala industrializácia veľkomiest, napr. chicagská kriminologická škola.
Problematike spoločenskej krízy sa začala venovať veľká pozornosť najmä po prvej
svetovej vojne, ktorá bola vyústením tzv. veľkej hospodárskej krízy. Záujem sociológie sa
sústreďoval predovšetkým na pochopenie spoločenskej podstaty krízy. Sociológov zaujímalo
najmä to:
 aké sú sociálne príčiny (faktory, determinanty) vzniku krízy,
 aké sú sociálne prejavy a príznaky krízy (v ktorých oblastiach, resp. sférach
spoločenského života sa kríza najviac prejavuje),
 ako kríza ovplyvňuje stabilitu a fungovanie spoločnosti (funkcie),
 aké sú spoločenské dôsledky krízy (ktoré sociálne subjekty kríza najviac ohrozuje, aké sú
priame a sprostredkované, nezamýšľané dôsledky, resp. súvislosti),
 aký má kríza vplyv na správanie ľudí, ich vedomie (názory, postoje, hodnotovú orientáciu,
morálku atď.).
Jedným z významných predstaviteľov sociologickej teórie, ktorí sa v minulosti
systematicky zaoberali spoločenskou krízou bol P. A. Sorokin. Ruský emigrant, neskôr
profesor sociológie na Harwardskej univerzite a autor viacerých podnetných prác z tejto
oblastí. O vtedajšej spoločenskej kríze napísal Sorokin samostatnú knihu, ktorá vyšla v r.
1941 pod názvom The Crisis of Our Age. Neskôr, v r. 1948, bola preložená do češtiny ako
Krize našeho věku. Základnou myšlienkou jeho diela je téza, že podstatou súčasnej krízy je
rozpad základnej formy vládnuceho senzitívneho systému modernej európsko-americkej
kultúry a spoločnosti. Nie je to iba neschopnosť prispôsobiť sa novým ekonomickým
a politickým podmienkam. Kríza, podľa Sorokina, postihla všetky oblasti západnej kultúry
a spoločnosti. „Je to krise jejich umění a vědy, filosofie a náboženství, práva a mravnosti,
zvyků a mravů, je to krise v sociální, politické a ekonomické organisaci, krise i v rodinném
životě a v manželství – krátce je to krise celého způsobu života, myšlení a jednání západní
společnosti.“2
Podstata krízy a jej sociálno-patologické implikácie
Napriek nespochybniteľnému záujmu sociológie o spoločenskú krízu samotný pojem
kríza nie je v teoretickej, ani empirickej rovine jednoznačne a uspokojivo definovaný. Na
vysvetlenie podstaty súčasnej spoločenskej krízy, máme k dispozícii široké spektrum veľmi
protichodných názorov a vedeckých paradigiem. V sociologickom slovníku je kríza
definovaná ako „situácia, kedy je vážne narušené fungovanie určitého systému, či jeho časti.“3
Ide skôr o štruktúrno-funkcionalistické vymedzenie, ktoré upriamuje pozornosť na zlyhávanie
spoločenského systému, ale nekonkretizuje jeho príznaky.
Slabinou všetkých týchto analytických definícií je nedostatočná objektivizácia stavu,
resp. konkretizácia momentu kedy reálne nastáva krízová situácia. V sociologickej teórii
neexistuje žiaden univerzálny syntetický indikátor na meranie komplexných príznakov krízy.
Na stanovenie parciálnych prejavov krízy, sa využívajú najmä ekonomické štatistiky. V rámci
dostupných sociálno-ekonomických indikátorov máme k dispozícii viaceré národné, ale aj
medzinárodné indikátory, tak ako ich sledujú relevantné inštitúcie (OSN, UNESCO,
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EUROSTAT), napr. indikátory merania chudoby a sociálnej exklúzie, indikátory zdravia
a choroby, indikátory úrovne bývania, kvality života, sociálnych istôt, občianskych slobôd,
sociálnej kohézie, sústavu štrukturálnych euroindikátorov (napr. HDP, produktivita práce,
miera nezamestnanosti, miera rizika chudoby, energetická náročnosť ekonomiky) atď. 4
Uvedené indikátory nie sú špeciálne určené na skúmanie krízy, ale napomáhajú identifikovať
jej príznaky vo vybraných sektoroch a oblastiach.
Okrem týchto nadnárodných indikátorov takmer každá národná vláda disponuje
súborom základných indikátorov, ktoré monitorujú situáciu v spoločnosti, jej
makroekonomický rámec (ekonomickú výkonnosť - reálny rast HDP, reálnu produktivitu
práce, saldo verejnej správy, hrubý verejný dlh, mieru inflácie, reálny rast miezd a spotreby.,
udržateľnosť ekonomického rozvoja a životnú úroveň), zamestnanosť a sociálnu inklúziu,
podnikateľské prostredie, energetiku, vedu, výskum, životné prostredie atď.
Vypracovanie univerzálneho výskumného nástroja, ktorý by dokázal kvantifikovať
všetky parametre spoločenskej krízy nie je jednoduché. Kríza spravidla začína v hospodárskej
sfére. Jej dôsledky sa neskôr najmarkantnejšie prejavujú v sociálnej oblasti a postupne
narastajú, pričom nemusia zasahovať všetky spoločenské sektory v rovnakom čase a v
rovnakej miere. Hospodárska kríza v niektorých krajinách napríklad nespôsobila politickú
krízu. Otázne sú taktiež aj morálne a duchovné dôsledky, nehovoriac o ťažkostiach s ich
meraním.
V praxi je objektivizácia všetkých spomínaných premenných takmer nemožná.
Nedokážeme spoľahlivo vypočítať presnú hodnotu tých ukazovateľov, ktoré signalizujú
príznaky krízy a ktoré sú pre zachovanie stability spoločnosti rozhodujúce. Navyše
identifikácia blížiacej sa krízy nie je jednoduchá. Kríza býva často maskovaná hospodárskou
expanziou. Takýto typický priebeh mal vznik krízy v krajinách východnej Ázie, kde všetky
makroekonomické ukazovatele spočiatku vykazovali priaznivú tendenciu (nízka miera
inflácie, nízky fiškálny deficit, verejný dlh neprevyšujúci 50% HDP). Expanzia ekonomiky
bola spojená so „špekulatívnou bublinou“ na kapitálovom trhu, ktorý vytlačil ceny aktív na
úroveň nezodpovedajúcu reálnemu stavu ekonomiky.
Z pohľadu interpretatívnej sociológie je pre určenie stavu krízy rozhodujúce vnímanie
určitej situácie ako krízovej. Klasickým príkladom je Thomasov teorém, ktorý v aplikácii na
krízovú situáciu v podstate znamená to, že nie je dôležité aká situácia v skutočnosti je, ale ako
ju ľudia definujú. Ak svoju životnú situáciu pociťujú a definujú ako krízovú, tak potom táto
situácia sa stáva reálnou aj vo svojich dôsledkoch. Kríza sa tak stáva špecifickým sociálnym
konštruktom. Na jej projekcii sa podieľajú viacerí aktéri, ktorí v procese komunikácie si
utvrdzujú svoje presvedčenie a vytvárajú tak negatívny krízový „placebo efekt.“
Subjektívna interpretácia v rámci poznávania sociálnej reality má svoje opodstatnenie.
Výskum percepcie krízy umožňuje identifikovať vnútorné pocity respondentov a získať tak
komplexný obraz o spoločenskej kríze. Tzn. nielen o jej vonkajších príznakoch, ale aj spôsobe
vnímania tohto negatívneho spoločenského javu. Z kriminologického hľadiska je dôležité
vedieť, či ľudia vôbec vnímajú spoločenskú krízu ako reálnu hrozbu svojej existencie, resp.
bezpečnosti celej spoločnosti.
Čiastočne sa touto otázkou zaoberalo Centrum pro výzkum veřejného mínění České
akademie věd.5 Vo svojom pravidelnom prieskume verejnej mienky zaradilo spomínané
výskumné pracovisko do svojho dotazníka aj otázku týkajúcu sa reálnosti ohrozenia
spoločnosti určitými skutočnosťami presahujúcimi rámec ČR, akými sú napríklad vojna,
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epidémie, prírodné katastrofy, surovinová, či ekonomická kríza. Svetovú ekonomickú krízu
podľa výsledkov uvedeného prieskumu vníma ako veľkú hrozbu pre ČR viac než polovica
(53%) respondentov, tzn. najviac z opýtaných občanov ČR. Za krízou nasledujú prírodné
katastrofy (42%), surovinová kríza – nedostatok ropy, zemného plynu atď. (35%), epidémie
(29%) a vojny (18%).
Protichodné postoje týkajúce sa určenia podstaty spoločenskej krízy nepriamo
determinujú aj následné diskusie o mieste spoločenskej krízy v kauzálnom reťazci
kriminality, resp. o tom akým spôsobom vstupuje kríza do modality kriminálneho správania.
Podstatou sporu je otázka normality príznačná pre diferenciáciu názorov na vznik sociálnopatologických javov.
Z pohľadu kriticky orientovanej, konfliktualistickej kriminológie a sociológie je kríza
považovaná nielen za príčinu rôznych sociálno-patologických javov, ale samotná kríza je vo
svojej podstate označovaná za nenormálny, chorobný a škodlivý stav spoločnosti, tzn. sama
o sebe je sociálno-patologickým javom. Z uvedeného dôvodu kríza nemôže mať ani iné, ako
negatívne účinky. V používaných definíciách a charakteristikách sa pojem kríza preto spája so
sociálnou patológiou. Vzťah medzi krízou a vznikom iných negatívnych javov, vrátane
kriminality je preto logicky a zrozumiteľný.
Iné vysvetlenie ponúka napr. Murray N. Rothbard, ktorého knihu „Veľká hospodárska
kríza Ameriky“ s obľubou citujú najmä liberálne orientovaní ekonómovia. Kríza je
považovaná za normálny stav spoločnosti, ktorý je súčasťou prirodzeného hospodárskeho
cyklu, v ktorom sa striedajú rôzne obdobia. Je logické, že ekonomická a hospodárska
konjunktúra nemôžu trvať večne a tak obdobia prosperity striedajú obdobie útlmu a krízy, za
ktorými nasleduje ozdravenie, oživenie a naštartovanie nových impulzov ďalšieho rozvoja.
Kríza je tak iba relatívne krátke obdobie, časovo ohraničený úsek spoločenského cyklu, resp.
krátka etapa vo vývoji spoločnosti.
Kríza v tomto štruktúrno-funkcionalistickom ponímaní nemá iba negatívne, sociálnopatologické dôsledky, ale aj pozitívne funkcie. Staré, neprogresívne je nahrádzané, novým
a progresívnym. Predchádzajúce obdobie ekonomického rastu, ktoré sa vyznačovalo
nezdravým mrhaním zdrojov je následne nahradené obdobím krízy, ktorá je z hľadiska
uvedeného cyklu nevyhnutným a prospešným obdobím nápravy ekonomiky na udržateľný
stav. „Depresia“ je v podstate ozdravný proces, ktorým sa ekonomika prispôsobuje plytvaniu
a chybám boomu a obnovuje efektívny servis slúžiaci potrebám spotrebiteľov. Neefektívne
firmy sú zlikvidované. Vlády by nemali zasahovať do tohto prirodzeného očistného procesu.
Je pochopiteľné, že každý z týchto protichodných názorov na podstatu spoločenskej krízy je
determinovaný rôznymi ideologickými a hodnotovými postojmi, odlišnou osobnou
skúsenosťou, ale aj reálne existujúcim rozdielnym priebehom spoločenskej krízy
v rozmanitých krajinách. Napokon, tak ako chrípka má rozdielny priebeh podľa imunity
ľudského organizmu, tak aj spoločenská kríza mala a má rôzne prejavy a dopady, ktoré
naznačujú odlišný priebeh a spoločenské dôsledky krízy na životy ľudí v jednotlivých
krajinách.
Najčastejšie sa kauzálny vzťah kriminality a krízy skúma od krízy ku kriminalite,
pričom sa často zabúda, že existuje aj opačný vzťah, tzn. vzťah od kriminality ku kríze.
Uvedená kauzalita kriticky poukazuje predovšetkým na kriminogénne pozadie vzniku
súčasnej spoločenskej krízy. Faktom je, že proces súčasnej spoločenskej krízy v konečnom
dôsledku odštartovala kriminalita „bielych golierov.“ Takto tento problém vníma aj verejná
mienka. Kriminogénne pozadie vzniku finančnej krízy sa však v odborných komentároch
zahmlieva oveľa miernejšími výrazmi, ako napr. „nezodpovedné správanie“ finančných
inštitúcií, „manipulácia“ so štatistikami ratingových agentúr ap. Je evidentné, že za tým treba
vidieť mediálne úsilie finančného sektora zbaviť sa zodpovednosti. Na strane druhej treba
otvorene priznať, že je veľmi problematické preukázať trestno-právnu zodpovednosť
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finančných inštitúcií s globálnymi dôsledkami. Dôvodom sú klasické problémy s
dokazovaním a odhaľovaním kriminalita bielych golierov. Obvineniam zo zvádzania klientov
a vzniku realitnej bubliny už čelí „Bank of America.“ Podľa rozhodnutia súdu musí táto
banka zaplatiť 8,5 mld USD (6,3 mld eur) za chyby spojené s predajom cenných papierov.
Napriek tomu banka necíti zodpovednosť za zrútenie amerického realitného trhu.
Priamočiara kauzálna interpretácia spoločenskej krízy, ako bezprostrednej príčiny
vzniku kriminality a sociálnej patológie, by bola veľkým zjednodušením celého problému.
Vidieť za každým zločinom vplyv krízy znamená kriminalizovať všetky jej obete, ktorých je
oveľa viac než skutočných páchateľov trestnej činnosti. Sociopatom sa človek nestáva stratou
zamestnania, tak isto ako aj podvodníci a neplatiči daní existujú aj v časoch prosperity
a konjunktúry. Spoločenská kríza vstupuje do modality kriminálneho správania oveľa
zložitejším spôsobom. Sprostredkovane a často v skrytej podobe. Nie vždy môžeme
preukázať jej štatistickú závislosť s konkrétnymi javmi. Kríza vytvára nové kriminálne
príležitosti, rozširuje motívy páchania trestnej činnosti a okruh jej potenciálnych páchateľov.
Rozširuje kriminogénne zóny aj do oblasti, ktoré doposiaľ neboli systematicky a samostatne
sledované, napr. zneužívanie fondov, sociálnych dávok, novodobé otroctvo.
Kríza vstupuje do sociálneho reťazca kriminality ako nový spojovací článok medzi
niektorými nežiaducimi spoločenskými a socialno-patologickými javmi. V niektorých
prípadoch sa stáva špecifickým „inkubátorom“ sociálne nežiaducich a sociálno-patologických
javov tým, že urýchľuje ich dozrievanie a vytvára priestor pre kriminálnu kariéru. Uvedené
skutočnosti je možné ilustrovať pomocou nasledujúcich etiologických línií, ktoré naznačujú
kontúry potenciálnych vzťahov medzi všeobecnými dôsledkami krízy a ich potenciálnymi
sociálno-patologickými a kriminogénnymi implikáciami, viď. tab. č. 1.
Tab. č. 1
Kríza a jej dôsledky
Šetrenie, obmedzovanie zdrojov,
nákladov a výdajov

Nezamestnanosť, chudoba a
prehlbovanie sociálnych rozdielov

Kríza práva, morálky a kultúry

Dezorientácia a dezintegrácia

Oslabenie sociálneho ukotvenia
človeka v jadre sociability (zdroj
prosociálneho správania)

Sociálno-patologické a kriminogénne implikácie
dôsledkov krízy
racionálne i vynútené adaptačné stratégie, využívanie
nelegálnych zdrojov, prispôsobovanie sa požiadavkám
„doby“, obchádzanie zákonov, daňové podvody a raje,
konkurzné mafie, kriminalita „bielych golierov“,
ekologické havárie a kriminalita
existenčná kríza, sociálna exklúzia, „working poors“, zóny
chudoby, rodová nerovnosť, domáce násilie, nelegálna
migrácia, novodobé „otroctvo“
„zablokovanie“ sociálnych príležitosti, sociálna nenávisť,
radikalizmus, extrémizmus, rómska úžera, prostitúcia,
sociálna „turistika“
nevymožiteľnosť práva, korupcia, bezzásadovosť,
nemorálne praktiky („šmejdi“), mafianizácia justície,
ekonomiky, prerastanie organizovaného zločinu do
politiky
nárast nedôvery k bezpečnostným a právnym inštitúciám,
anómia, samovražednosť
oslabenie sociálnej kontroly, ochrany verejného poriadku,
kriminalita ako produkt dezorientácie a dezintegrácie,
odklon od „prosociálneho“ správania, akceptácie
spoločenských hodnôt a noriem, príklon k dissociálnemu,
asociálnemu a deviantnemu správaniu, zlyhávanie
sociálnych väzieb k primárnym a sekundárnym soc.
inštitúciám (rodina, organizácie, škola, komunita, štát)
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Kríza ako impulz kreovania negatívnych adaptačných stratégií
Kríza sa stala synonymom šetrenia o čom svedčí aj prieskum agentúry Newton media.
Zvyšujúci sa tlak krízy na úsporu finančných nákladov vyvoláva rôzne adaptačné stratégie
pomocou ktorých sa snažia podnikatelia prispôsobiť svoje správanie tak, aby čo najviac
ušetrili na zdrojoch, ale zároveň si udržali vysoký zisk. Minimalizácia nákladov
a maximalizáciu zisku, aj za cenu podvodov, je základný princíp fungovania organizovaného
zločinu v hospodárskej oblasti. Šetrí sa všade. Žiaľ, aj na tom, na čom by sa nemalo šetriť. Na
Slovensku napríklad začali v týchto dňoch búrať tri mostné piliere rozostavaného mosta na
úseku diaľnice D1 Jánovce - Jablonov pri Spišskom Hrhove, pretože stavebná inšpekcia
zistila, že dodávateľská firma použila pri ich výstavbe nekvalitný betón. Obdobných
príkladov je oveľa viac.
Kríza špecifickým spôsobom poskytuje príležitosť organizovanému zločinu, ktorý
vždy profituje z nedostatku legálnych príležitosti, možnosti a zdrojov. Kríza sa stáva „zlatou
baňou pre organizovaný zločin.“ Vďaka krízovej situácii vzniká množstvo nových príležitostí
na uskutočňovanie finančných podvodov. Kríza zároveň vyvoláva strach, ako ďalší dôležitý
predpoklad fungovania mafie a prirodzene tým podporuje tzv. „mafianizáciu ekonomiky“ (J.
Keller). Zmenou pravidiel a podmienok fungovania ekonomického prostredia vytvára kríza
podmienky nielen pre kriminalitu z tzv. „racionálnej voľby“, ale aj z „vynútenej voľby“, resp.
z nemožnosti voľby: ľudí k podvodom motivuje okrem chamtivosti aj strach zo
straty zamestnania. Spolupáchateľmi v reťazci kriminality sa potom stávajú tzv. „tichí
pozorovatelia“, ktorí sa boja upozorniť na nepoctivosť a podvody z obavy o existenčné istoty
Kríza ako rezonátor sociálneho napätia a kolektívnej nenávisti
Historické skúsenosti z predchádzajúcich kríz potvrdili, že kríza vždy polarizovala
a radikalizovala spoločnosť. Viedla k vzniku populistických, nacionalistických, radikálnych
hnutí a subkultúr (napr. vznik hnutia Skinheads). Kríza a nezamestnanosť podporujú
kolektívnu nenávisť voči prisťahovalcom. Zvýšenie sociálneho napätia, nárast extrémizmu
a odporu voči cudzincom je badateľný vo viacerých krajinách zasiahnutých krízou. Výnimkou
nie sú ani relatívne bohaté krajiny s dostatočnou demokratickou tradíciou. Naposledy
obyvatelia Švajčiarska v referende podporili iniciatívu populistickej Švajčiarskej ľudovej
strany za obmedzenie počtu prisťahovalcov kvótami.
Na Slovensku v tejto súvislosti rezonuje víťazstvo M. Kotlebu, lídra politickej strany
Ľudová strana Naše Slovensko, vo voľbách do vyšších územných celkov a skutočnosť, že
predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja sa stal človek označovaný za typického
predstaviteľa extrémizmu. Prípad M. Kotleba je a bude predmetom analýz aj v budúcnosti.
Mnohí politológovia i sociológovia si kladú najmä otázku, či víťazstvo Kotlebu zároveň
znamená úspech extrémizmu na Slovensku.
Odpoveď nie je jednoduchá. Ponúka sa niekoľko vysvetlení. V prvom rade, Kotleba
vyslal smerom k nespokojným voličom zrozumiteľné mediálne posolstvá o „cigánskych
parazitoch“, ktorí zneužívajú sociálne dávky. Kríza žiaľ vyprodukovala v niektorých
slovenských regiónoch tzv. „profesionálnych poberateľov sociálnych dávok“, na čo sú
občania SR veľmi citliví. Neschopnosť štátu a samosprávy riešiť problémy
s neprispôsobivými občanmi priniesla taktiež svoje ovocie. Zdrojom pre zisk volebných
hlasov M. Kotlebu sa stali regióny charakteristické veľmi zložitou sociálno-ekonomickú
situáciu jej obyvateľov, napr. Jelšava (49,4%), Brezno (34,5%), Tisovec (33,8%) a Hnúšťa
(33,5%).
Bolo by veľmi zjednodušené si preto myslieť, že za volebným úspechom M. Kotlebu
stoja iba stúpenci jeho extrémistickej strany. Víťazstvo Marián Kotleba, ako župan
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samosprávneho kraja je viac politickým produktom sociálnej nespokojnosti sklamaných
a frustrovaných voličov, než produktom voľby holohlavých „náckov“. O to viac je toto
poznanie nebezpečnejšie. Max Pickard v knihe „Hitler v nás“ vyjadril veľmi výstižne odkiaľ
pramení táto hrozba. Kolektívna nenávisť je ukrytá v hlavách práve tých nespokojných,
relatívne slušných občanov, ktorí každým dňom strácajú trpezlivosť a sú schopní podporiť aj
extrémistov. Rétorika extrémistov sa pre skupinu frustrovaných a nespokojných občanov
ľahko stáva zúfalou alternatívou sociálneho a politického protestu.
Nezamestnanosť – samovražednosť a rodová nerovnosť
Spoločenská kríza má negatívne dopady na komplexný zdravotný stav obyvateľstva.
Zvyšuje riziko vzniku typických chorôb spôsobených zlými sociálnymi podmienkami,
nekvalitným bývaním, nedostatočnou hygienou a nesprávnymi stravovacími návykmi. Okrem
nich ohrozuje aj duševné zdravie, podporuje výskyt neuróz, stresu, depresie a alkoholizmu.
Spoločenská kríza prináša viac neistoty, obáv a strachu z budúcnosti, čo logicky prehlbuje
anomické reakcie, ako sprievodný znak absencie sociálnych istôt, pravidiel a hodnôt. J.
Schenk vo svojom pokuse merať anómiu na Slovensku zistil už v roku 2001 veľmi vysoký
index anómie (68,31%), v ktorom sa objavovali veľmi negatívne anomické reakcie a prejavy
občanov SR6. O sedem rokov neskôr, práve v čase keď vypukla globálna hospodárska kríza
zaznamenal Schenk pokles indexu anómie na hodnotu 58,61%. V roku 2001 však až 88,6%
opýtaných respondentov hodnotilo situáciu na Slovensku ako krízovú. To pravdepodobne
vysvetľuje skutočnosť, že pre mnohých občanov SR nástup celosvetovej hospodárskej krízy
nebol až tak šokujúci.
Anómia, ako dôsledok absencie normatívnych a hodnotových spoločenských
regulatívov má negatívne dôsledky na suicidálne správanie jednotlivcov. Anomické
samovraždy boli typické pre obdobie radikálnych zmien, spoločenských prevratov a kríz.
Komik Eddie Cantor krátko po krachu na americkej burze bavil poslucháčov vtipom o
mužovi, ktorý prišiel do hotelovej recepcie a chce jednolôžkovú izbu. Skúsený recepčný ho
víta slovami: „A želáte si izbu na prespanie, alebo na vyskočenie?“7
Preukázateľné štatistické závislosti medzi nezamestnanosťou a samovražednosťou
potvrdzujú viaceré zahraničné výskumy8. David Stuckler dospel k záveru, že zvýšenie
nezamestnanosti o 1% už znamená zvýšenie počtu samovrážd o 0,79%9. Pred krízou počet
6

Napr.: „Človek sa nikdy nedovolá spravodlivosti“ 79,31%, „V tejto spoločnosti neplatia jasné a presné
pravidlá“ 77,91%, „Väčšina ľudí sa len bezohľadne ženie za majetkom“ 76,52%, „Ak niekto potrebuje pomoc,
nikdy ju nedostane“ 76,06%, „Ľudia dnes nikomu a ničomu neveria“ 75,71%, „O deti, slabých a chorých nie je
dobre postarané“ 74,04%, „Slušný a pracovitý človek nemá zaistenú“ 73,70%, „Politici konajú tak, že rozvracajú
štát“ 73,69%, „Vláda nie je schopná riešiť ani tie najnaliehavejšie problémy“ 73,61%, „Základné hodnoty, ako
slušnosť a poctivosť si dnes nikto neváži“ 73,29%, „Nik nemá istotu, že dostane, čo mu patrí – výplatu,
dôchodok, lieky a podobne“ 73,24%, „Na úradoch sa nedá nič vybaviť bez úplatkov alebo známostí“ 71,16%,
„Úspešný je len ten, kto klame a kradne“ 70,87%, „Ulice sú plné zločinov a násilia“ 70,57%, „Naša spoločnosť
nemá dobré vyhliadky do budúcnosti“ 69,18%, „Hospodárstvo vôbec nefunguje“ 66,84%, „Národnostné
menšiny zneužívajú svoje postavenie“ 64,86%, „Nad škandálmi, podvodmi, násilím, nepohoršuje“ 64,55%, „Na
Slovensku sa uprednostňujú zahraničné záujmy pred domácimi“ 61,22%, „Na Slovensku už niet nikoho, kto by
dokázal dať tento chaos do poriadku“ 60,49%, „Väčšina ľudí nekoná v zhode so svojím náboženským
presvedčením“ 60,38%, „Keď je zle, človek má právo urobiť čokoľvek, aby sa postaral o seba a svoju rodinu“
53,71%, „Nedodržiavať zákony sa oplatí: za zlým skutkom nenasleduje trest“ 52,80%, „Slováci na Slovensku sú
utláčaní“ 43,04%. Podrobnejšie In: SCHENK, J.: Anómia na Slovensku: pokus o meranie. s. 107-124.
7
VODIČKA, M. Den kdy došly prachy. s. 40.
8
Napr. Impact of economic crises on mental health. World Health Organization, Regional Office for Europe,
2012, In www.euro.who.int.
9
Podrobnejšie: KARANIKOLOS, M., B. RECHEL, D. STUCKLER, M. MCKEE Financial crisis, austerity,
and health in Europe. August 2013, In http://dx.doi.org.
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samovrážd klesal, ale postupne začal narastať. Tento trend bol zaznamenaný takmer vo
všetkých európskych krajinách. Z dostupných údajov najrýchlejšie rástol počet samovrážd
v Grécku a Taliansku, tzn. v krajinách, ktoré podľa OECD vykazujú najnižší výskyt týchto
úmrtí na 100 000 obyvateľov10. Medzi rokmi 2007 až 2009 počet samovrážd v Grécku stúpol
o 24% a v roku 2011 až o 26%. Taliansko zaznamenalo v roku 2010 nárast dokonca až
o 52%. Napriek nie celkom spoľahlivým informačným zdrojom a rozdielnym spôsobom
evidencie suicidálneho správania boli v týchto krajinách zaznamenané typické prípady
manifestačného spôsobu spáchania samovraždy, ktoré získali širokú publicitu. Príkladom je
osud 77-ročného Dimitrisa Chritoulasa, ktorý sa v apríli 2012 zastrelil priamo na námestí
Syntagma v Aténach. V rozlúčkovom liste oznámil, že mu vláda vzala ilúziu o tom, že
dôstojne dožije svoj dôchodok a nebude musieť hľadať jedlo v odpadkových košoch.
Nárast počtu samovrážd bol zaznamenaný aj v ČR a SR. Situáciu na Slovensku
monitoruje Národné centrum zdravotníctva a informácií. Podľa jeho výsledkov, ale aj zistení
niektorých ďalších autorov existuje štatistická závislosť medzi nezamestnanosťou
a samovražednosťou.11 Kríza podľa výskumnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku
v oveľa väčšej miere zasiahla ženy ako mužov. Jej najľahšími obeťami sa stali najmä osamelé
ženy a matky samoživiteľky, medzi ktorými sa vytvorila špecifická kategória nazvaná „neviditeľné bezdomovkyne“12. Podiel žien v príjmovej chudobe sa v dôsledku krízy zvýšil
z 20,9 % v roku 2008 na 26,4 % v roku 2011. Ženy aj muži v čase krízy nedobrovoľne
prijímajú aj čiastočný pracovný úväzok alebo živnosť, v absolútnych číslach však ženy
prevyšujú mužov. Krízu cítia najmä ženy s malými deťmi. Zhoršila sa ich ochrana počas
tehotenstva. Sú prepúšťané počas skúšobnej lehoty. Po roku 2008 sa zvýšili počty žien
v domácnosti. V roku 2011 ich bolo vyše 116-tisíc, desaťnásobne viac ako mužov. Ženy
tvoria vyšší podiel pracujúcich v najnižších príjmových pásmach. V roku 2011 malo hrubú
mesačnú mzdu 350 až 400 eur 8 % žien a 5 % mužov. Najpočetnejšia skupina dôchodkýň žije
mesačne z 265 až 290 eur, u dôchodcov je to 385 až 415 eur13.
Dezintegrácia, dezorganizácia a sociálne ukotvenie človeka
Ako modelový príklad rozšírenia sociálno-patologických javov spôsobených
dezorganizáciou spoločenského systému, resp. dezintegráciou jeho vybraných sektorov
v dôsledku hospodárskej krízy je možné uviesť situáciu v Grécku a v meste Detroit.
Hospodárska kríza v Grécku vyvolala masové nepokoje a odštartovala sériu štrajkov, ktoré
ochromili politický, hospodársky i spoločenský život v krajine. Mnohé radikálne pouličné
demonštrácie mali typické znaky kriminálneho správania (násilnosti, výtržnosti, úmyselné
poškodzovanie verejného majetku, rabovanie atď.). Okrem nebezpečných foriem davového
správa sa zmobilizovali aj extrémistické skupiny, napr. Revolučný boj (EA), ktorý sa otvorene
prihlásil k viacerým útokom na pobočky amerických bánk a ostatné krajne ľavicové i
pravicové sily, napr. Zlatý úsvit.
Iným, špecifickým príkladom je mesto Detroit, ktoré bolo v minulosti synonymom
automobilovej výroby. Dnes ho niektorí označujú za symbol úpadku a „zločinu.“ Počet
obyvateľov poklesol z 1,8 milióna na 700 000. Tento masový úbytok obyvateľov je
označovaný za „biely útek,“ pretože spôsobil zmenu demografickej štruktúry obyvateľov

10

Národné centrum zdravotníckych informácií. In http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Udaje-OECD.aspx
Analýza samovražednosti na Slovensku a v Českej republike pomocou zhlukovej analýzy. Forum statistikum
Slovacum, 7/2013, s. 127-133.
12
Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012. Situácia žien a mužov počas obdobia
hospodárskej a dlhovej krízy. s. 5.
13
Tamtiež. s. 40-46.
11
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(dnes väčšinu tvoria Afroameričania 81,6% oproti Euroameričanom (belosi), ktorých je iba
10,5%). Ďalším sprievodným javom bolo zvýšenie kriminality. Na 1 000 obyvateľov pripadá
takmer 22 násilných trestných činov, počet vrážd, znásilnení, lúpeží a útokov je päťkrát vyšší
ako priemer v USA. V roku 2012 dosiahol dokonca až desaťnásobok priemeru celých
Spojených štátov. Neúspešný boj s kriminalitou je následkom nedostatku príjmov mesta.
Takmer 2 500-členný policajný zbor v priebehu roka opustilo 380 strážnikov. V dôsledku
krízy sú policajné stanice otvorené len osem hodín denne. Po zvyšok dňa fungujú iba
virtuálne okrsky s tiesňovými číslami.
Kríza ako faktor dezintegrácie oslabuje sociálne ukotvenie človeka, ktoré G.
Lubelcová označuje za jeden zo zdrojov kriminality. Sociálne ukotvenie definuje ako „súbor
väzieb a významov, ktorými sa človek orientuje k spoločenskému celku (spravidla
sprostredkovane cez bezprostredné sociálne prostredie) a ktoré ho súčasne k tomuto celku
priraďujú.14“ Vychádza z predpokladu, že čím silnejšie a štruktúrovanejšie je sociálne
ukotvenie človeka, tým je aj väčší príklon k normokonformnému správaniu. Naopak,
oslabenie sociálnej prináležitosti a sociálnej akceptácie považuje za základ sociálneho
konania, ktoré sa v masovom meradle môže prejaviť vyššími mierami kriminality.
V sociálnom ukotvení, následne formuluje rozhodujúce determinanty sociálnej etiológie
kriminality (spoločenské hodnoty, sociálne normy a sociálne vzťahy), ako aj štrukturálne
úrovne, (jednotlivec, rodina, komunita, sociálne skupiny, spoločnosť), v ktorých sa
uplatňujú.15
Záver
Bez ohľadu na mediálnu pozornosť venovanú problematike súčasnej spoločenskej
kríze o jej kriminogénnych aspektoch je nutné diskutovať nielen v čase kedy je tento problém
v móde, ale aj vtedy keď už táto téma prestáva byť pre média zaujímavá. Práve vtedy je
z vedeckého hľadiska potrebné odhaľovať skryté dôsledky krízy, ktoré sa prejavujú s určitým
oneskorením a rovnako ako prílivová vlna vyplavujú na povrch neočakávané problémy.
Je zrejmé, že škodlivé dôsledky súčasnej spoločenskej krízy sa dotýkajú viacerých
spoločenských sfér (ekonomickej, politickej, morálnej, duchovnej ap.). Rovnako tak
determinujú činnosť spoločenských inštitúcií, vrátane polície a život jej príslušníkov. Inými
slovami povedané, ak pripúšťame existenciu krízy v spoločnosti, musíme pripustiť aj
potenciálne negatívne prejavy tejto krízy v živote jej členov, inštitúcií a organizácií, tzn. aj
konkrétne prejavy spoločenskej krízy vo fungovaní polície, v správaní, zmýšľaní, názoroch
a postojoch jej príslušníkov. Uvedený príspevok je výstupom z riešenia výskumnej úlohy
Akadémie PZ v Bratislave: Spoločenská kríza a jej prejavy vo vedomí a správaní mladých
príslušníkov PZ (Výsk. 164) s cieľom zmapovať širšie spoločenské súvislosti tejto
problematiky. Na vstupné analýzy bude nadväzovať konkrétny empirický výskum, ktorého
výsledky budú priebežne publikované.
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Aplikace situační prevence při ochraně osobních údajů
The application of situational prevention on personal data protection
Vladimír Oliberius
Abstrakt: Článek je zaměřen do oblasti ochrany osobních údajů. Poskytuje krátký rozbor
rizik spojených se zpracováním osobních údajů. Upozorňuje na povinnost chránit osobní
údaje a na okolnosti, které je nutné posuzovat při porušení povinnosti ještě před udělením
sankce za přestupek nebo správní delikt. Zabývá se i okolnostmi, které mohou vést ke
zproštění odpovědnosti - liberační ustanovení v zákoně č. 101/2000 Sb. V závěrečné části
definuje základní možnosti využití situační prevence při zajištění bezpečnosti osobních údajů.
Klíčová slova: Osobní údaje, odpovědnost, trestný čin, správní delikt, liberační ustanovení,
bezpečnost dat, situační prevence, právní opatření, režimová opatření, technická opatření.
Abstract: This article is focused on personal data protection and provides a brief analysis of
the risks related to processing of personal data. This article points out the obligation to protect
the personal data and also the circumstances under which the administrative delict was
committed that need to be assessed before the sanction for administrative delict is imposed.
This article deals also with circumstances that can lead to exemption from liability –
exclusion clauses in Act. No. 101/2000 Coll., on the protection of the personal data. In the
final part of this article are defined the basic possibilities how the situational prevention can
be used in ensuring of the security of personal data.
Key words: Personal data, responsibility, offense, administrative offense, liberation
provision, data Security, situational prevention, legal action, regime measures, technical
measures.
Úvod
Tento příspěvek si nedává za cíl provést právní rozbor různých typů deliktů, které jsou
spojeny s ochranou osobních údajů. Jeho účelem je přiblížení problematiky zajištění
bezpečnosti a ochrany osobních údajů a nastínění možností využití přístupů environmentální
kriminologie1 při jejich ochraně.
Většina kriminologických teorií se zaměřuje na zkoumání okolností, které předurčují
kriminální kariéru jedince. Příčiny jsou hledány v časově a jinak vzdálených faktorech.
V oblasti ochrany osobních údajů se však nemůžeme těmito faktory zabývat. Pro danou oblast
je relevantní pouze zkoumání bezprostředních situačních příčin všech souvislostí trestné
činnosti, včetně motivací, lákadel, příležitostí nebo neodpovídající ochrany cílů.
Pro účely zajištění bezpečnosti osobních údajů lze částečně využít provádění analýzy
na základě trojúhelníkové metody2. Trojúhelník analýzy kriminality vychází z jedné z
hlavních teorií enviromentální kriminologie – teorie rutinních činností. „Podle této teorie, se
kterou přišli Lawrence Cohen a Marcus Felson, dochází k tzv. predátorskému činu v
okamžiku, kdy se pravděpodobný pachatel a vhodný cíl ocitnou ve stejné době na stejném

1
2

Nebo též prostředky situační prevence.
Ronald V. Clarke, John E. Eck Analýza kriminality v 60 krocích. Praha: Otevřená společnost, 2010, s. 27 – 28.
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místě za absence účinného potencionálního ochránce. Trojúhelník chápe přítomnost
latentního pachatele jako danou, protože lidská chtivost a sobectví jsou ve většině případů
dostatečným vysvětlením motivu3“. Pro naše účely bude nutné pouze změnit terminologii.
Uprostřed stran trojúhelníku je protiprávní delikt. Stranami vnitřního trojúhelníku jsou
pachatel, místo, osobní údaj (cíl/oběť). Vždy půjde o neživý cíl.
Při ochraně osobních údajů musíme počítat s tím, že příležitost dělá zloděje. Pokud
tedy nejsou nastavena vnitřní režimová pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobních
údajů, nebo nejsou následně vymáhána, dáváme tím potencionálním pachatelům škodlivého
jednání příležitost.
Klasická kriminologie se opírá o názor že, „pravděpodobnost spáchání trestného činu
závisí výlučně na potencionálních sklonech určitého člověka a jejich celkový souhrn určuje
míru kriminality ve společnosti.4“, avšak environmentální kriminologie zastává názor, že o
míře kriminality rozhodují příležitosti, jež přináší materiální a sociální uspořádání společnosti,
ve stejné míře jako postoje a dispozice jejích členů. Zároveň však připouští, že tento
předpoklad nelze dokázat bez experimentů, které by byly zjevně neetické. Pro jednoznačnější
závěry je stále nutné hledat další zdroje důkazů, které určí nakolik je příležitost podstatná pro
spáchání trestného činu.
Pro stanovení dostatečných ochranných opatření při ochraně osobních údajů je
důležité vidět problematiku i ze strany pachatele. Tedy jaké jsou typické formy jednání při
zneužívání osobních údajů, jakým způsobem se pachatelé trestného činu dopouštějí. Je
nepochybné, že z něj chtějí mít nějakou formu prospěchu. V oblasti osobních údajů musíme
počítat i s okolností, že pachatelé budou přípravě trestného činu věnovat více času než u
jiných typů trestné činnosti, bude tedy zřejmě promyšlenější. Vždy musíme mít na zřeteli, že
v nastavených bezpečnostních opatřeních může existovat systémová chyba.
Ochrana osobních údajů v právních normách
Ochrana osobních údajů před všemi formami jejich zneužívání je poměrně mladým
právním a společenským odvětvím. První právní předpisy vážící se k ochraně osobních údajů
vznikly v 70. letech 20. století současně s rozvojem různých počítačových systémů a s tím
spojeným rozvojem v oblasti shromažďování osobních údajů. Vyústily pak k přijetí prvního
mezinárodního právního aktu. 28. 1. 1981 byla ve Štrasburku podepsána „Úmluva o ochraně
osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů“, ke které se Česká republika
připojila dne 8. 9. 2000 s platností na našem území ke dni 1. 11. 2001. Ještě před tímto datem
byl přijat v ČR zákon č. 101/2000 Sb.5 o ochraně osobních údajů s účinností od 1. 6. 2000,
který byl do dnešní doby mnohokrát novelizován. Postupně ochrana soukromí a osobních
údajů zakotvila v našem právním systému do různých právních norem, skutkových podstat
přestupků, správních deliktů a trestných činů.
Trestně právní odpovědnost
Naše trestní právo spojuje v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. trestně právní
odpovědnost v oblasti osobních údajů v zásadě se dvěma skutky.
V prvém případě jde o situaci, kdy objektem trestného činu neoprávněného nakládání
s osobními údaji ve smyslu § 180 je ochrana před neoprávněným zveřejňováním osobních
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Ronald V. Clarke, John E. Eck Analýza kriminality v 60 krocích. Praha: Otevřená společnost, 2010, s. 27.
Ronald V. Clarke, John E. Eck Analýza kriminality v 60 krocích. Praha: Otevřená společnost, 2010, s. 29.
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Předchůdcem tohoto zákona byl z.č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, tento
zákon neobsahoval žádné sankce a jeho vynutitelnost byla de facto nulová.
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údajů a jejich zneužíváním, a na tato porušení práv navazující ochrana dalších práv a
oprávněných zájmů, které zveřejněním osobních údajů mohou být poškozeny. Tento trestný
čin je možno spáchat jak úmyslně, tak i z nedbalosti.
Pachatel tohoto trestného činu může být kdokoli, zpravidla to bývá osoba, která
v rámci svého povolání, zaměstnání nebo funkce přichází do styku s osobními údaji, které
jsou shromažďovány v souvislosti s výkonem veřejné moci. Tyto osoby mají uloženou
povinnost mlčenlivosti. Typickým příkladem jsou policisté, zdravotničtí pracovníci, notáři,
advokáti apod. Pachatel ale může být i osoba, která se k těmto údajům dostala zcela náhodně,
např. chybou v činnosti veřejné správy, nebo informace zakoupila, získala jako protislužbu
nebo se nabourala do počítačové sítě.
Dalším pojmovým znakem je způsobení vážné újmy na právech nebo oprávněných
zájmech. Vážná újma na právech nebo oprávněných zájmech může být způsobena v oblasti
osobních údajů v mnoha případech, typicky jde o práva a zájmy v majetkové oblasti –
zaměstnání, podnikání, nebo oblasti nemajetkové – osobní pověst, rodinný život, vztahy
v zaměstnání apod. Parametry posuzování, zda jde o vážnou újmu na právech nebo právem
chráněných zájmech, se vždy posuzují se zřetelem ke konkrétním okolnostem daného případu,
jaké právo nebo chráněný zájem byl porušen, jaká byla intenzita újmy6 a jaké následky to
mělo pro poškozeného.
V druhém případě zneužívání osobních údajů jde již o trestný čin úmyslný. Zneužití
osobních údajů je zde cestou k porušení jiného chráněného zájmu, a to ochrany nerušeného
mezilidského soužití, tak jak to má na mysli ustanovení nebezpečné pronásledování § 354
odst. 1 písm. d), včetně odst. 2, kdy pachatel využije osobní údaje k získání kontaktů na oběť
a následně ji dlouhodobě pronásleduje. Formy získání kontaktu jsou natolik variabilní, že
zákon se je nesnaží blíže specifikovat. Pro naplnění skutkové podstaty ani není rozhodující,
zda ke kontaktu vůbec dojde, či zda o něj pachatel vůbec usiluje. Postačí i ta okolnost, že jde
„pouze“ o zasílání obtěžujících dárků, zařizování služeb, či jiné aktivity.
Pachatele takového jednání je možno charakterizovat kombinací psychopatologické
osobnosti s osobností, která má omezené rozpoznávací a ovládací schopnosti. Na to se přímo
váže motivace činu - láska, pomsta, narcisismus. Ve vztahu k motivaci je nutné vždy
posuzovat již zmiňované psychopatologické hledisko. Důležité je zde i hledisko vztahové,
tedy zda jde o bývalého partnera, kolegu z práce, ošetřujícího lékaře, známou osobnost, apod.
Toto hledisko se nejenom váže na motivaci, ale lze podle něj do jisté míry odvodit i vývoj
pachatelova chování. Jde o jednu z forem stalkinku. K naplnění skutkové podstaty tohoto
trestného činu je zapotřebí naplnit i znak dlouhodobosti. Původně neznepokojující projevy
jako časté telefonické kontakty a zasílání nechtěných dárků mohou pokračovat výhružkami
přes cílený psychický teror až po fyzickou likvidaci. Jednotlivý čin nemusí být nutně
porušením práva, jeho časté opakování však ano.
Nejlepším preventivním opatřením je nesdělovat svoje osobní údaje nikomu
neznámému, neuveřejňovat je na sociálních sítích a neodpovídat na podněty z neznámých
zdrojů.
Odpovědnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
Jde o základní právní normu, která stanovuje základní pravidla v dané oblasti.
Odpovědnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) je dána dvojím
způsobem.

6

Intenzita újmy má i časové hledisko, tedy po jakou dobu (případně, zda se tak stalo opakovaně).
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a) Odpovědnost za přestupky
Přestupků se mohou dopustit pouze fyzické osoby, které jsou ve vztahu ke správci 7
nebo zpracovateli8 osobních údajů v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Druhou
možností je, že fyzická osoba je sama v postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů.
S ohledem na ustanovení § 3 zákona o přestupcích9, postačí zavinění z nedbalosti. Pro první
skupinu hrozí až 100 tis. sankce, pro druhou skupinu sankce až 5 mil. Kč.
b) Odpovědnost za správní delikty
Odpovědnost za správní delikty je dána jako objektivní odpovědnost. Správce nebo
zpracovatel osobních údajů zde odpovídá za protiprávní stav, který nastal, ačkoliv jej jeden
nebo druhý subjekt nezpůsobil, tedy není nutno dohledávat formu zavinění. Hrozící sankce je
až do výše 10.mil. Kč
c) Poznámka k odpovědnosti
Za správní delikty uvedené v § 44a zákona lze uložit sankci jak konkrétní fyzické
osobě, které bude porušení tohoto ustanovení prokázáno, tak i osobě, která je odpovědná za
to, že nebude porušován zákaz zveřejnění osobních údajů. Např. ve smyslu § 32 z.č. 231/2001
Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně některých zákonů lze
postihnout provozovatele, který odpovídá za obsah vysílání10. Sankce ve výši 1 mil. Kč je zde
stanovena s ohledem na možnost, že u poškozeného (oběti) může dojít k sekundární
viktimizaci a u pachatele či domnělého pachatele ke stigmatizaci.
Odpovědnost zakotvená v jiných právních normách
Osobní údaje a jejich ochrana nás provází mnoha právními předpisy. Například
odpovědnost podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, z.č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, z.č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, z.č. 358/1992 Sb. o notářích,
z.č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, z.č. 115/2006 Sb. o registrovaném
partnerství a mnoho desítek dalších právních předpisů.
Parametry pro stanovení výše sankce
Sankce nelze ukládat libovolným způsobem a to i přes ten fakt, že při udělování
sankce existuje jakési správní uvážení. Sankce ve výši pokut může být velmi citelným
zásahem do života osoby fyzické i do činnosti osoby právnické. Proto sám zákon ve svém §
46 odst. 2 stanovuje pravidla pro ukládání výše sankce.
Úřad pro ochranu osobních údajů je při určování výše pokuty povinen přihlédnout
k závažnosti deliktu11, ke způsobu, jakým byly povinnosti porušeny, k době trvání
protiprávního jednání nebo stavu, k následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za
nichž k porušení povinnosti došlo. Úřad dále posuzuje poměry toho, komu je sankce
ukládána, neboť v souladu s ustálenou judikaturou by výše pokuty neměla být likvidační12.

7

správce je definován v § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
zpracovatel je definován v § 4 písm. k zákona č. 101/2000 Sb.
9
z. č. 200/1990 Sb.
10
obdobně dle z.č. . 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
11
parametrem závažnosti je i doba trvání protiprávního stavu
12
www.uoou.cz, dozorová činnost-správní delikty-přestupky a jiné správní delikty podle zákona o ochraně
osobních údajů
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Zproštění odpovědnosti
Odpovědnost je dána jako odpovědnost objektivní, tedy bez ohledu na zavinění.
Existuje však jedna možnost, jak se z odpovědnosti vyvinit. Tato možnost je dána pouze na
základě splnění podmínek uvedených v § 46 odst. 1 zákona, které zni: „Právnická osoba za
správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila“ jde o tzv. liberační ustanovení.
Důkazní břemeno není na straně úřadu, ale na straně subjektu, který může být postižen sankcí.
Subjekt musí prokázat, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nežádoucímu stavu.
Výsledkem této snahy může být částečné nebo úplně zproštění odpovědnosti.
Povinnost chránit osobní údaje
Podstata této povinnosti pramení z ústavního zákona č. 2/1993 Sb., kterým byla
vyhlášena Listina základních práv a svobod. Konkrétně z ustanovení článku čl. 10, které
mimo jiné zaručuje i právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním
nebo jiným zneužíváním osobních údajů.
Povinnost chránit osobní údaje je dána zákonem o ochraně osobních údajů jako
povinnost absolutní. Ochrana a zajištění bezpečnosti osobních údajů je tedy nutnou
podmínkou pro jejich zpracování. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 13 zákona o
ochraně osobních údajů. Základním pravidlem je, že bezpečnostní opatření musí být účinná
nejen před jednáním úmyslným a nedbalostním, ale zároveň musí být účinná i proti vlivu
přírodních a jiných událostí, které by mohly způsobit zneužití osobních údajů13. Je
jednoznačné, že míra ochrany a bezpečnosti je stanovena velmi široce. Určité limity však
existují i zde. Jsou dány odbornou úrovní poznání, stavem současného technického rozvoje,
mírou nákladů na zavedení bezpečnostních opatření s ohledem na povahu údajů, které mají
být chráněny.
Povinnost chránit osobní údaje platí obecně pro správce i zpracovatele bez rozdílu zda
jde o soukromou nebo veřejnou sféru. Pokud jde o státní orgány, měla by být ochrana a
zajištění bezpečnosti osobních údajů před formami zneužití důkladnější, preciznější a na vyšší
úrovni než v soukromém sektoru. Státní orgány, včetně Policie ČR, zpracovávají ze zákona
obrovská množství osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů. Za tímto účelem vedou
pak rozsáhlé evidence, které navíc jsou různými způsoby propojeny a sdíleny. Naprostá
většina trestných činů neoprávněného nakládání s osobními údaji je spojena právě s výkonem
státní moci.
Rozsah a způsob ochrany osobních údajů
Správce i zpracovatel osobních údajů musí chránit nejen osobní údaje jako takové, ale
i všechny typy nosičů informací, přenosové trasy, běžné činnosti spojené s osobními údaji.
Chráněna musí být každá, byť ojedinělá, operace. Správce i zpracovatel musí ještě před
zahájením zpracování osobních údajů vyhodnotit všechna možná rizika, která připadají
v úvahu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na tato možná rizika se musí připravit
a zavést do praxe konkrétní bezpečnostní opatření, a to ve formě právních, režimových nebo
technických opatření. V naprosté většině případů tato opatření na sebe navzájem navazují
nebo se prolínají. Navíc musí být nastaveny kontrolní mechanismy, včetně zpětně
auditovatelných bezpečnostních postupů. Je potřeba si uvědomit, že povinnost chránit osobní
údaje trvá i po ukončení činnosti.
13

Bartík,V.,Janečková, E.Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Praha: Linde, 2009, s. 98.
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Využitelnost způsobů (druhu) preventivních opatření
Pokud zvažujeme možnosti, způsoby a limity ochrany osobních údajů, jsou v praxi
v podstatě využitelné pouze metody situační prevence. Výhodou použití opatření situační
prevence je jejich relativní jednoduchost a zároveň praktičnost. V oblasti ochrany osobních
údajů navíc tato opatření podporují možnost vyvinění se z objektivní odpovědnosti. Pokud jde
o část zpracování osobních údajů, která je prováděna informačními technologiemi, může se
situace zdát na první pohled problematičtější. Použití obecně aplikovatelných zásad není ale
ani zde ve své podstatě ničím složitým. Metody situační prevence v sobě kombinují poznatky
z dalších vědních oborů tak, aby přímo působily proti příležitostem ke spáchání konkrétního
trestného činu. Obecné metody situační prevence jsou aplikovány do konkrétního prostředí
specializované problematiky. Nejenom trestná činnost, ale i přestupky nebo správní delikty,
spojené přímo s osobními údaji, mohou vést k jiné, mnohdy mnohem závažnější trestné
činnosti, a to jak v oblasti násilné, tak hospodářské trestné činnosti. Omezení možnosti páchat
jeden typ protiprávního (protispolečenského) jednání vede automaticky i k omezení jiných
druhů protiprávního jednání.
Jaký je účel preventivních bezpečnostních opatření?
Preventivní opatření musejí odstranit nebo podstatně snížit rizika, která jsou spojena se
zpracováním osobních údajů, a znemožnit nebo podstatně snížit možnost spáchání trestného
činu nebo jiného protiprávního jednání. Tato rizika spočívají v neoprávněných nebo
nahodilých přístupech k osobním údajům, v jejich změnách, zničení či ztrátách, v
neoprávněných přenosech, či jiném zneužití osobních údajů. Typickým příkladem trestné
činnosti jsou případy, kdy oprávněná osoba, nejčastěji příslušník PČR nebo zaměstnanec
správního orgánu, neoprávněně vyhledá, zjistí, předá, případně prodá informaci z evidenčních
systémů.
Opatření situační prevence není nutno dělit na ta, která zabrání trestné činnosti a ta,
která mají zabránit odpovědnosti ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Dělící hranice
mezi trestným činem, správním deliktem nebo přestupkem je mnohdy natolik tenká, že ji lze
těžko přesně určit. Formy jednání jsou k sobě natolik blízko, že přidáním nebo odebráním
jedné z podmínek trestnosti (výkon veřejné moci, souvislost s výkonem zaměstnání, zneužití
osobního údaje za účelem kontaktu) se nakonec stejně dostáváme ke stejnému, mnohdy i
typickému způsobu jednání.
Z pohledu situační prevence se jeví jako nejúčinnější metody ochrany osobních údajů
postupy, které jsou založeny na následujících zásadách: zviditelňování platných předpisů,
stanovení jasných pravidel, omezování pokušení na základě reálné možnosti zpětného
odhalení, omezování anonymity, zajištění nepřetržitého dohledu, skrytí předmětu trestné
činnosti, posílení odolnosti předmětu, kontrola přístupu a monitorování odchodu14.
Každé zpracování osobních údajů má svoje specifika. Ještě před nastavením parametrů
například v „Bezpečnostní směrnici pro práci s osobními údaji“ je nezbytné provést přípravu
preventivně – bezpečnostních opatření. Provést bezpečnostní analýzu, která zohlední, jaké
typy osobních údajů budou zpracovávány. Jaké prostředky budou použity ke zpracování. Po
jak dlouhou dobu bude zpracovávání probíhat, zda bude prováděno na jednom místě či půjde
o propojený systém, zda půjde o zpracování osobních údajů, které je vyžadováno zákonnou
normou, či zda půjde o zpracování na základě rozhodnutí subjektu a následně provedené
registrace. Z těchto základních informací pak můžeme určit riziková místa systému, jak
vysoká je možnost napadení dat, jaké je riziko narušení objektu atd. Teprve poté můžeme
14

Jde o techniky situační prevence.
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nastavit opatření situační prevence takovým způsobem, aby byla účinná a odpovídala
bezpečnostním standardům doby. Náklady na zajištění bezpečnosti osobních údajů musí být
samozřejmě přiměřené typu zpracovávaných údajů.
Opatření právní
Základem opatření situační prevence jsou opatření právní. Právní opatření stanoví
zejména sám stát ve svých zákonech, vyhláškách a prováděcích předpisech. Mimo obecně
stanovených postupů, povinností a práv, tyto normy stanovují i různé sankce. Již samotné
stanovení sankce lze považovat za počátek cesty k omezování příležitostí ke zneužití.15
Mezi opatření právní zcela jistě zařadíme i interní normy subjektů, a to ve formě
směrnic, interních aktů řízení, rozkazů, poučení zaměstnanců apod. Tyto interní normy musí
jasně nastavit parametry režimových opatření.
Mezi opatření právní musíme zařadit i opatření byrokratická, která v sobě zahrnují
vedení povinných administrativních pomůcek, kam patří seznamy přístupových oprávnění,
seznamy o prokazatelném seznámení s příslušným právním aktem a jiné. Například při
zpracování osobních údajů kamerovým systém je povinnost vést provozní knihu kamerových
systémů, písemnou formou pověřit okruh osob, který bude mít oprávnění pod přístupovým
heslem nebo kódem vstupovat do systému, provádět kopírování dat a tato data předávat
oprávněným subjektům. Předání kamerového záznamu pak musí být provedeno opět
písemnou formou. Přebírající musí být jednoznačně identifikován. Pouze tak dojde k přenosu
odpovědnosti na přebírající stranu.
Účelem těchto procesů je snížit jak motivaci, tak i příležitost zneužívat osobní údaje.
Opatření režimová
Opatření režimová musejí navazovat na opatření právní i technická. Pokud učiněná
opatření mají v systému plnit preventivně-situační funkci, nesmí mezi nimi vzniknout rozpor.
Dále je nezbytné mít režim práce s osobními údaji nastaven takovým způsobem, aby byl
schopen odolat i nedbalostnímu jednání. V rámci situační prevence jsou správně nastavená
režimová opatření nejdůležitější částí bezpečnostního režimu. Příkladem opatření situační
prevence je nastavení parametrů pro umístění zařízení pro uchování dat. Takovéto zařízení
nesmí být umístěno v místech, odkud je možné jej lehce odcizit. Tedy nesmí být na
prodejních pultech, v poloveřejném prostoru, na místech kde chybí jakýkoliv technický nebo
lidský dohled. Naopak vhodným opatřením situační prevence je umístění záznamového
zařízení do uzamykatelné rackové skříně, nejlépe však do bezpečnostního režimového
prostoru s kontrolou vstupu a přídavným technickým zajištěním nebo s fyzickou ostrahou.
Zároveň je třeba nastavit bezpečnostní režim i pro pracovníky, kteří pracují na jednotlivých
pracovních místech. Například-zaměstnanec nesmí opustit pracovní místo, aniž by ukončil
práci a odhlásil se (odlogoval). Nepřípustné je též opustit pracovní místo a zanechat na stole
volně položené spisové materiály či datové soubory, které obsahují osobní údaje.
Součástí režimových opatření musí být nastavení i kontrolních funkcí a kontrolních
postupů. Bez kontroly dodržování nastavených opatření nebudou situační opatření účinná.

15

z.č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, který v sobě neobsahoval žádné
sankce, jeho vynutitelnost byla de facto nulová a proto zcela jistě neměl vliv na omezování pokušení.
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Opatření technická
Technická opatření nemusí vždy nutně navazovat na opatření právní a režimová, avšak
v praktické činnosti zde určitý stupeň provázanosti vždy lze odvodit. Samotní výrobci
různých technologických komponentů již sami tyto výrobky vybavují různým stupněm
zabezpečení s ohledem na jejich využití v příslušném oboru lidské činnosti.
Pokud dochází ke zpracování osobních údajů automatizovanými prostředky, na
základě kterých vznikají menší či větší evidence nebo soubory osobních údajů, poté musíme
od těchto technologií vyžadovat, aby byly schopny plnit konkrétní bezpečnostní funkce.
Bezpečnostní funkce jsou vždy provázány s nastaveným režimem práce minimálně ve formě
oprávnění. Použitá technologie musí být odolná proti neoprávněným přístupům, zejména
hackerům. Z pohledu situační prevence jde o posílení odolnosti předmětu.
Návod pro to, jak by měla vypadat bezpečnostní opatření, najdeme v ustanovení § 7
vyhlášky č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších
elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících
komor. V tomto ustanovení je vyjmenováno šest bezpečnostních funkcí, která zcela
odpovídají požadavkům na kvalitní zabezpečení osobních údajů.
 Jednoznačná identifikace a autentizace uživatele, bezpečnostního správce nebo
správce informačního systému – tato identifikace musí předcházet všem jejich dalším
aktivitám v informačním systému a musí zajistit ochranu důvěrnosti a integrity
autentizační autorizace
 Volitelné řízení přístupů k objektům informačního systému na základě rozlišování a
správy přístupových uživatele, bezpečnostního správce nebo správce informačního
systému a jejich identity nebo členství ve skupině
 Nepřetržité zaznamenávání událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost informačního
systému, do auditních záznamů a zabezpečení auditních záznamů a zabezpečení
auditních záznamů před neautorizovaným přístupem, zejména modifikací nebo
zničením
 Možnost zkoumání auditních záznamů a stanovení odpovědnosti jednotlivého
uživatele, bezpečnostního správce nebo správce informačního systému
 Ošetření paměťových objektů před jejich dalším použitím, zejména před přidělením
jinému subjektu, který znemožní zjistit jejich předchozí obsah
 Ochrana důvěrnosti dat během přenosu sítěmi s tím, že utajovaná informace musí být
v procesu přenosu mezi zdrojem cílem chráněna
Mezi další situačně-technické postupy řadíme opatření, která mají zabránit
nekontrolovanému vstupu do objektů nebo zabezpečených oblastí, tedy do míst, kde dochází
ke zpracování osobních údajů nebo kde jsou provozovány rozsáhlé datové sklady. Například:
 Zavedení technologií kontroly vstupu – přístupové systémy
 Zajištění objektu fyzickou ostrahou
 V době nepřítomnosti zaměstnanců zajistit místnost nebo objekt elektronickým
zabezpečovacím systémem s napojením na pult centrální ochrany a dojezdem
bezpečnostní agentury, případně ve velkých areálech na pracoviště bezpečnostní
služby s možností následného zásahu
Mezi technická opatření patří i znemožnění zasouvat do technických prostředků
jakékoliv nosiče dat, jako CD, DVD, flash disky, různá zařízení s USB či HDMI vstupem a
učinit další opatřením, aby bylo znemožněno kopírování dat.
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Příklad: Aplikace situační prevence na kamerovém systému menšího podnikatelského
subjektu
Menší výrobní firma se rozhodla, že v rámci svého areálu instaluje kamerový systém
za účelem zvýšení bezpečnosti areálu a jako prevenci krádeží. Kamerový systém nemá za účel
a ani nesleduje pracovní činnost zaměstnanců.
Právní opatření:
 Statutární orgán provedl registraci kamerového systému na Úřadu pro ochranu
osobních údajů
 Na vstupech do areálu a na vstupech do všech objektů, kde instalovali kamery, jsou
informační cedulky
 Statutární orgán písemně pověřil dva pracovníky ke všem operacím s kamerovým
systémem
 Písemně, oproti podpisu, byli informováni všichni zaměstnanci o zřízení kamerového
systému, na informaci navazoval písemný souhlas zaměstnanců se zpracováním
osobních údajů
 Byla zavedena administrativní pomůcka „Kniha provozu kamerového systému“.
Opatření režimová:
 Byl určen okruh osob s právem vstupovat do místnosti se záznamovým zařízením
 Směrnice stanovila jasná pravidla, jakým způsobem vést administrativní pomůcku
 Byla jednoznačně stanovena pravidla pro předávání záznamu policii, soudu nebo pro
případ, že společnost záznam využije jako důkazní prostředek pro uplatnění svých
práv
 Byl jednoznačně stanoven postup pro likvidaci dat
Opatření technická:
 Okna přízemní místnosti, kam bylo umístěno záznamové zařízení kamerového
systému, byla opatřena mřížemi
 Místnost byla osazena vstupní dveřmi bezpečnostní třídy 03, včetně bezpečnostního
zámku
 Vzhledem k tomu, že areál stojí na samém okraji menšího města, je v objektu
instalováno elektronické zabezpečovací zařízení, včetně uzavření smlouvy na dojezd
BA opři vyhlášení signálu, jedno z čidel bylo umístěno do místnosti se záznamovým
zařízením
 Na všech počítačích, kde je možný náhled do kamerového systému v on-line režimu,
byl proveden technický zásah, který znemožňuje kopírování nebo stahování záznamu.
Shrnutí
Zajistit bezpečnost a ochranu osobních údajů za využití prostředků situační prevence
je jediným možným způsobem. Situační prevenci v podmínkách zajištění bezpečnosti
osobních údajů dělíme do 3 samostatných oblastí. Jde o opatření v oblasti právní, režimové a
technické. Všechny 3 oblasti jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Každý způsob
zpracování osobních údajů a nastavení režimu práce s osobními údaji má svoje specifika a to i
přes tu skutečnost, že vycházejí ze společných zásad stanovených základním právním
předpisem pro tuto oblast lidské činnosti. Správné posouzení všech okolností nám dovoluje
mnohdy nastavit poměrně jednoduchá řešení, která nemusí být finančně náročná. Nastavený
režim musí být podpořen kontrolními mechanismy, včetně možnosti zpětných
auditovatelných přístupů a zaznamenávání operací v systémech.
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Zistenie pocitu bezpečia občanov v danej lokalite – mesto
Trnava - čiastkové výsledky medzinárodnej VVÚ
Finding a sense of safety of citizens in the locality - Trnava - partial results of
international research output
Magdaléna Ondicová
Abstrakt: Príspevok je zameraný na prezentáciu čiastkových výsledkov získaných
z prieskumu realizovaného v rámci riešenej medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Pocit
bezpečnosti medzi verejnosťou a hodnotenie práce polície vo vnímaní obyvateľov poľských
a slovenských miest“, riešenej v spolupráci s Pomorskou Akadémiou v Slupsku (Poľská
republika). Výsledky budú reprezentovať informácie získane v rámci Slovenskej republiky
na porovnávanej vzorke obyvateľov Mesta Trnava.
Kľúčové slová: kriminalita, pocit bezpečia, obete
Abstract: The particle is focused on the presentation of partial results obtained from the
survey conducted in the framework of international research output "Feeling of security
among the public and evaluate the police work in the perception of residents of Polish and
Slovak cities' solved in cooperation with the Pomerskie Academy in Slupsk (Poland). Results
will be represent by information obtained in the Slovak Republic on the comparison sample of
Trnava residents.
Key words: crime, sense of security, victims
Úvod
Obsahom príspevku sú čiastkové výsledky získane z prieskumu zameraného
na zistenie pocitu bezpečia obyvateľov vybraných poľských a slovenských miest
a hodnotenie práce polície vo vnímaní obyvateľov v Poľsku a na Slovensku. Dôraz je
kladený na výsledky získané z prieskumu realizovaného slovenskou časťou riešiteľského
tímu, konkrétne na vzorke 200 respondentov, konkrétne 60 respondentov - podnikateľoch
a 140 respondentov - obyvateľov mesta Trnava (TT) zameranej na, t. j. zistenie pocitu
bezpečia obyvateľov 1 Výsledky jednotlivých skupín respondentov budú prezentované
samostatne.

1

Akadémia PZ v Bratislave pravidelne v desaťročných (v súčasnosti v päťročných) intervaloch realizuje výskum
zameraný zistenie pocitu bezpečia obyvateľov Slovenska, ktorý je súčasťou vedeckovýskumnej úlohy zadanej
Rozkazom MV SR č. 26/1993, bez explicitného zadania jej časového horizontu, evidovanej pod číslom PA-835/PVZ/1993 „Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v európskom regióne“. Samotný výskum sa realizuje
na reprezentatívnej vzorke metódou štandardizovaného dotazníka. Výskumu realizovanému v roku 2013
(výsledky ktorého sa aktuálne spracovávajú) predchádzal prieskum, ktorý bol aj čiastkovou úlohou
medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy riešenej v spolupráci Pomorskej Akadémie v Słupsku, Poľská
republika a Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika. Číslo projektu: 4.10.13/IBN/AP
Poľský názov projektu: I. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. 1.1. Poczucie bezpieczeństwa publicznego i
ocena pracy policji na przykładzie wybranych miast Polski (Słupsk) i Słowacji (Trnava).
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Metodológia prieskumu zameraného na zistenie pocitu bezpečia vo vnímaní obyvateľov
poľských a slovenských miest - vyhodnotenie dotazníkov pre podnikateľov
Prieskum zameraný na zistenie pocitu bezpečnosti medzi verejnosťou a hodnotenie
práce polície vo vnímaní obyvateľov poľských a slovenských miest bol realizovaný
na základe výberu podľa kritérií, akými boli hlavne lokalita podnikania a vykonávanej
podnikateľskej činnosti v meste Trnava, na vzorke 60 osôb - podnikateľov formou
neštandardizovaného dotazníka pozostávajúceho z niekoľkých skupín otázok. Prvá skupina
otázok bola zameraná na zistenie informácií o pohlaví, dosiahnutom vzdelaní, vekovej
kategórií a druhu vykonávanej podnikateľskej činnosti a lokalitu, t. j. mestskú časť v ktorej
podnikajú (majú podnik, reštauráciu, firmu, sklad a pod.), druhú skupinu predstavovali otázky
zamerané na zistenie informácií súvisiacich so zistením pocitu bezpečia podnikateľov
a zistením názorov na prácu polície.
Sociálno-demografická charakteristika výskumnej vzorky – dotazník pre podnikateľov
Výskumnú vzorku prestavovalo spomínaných 60 podnikateľov, podnikajúcich
na území mesta Trnava. Zohľadnením pohlavia z celkového uvedeného počtu muži
predstavovali 65 % a ženy predstavovali zostávajúcich 35 %. Priblížením vekových kategórií
najpočetnejšiu skupinu s podielom takmer 32 % na celkovom počte respondentov z radov
podnikateľov predstavovali osoby vo veku od 31 do 40 rokov a druhú, zohľadnením veku
najpočetnejšiu skupinu s podielom 30 % predstavovali osoby vo veku od 26 do 30 rokov.
Tretiu, s podielom 25 % predstavovali osoby vo veku od 41 do 65 rokov. Zostávajúce tri
sledované skupiny, t. j. osoby vo veku od 21 do 25 rokov predstavovali takmer 12 % na celej
vzorke, osoby vo veku nad 60 rokov predstavovali takmer 2 % a 0 % sa podieľali osoby
vo veku do 20 rokov.
Graf 1 Vyhodnotenie dotazníkov – podnikatelia TT – charakteristika výskumnej vzorky
podľa veku

(Výsledky vlastného prieskumu)
Najpočetnejšiu skupinu (45 %) predstavovali podnikatelia so vzdelaním uvedeným
v dotazníku ako stredné (gymnázium/stredná odborná škola). Druhou najpočetnejšou
skupinou, s podielom takmer 27 % boli podnikatelia s ukončeným vysokoškolským
vzdelaním. Ďalšiu skupinu s viac ako 18 % predstavovali podnikatelia s učňovským
vzdelaním a 10 % osoby s pomaturitným vzdelaním.
Zohľadnením podnikateľskej činnosti, najvýraznejší 25 % podiel predstavovali osoby,
ktorých podnikateľská činnosť bola zameraná na poskytovanie služieb: kaderníctvo,
kozmetický salón, solárium, krajčírstvo a pod., respondenti, ktorí podnikali v oblasti
slobodných povolaní ako lekári, právnici, architekti, finanční poradcovia predstavovali 23 %
z celkovej vzorky a osoby podnikajúce v oblasti obchodná firma: obchod, veľkosklad
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predstavovali takmer 22 % ďalej osoby, podnikateľská činnosť ktorých bola zameraná
do sféry výrobný podnik predstavovali 18 % a osoby, ktoré vykonávali podnikateľskú činnosť
v oblasti gastronomických služieb (prevádzkovatelia kaviarni, reštaurácií, pohostinstiev
a pod.) predstavovali takmer 12 %.
Najpočetnejšiu vzorku predstavovali s podielom takmer 37 % podnikatelia
zamestnávajúci 1 až 5 osôb, 33 % živnostníci a zhodne s podielom po 15 % podnikatelia
zamestnávajúci 6 až 10 osôb a viac ako 10 osôb. Najčastejšie ako miesto svojho podnikania
uvádzali v 23 % centrum mesta a podobne 23 % obytné sídliská, v 20 % uvádzali inú ako
uvedené mestské časti a zhodne po 18 % v každom prípade uvádzali starú zástavbu a rodinné
domy.
Vyhodnotenie výsledkov získaných z dotazníkov pre podnikateľov
Na základe odpovedí na otázku „Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v meste máte
pocit ohrozenia vašej osobnej bezpečnosti?“ mali respondenti možnosť výberu medzi
odpoveďami v škále od rozhodne áno, skôr áno, ťažko povedať a skôr nie a rozhodne nie,
môžeme skonštatovať, že spolu až 74 % respondentov skôr nemá, či rozhodne nemá pocit
ohrozenia svojej bezpečnosti pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v meste. Spolu 15 %
z celkového počtu respondentov sa nevedelo jednoznačne vyjadriť a podobne 15 %
respondentov pociťuje ohrozenie osobnej bezpečnosti.
Za mierne pozitívnu môžeme považovať skutočnosť, že spolu viac ako polovica
(60 %) respondentov z radov podnikateľov nemala pocit ohrozenia bezpečia svojho majetku
a na otázku „Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v meste máte pocit ohrozenia bezpečnosti
vášho majetku?“, na ktorú opäť mali možnosť vybrať si z odpovedí v škále od rozhodne áno,
skôr áno, ťažko povedať a skôr nie a rozhodne nie, odpovedalo na zmienenú otázku skôr nie
a rozhodne nie. Pocit ohrozenia svojho majetku v meste malo spolu 23 %, respondentov,
ktorí odpovedali skôr áno a rozhodne áno.
Graf 2 Akých ohrození sa obávate najviac pri vykonávaní podnikateľskej činnosti?
vyhodnotenie dotazníkov – podnikatelia

(Výsledky vlastného prieskumu)
Podnikatelia, ako vyplynulo z odpovedí na otázku „Akých ohrození sa obávate najviac
pri vykonávaní podnikateľskej činnosti?“, pričom mali možnosť vybrať si maximálne päť
z ponúknutých ohrození, za najväčšiu hrozbu považovali vlámania do priestorov, ktoré
používali. Označilo ju 21 respondentov. Za druhú najväčšiu hrozbu považovali vandalstvo,
ničenie majetku a len o jednu zaznamenanú odpoveď menšou hrozbou boli obavy z drobných
krádeží. Ďalej sa v poradí s ohľadom na počet zaznamenaných odpovedí objavovali obavy
z vynucovania si výpalného a prepadu a zbitia, obavy z arogantného správania sa podnapitých
klientov a s rovnakým počtom zaznamenaných ohrození to boli provokácie agresívnych
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klientov a drogovej trestnej činnosti. Celkom bolo v 16 prípadoch uvedené, že sa respondent
ničoho neobáva.
Na otázku „Boli ste za posledný rok svedkom niektorej z vymenovaných udalostí?“ si
mohli opäť respondenti vybrať maximálne päť možnosti a podľa početnosti výskytu
v nasledujúcom poradí najčastejšie sa stali svedkom drobných krádeží, vandalstva a ničenia
majetku, vlámania do priestorov, ktoré používajú, arogantného správania sa podnapitých
klientov, provokácie agresívnych klientov a drogovej trestnej činnosti. V 29 prípadoch
respondenti uviedli, že sa nestali za posledný rok svedkom vymenovaných udalosti, čo
môžeme hodnotiť pozitívne.
Na základe odpovedí na otázku „Boli ste za posledný rok obeťou niektorej
z vymenovaných udalostí?“, podobne ako u predchádzajúcich dvoch, aj pri tejto odpovedí
mohli respondenti zaevidovať maximálne z piatich ponúkaných možnosti, môžeme
skonštatovať, že respondenti z radov podnikateľov sa podľa 32 odpovedí, nestali posledný rok
obeťami žiadnej z uvedených udalosti. Naopak, ako uvideli zostávajúci 28 respondenti, tí sa
najčastejšie však stali obeťou vandalstva ničenia majetku, arogantného správania sa
podnapitých klientov, vlámania do priestorov ktoré používajú, drobných krádeží, dokonca sa
stali obeťou vynucovania výpalného, či provokácii agresívnych klientov. S ohľadom na
početnosť sú uvedené v poradí od najpočetnejšieho výskytu po najmenej často sa vyskytujúce
odpovede.
V porovnaní s pocitom bezpečia však mierne kontraproduktíve pôsobia odpovede
na nasledujúcu otázku „Ako často vídate policajnú hliadku na mieste vykonávania
podnikateľskej činnosti?“. Najčastejšie sa vyskytovali totiž odpovede, ktoré uviedla viac ako
polovica respondentov, konkrétne až 58 % respondentov, že hliadku vidia len príležitostne
a 15 % uviedlo, že hliadku v mieste podnikania nevideli nikdy. Raz do týždňa a niekoľkokrát
do týždňa v mieste podnikania videlo hliadku 25 % respondentov.
Podľa nášho názoru, pozitívne môžeme hodnotiť aj odpovede na otázku (súvisiacu
nielen s právnym povedomím podnikateľov, no určite aj s prácou polície) „Ak by ste boli
svedkom priestupku alebo trestného činu zameraného proti vašej podnikateľskej činnosti,
oznámili by ste túto skutočnosť na polícii?“, na ktorú mali možnosť vybrať si
zo škály odpovedí od rozhodne áno, skôr áno, ťažko povedať a skôr nie a rozhodne nie,
odpovedalo na zmienenú otázku skôr áno a rozhodne áno až 72 % respondentov.
Podobne pozitívne vyzneli aj odpovede na nasledujúcu otázku „V prípade ak by ste sa
stali obeťou priestupku alebo trestného činu zameraného proti vašej podnikateľskej činnosti,
oznámili by ste túto skutočnosť na polícii?“, na ktorú spolu 75 % odpovedalo, že by túto
skutočnosť skôr alebo rozhodne oznámili. Naopak, neoznámilo, či rozhodne by túto
skutočnosť by neoznámilo 8 % respondentov.
Najčastejšie ako dôvod, prečo by v prípade, že by boli svedkom alebo sa stali obeťou
trestného činu a neohlásili to na polícii, uvádzali najčastejšie, konkrétne v 52 % odpovedí,
pretože neverili, že polícia chytí páchateľa a 42 % uviedlo, že dôvod neoznámenia skutočnosti
by bol strach o svoju bezpečnosť.
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Graf 3 Aké opatrenia má podľa Vás prijať polícia na zlepšenie bezpečnosti ľudí
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť? - Vyhodnotenie dotazníkov – podnikatelia TT

(Výsledky vlastného prieskumu)
Okrem uvedeného, veľkým prínosom tohto prieskumu boli odporúčania respondentov,
zameraných na zlepšenie podnikateľskej činnosti, t. j odpoveď na otázku „Aké opatrenia má
podľa Vás prijať polícia na zlepšenie bezpečnosti ľudí vykonávajúcich podnikateľskú
činnosť?“. Najčastejšie respondenti odporúčali častejšie kontrolovať objekty ohrozené
trestnou činnosťou (58 %), potom až v 50 % z celkového počtu uvedených odpovedí
na uvedenú otázku odporúčali informovať majiteľov firiem o existujúcich hrozbách. Takmer
štvrtina odpovedí sa upriamila na odporúčanie - zvýšiť počet policajných hliadok a 17 %
odporúčala organizovať pre ľudí vykonávajúcich podnikateľskú činnosť programy o tom ako
sa majú brániť proti trestným činom. Spolu v 5 % odpovedí respondenti odporúčali
organizovať stretnutia, na ktorých by mohli ľudia vykonávajúcich podnikateľskú činnosť
voľne hovoriť o svojich obavách a problémoch a podobne 5 % uvádzali iné odporúčania, ako
napríklad kombináciu uvedených odporúčaní, pešie hliadky a kontrolovať podozrivé osoby.
Metodológia prieskumu zameraného na zistenie pocitu bezpečia vo vnímaní obyvateľov
poľských a slovenských miest
Prieskum zameraný na zistenie pocitu bezpečnosti medzi verejnosťou a hodnotenie
práce polície vo vnímaní obyvateľov poľských a slovenských miest bol realizovaný v meste
Trnava na vzorke 140 osôb – obyvateľov mesta Trnava formou dotazníka pozostávajúceho
z niekoľkých skupín otázok. Prvá skupina otázok bola zameraná na zistenie informácií
o pohlaví, dosiahnutom vzdelaní, vekovej kategórií a zamestnaní a mestskej časti, v ktorej
bývajú, druhú skupinu predstavovali otázky zamerané na zistenie informácií, ktoré súvisia so
zistením pocitu bezpečia podnikateľov a zistením názorov na prácu polície.
Sociálno-demografická charakteristika výskumnej vzorky – dotazník pre obyvateľov
Výskumnú vzorku obyvateľov prestavovalo spomínaných 140 obyvateľov mesta
Trnava, s miestom bydliska v jednotlivých mestských častiach mesta, pre ktoré je
charakteristický aj určitý typ zástavby.
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Obr. 1 Trnava a jej mestské časti
štruktúra mesta

Zdroj: http://www.trnava.sk/sk Urbanistická

Napríklad: - Trnava stred, ktorý pozostáva zo zástavby rodinných domov, no zahŕňa aj
centrum mesta so zástavbou pozostávajúcou z historických budov v kombinácii
s viacpodlažnými panelákmi a staršími trojpodlažnými tehlovými domami ;
- Trnava západ, ktorý pozostáva zo zástavby rodinných domov, starej zástavby a čiastočne aj
troj a viacpodlažných panelových domov;
- Trnava sever, pre ktorý je charakteristická zástavba rodinnými domami v kombinácií
s viacpodlažnými panelákmi;
- Trnava východ, ktorý pozostáva zo zástavby viacpodlažných panelových domov;
- Trnava juh, pre ktorý je charakteristická zástavba rodinnými domami v kombinácií
s viacpodlažnými panelákmi a zástavbou starými štvorbytovými robotníckymi domami z 50.
rokov;
- Trnava – prímestská časť Modranka, ktorý pozostáva zo zástavby rodinných domov.
Snahou distribútorov bol výber vzorky zo všetkých typov zástavby mesta.
Zohľadnením pohlavia z celkového uvedeného počtu muži predstavovali 46 % a ženy
predstavovali zostávajúcich 54 % z celkového počtu respondentov.
Graf 4 Vyhodnotenie dotazníkov – obyvatelia TT – charakteristika výskumnej vzorky –
vek

(Výsledky vlastného prieskumu)
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Priblížením vekových kategórií najpočetnejšiu skupinu s podielom takmer 29 %
na celkovom počte respondentov z radov obyvateľov predstavovali osoby vo veku od 41
do 60 rokov, druhú najpočetnejšiu skupinu zohľadnením s podielom 20 % predstavovali
osoby vo veku od 21 do 25 rokov a tretiu, s podielom 19 % predstavovali osoby vo veku
od 31 do 40 rokov. V poradí štvrtú, s ohľadom na počet respondentom a ich 18 % podiel
na celkovo počte respondentov, predstavovali obyvatelia vo veku od 26 do 30 rokov.
Zostávajúce dve sledované skupiny, t. j. osoby vo veku do 20 rokov predstavovali takmer 7 %
podiel na celej vzorke a osoby vo veku nad 60 rokov predstavovali takmer 6 % podiel
na celkovom počte respondentov obyvateľov.
Najpočetnejšiu skupinu respondentov (42 %) predstavovali obyvatelia so vzdelaním
uvedeným v dotazníku ako stredné (gymnázium/stredná odborná škola). Druhou
najpočetnejšou skupinou, s podielom takmer 26 % boli obyvatelia s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním. Ďalšiu skupinu s viac ako 20 % predstavovali obyvatelia
s učňovským vzdelaním a s podielom po 4 % osoby s vyšším stupňom základnej školy
a pomaturitným vzdelaním.
Zohľadnením zamestnania respondentov, najpočetnejšiu skupinu s podielom 27 %
na celkovom počte respondentov predstavovali obyvatelia pracujúci ako zamestnanec
zamestnaný vo firme na základe pracovnej zmluvy alebo na dohodu. Druhú skupinu,
s ohľadom na počet respondentov a ich 25 % podiel na celkovom počte
respondentov predstavovali obyvatelia pracujúci ako zamestnanci rozpočtovej organizácie
(úradník, učiteľ, sudca, policajt atď.). Ďalšiu skupinu, so 14 % podielom predstavovali
obyvatelia nezamestnaní / momentálne bez stáleho zamestnania. Starobní dôchodcovia /
invalidní dôchodcovia sa podieľali na celkovom počte respondentov 12 %. Nasledujúce dve
skupiny, s ohľadom na počet ako aj 11 % a takmer 9 % podiel na celkovom počte
respondentov predstavovali žiaci a študenti a osoby s vlastnou podnikateľskou činnosťou
na živnosť. Poslednú skupinu s podielom 4 % predstavovali osoby, ktoré sa podieľali
na vedení domácnosti a výchove detí.
Snaha zahrnúť do prieskumu respondentov zo všetkých mestských časti a typov zástavby
sa distribútorom dotazníkov naplnila. Najpočetnejšiu skupinu respondentov, ktorých podiel
na celkovom počte respondentov dosahoval takmer polovicu z celej vzorky, t. j. 50 %,
predstavovali obyvatelia obývajúci obytné sídliska ( aj s ohľadom na prevládajúci typ zástavby
v meste Trnava majú stále prevahu osoby obývajúce byty na sídliskách nad počtom osôb,
obývajúcich rodinné domy). Spolu 18 % respondentov pochádzalo z rodinných domov a 14 %
z centra mesta. Najmenej početnú skupinu predstavovali respondenti bývajúci v starej zástavbe
mesta a 4 % uviedli iný, ako ponúknutý typ mestskej časti.
Vyhodnotenie výsledkov získaných z dotazníkov pre obyvateľov
Na otázku „Cítite sa bezpečne keď sa po vašej mestskej časti prechádzate po
zotmení?“ mali respondenti možnosť výberu medzi odpoveďami v škále od rozhodne áno,
skôr áno, ťažko povedať a skôr nie a rozhodne nie, môžeme skonštatovať, že spolu až 41 %
respondentov sa vyjadrilo, že skôr áno, či rozhodne áno sa cítia bezpečne vo svojej mestskej
časti aj po zotmení. Spolu až 22 % sa nevedelo jednoznačne vyjadriť a 35 % sa skôr necítia, či
rozhodne necítia vo svojej mestskej štvrti pri prechádzaní po zotmení.
Za pozitívnu môžeme považovať skutočnosť, že spolu viac ako dve tretiny, konkrétne
spolu 77 % respondentov z radov obyvateľov na otázku „Cítite sa bezpečne vo vašej mestskej
časti cez deň?“, na ktorú opäť mali možnosť vybrať si z odpovedí v škále od rozhodne áno,
skôr áno, ťažko povedať a skôr nie a rozhodne nie, odpovedali, že sa cez deň vo svojej
mestskej časti skôr, či rozhodne cítili bezpečne. Spolu 4 % respondentov uviedli, že sa vo
svojej mestskej časti skôr necítia bezpečne.

194

Graf 5 Cítite sa bezpečne keď sa po vašej mestskej časti prechádzate po zotmení? Vyhodnotenie dotazníkov – obyvatelia TT

(Výsledky vlastného prieskumu)
Ako vyplynulo z odpovedí na otázku „Akých ohrození sa obávate najviac v mieste
svojho bydliska?“, pričom mali možnosť vybrať si maximálne päť z ponúknutých ohrození, za
najväčšiu hrozbu považovali, respektíve sa najčastejšie báli vlámania do bytov, ktoré označilo
až 40 % respondentov. Za druhú najväčšiu hrozbu považovalo 36 % respondentov
vandalizmus a ničenie majetku a za ďalšiu, najčastejšie uvádzanú hrozbu považovali
obyvatelia nebezpečne rýchlu a riskantnú jazdu vodičov vozidiel, čo uvidelo spolu až 27 %
respondentov. Neslušné správanie ako jedno z možných ohrození uviedlo spolu až 26 %
odpovedajúcich na uvedenú otázku. Ďalej sa v poradí s ohľadom na počet zaznamenaných
odpovedí objavovali obavy z prepadov a bitiek (24 %), obavy z vlámania do auta (23 %),
agresívnych provokácií (21 %). Spolu 18 % respondentov uviedlo ako jedno z ohrození
obchod s drogami a 16 % respondentov sa obáva vlámaní do áut, či 14 % sa obáva zbitia.
Poslednú skupinu, z hľadiska početnosti zaznamenaných odpovedí, predstavujú podľa 13 %
odpovedajúcich na predmetnú otázku ohrozenia ako drobné krádeže a vreckové krádeže,
následne sa 4 % odpovedajúcich obáva sexuálneho zneužitia ich detí a 2 % násilia v rodine.
Iných, ako ponúknutých ohrození sa obáva 1 % odpovedajúcich a 11 % sa ničoho neobávalo.
Graf 6 Vyhodnotenie dotazníkov – obyvatelia TT Ktoré spoločensky negatívne javy sú
podľa Vás najväčším problémom v mieste Vášho bydliska?

(Výsledky vlastného prieskumu)
Na základe odpovedí na otázku „Boli ste za posledný rok obeťou v mieste svojho
bydliska niektorej z vymenovaných udalostí?“, aj pri tejto odpovedí mohli respondenti
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zaevidovať maximálne z piatich ponúkaných možnosti, môžeme skonštatovať, že 94
respondenti z radov obyvateľov sa nestali posledný rok obeťou žiadnej z uvedených udalosti.
Naopak, ako uvideli zostávajúci 46 respondenti, najčastejšie sa stali obeťou
neslušného správania, konkrétne v (14 %) a agresívnych provokácií, čo uviedlo 8 %
odpovedajúcich. Spolu ale 5 % respondentov sa stalo posledný rok obeťou vlámaní do
pivnice, taktiež 5 % sa stalo obeťou nebezpečnej rýchlej a riskantnej jazdy vodičov vozidiel
a 4 % sa stali obeťami vandalizmu a ničenia majetku. Takmer 3 % sa stali obeťou násilia
v rodine a obeťami vlámaní do áut, zhodne po 2 % sa dokonca stali obeťou prepadu a bitky, či
drobných. Na základe zaznamenaných odpovedí sa každej z udalosti, konkrétne vlámania
do bytu a obchodu s drogami, stali obeťou po 1 respondentovi. Ani jeden z respondentov
neuvádzal, že sa stal obeťou napríklad zbitia, zbitia ich detí, či sexuálneho zneužívania ich
detí.
Na otázku „Boli ste za posledný rok v mieste svojho bydliska svedkom niektorej
z vymenovaných udalostí?“ si mohli respondenti, podobne ako u predchádzajúcich dvoch,
opäť vybrať maximálne päť možnosti. Spolu až polovica zo 140 respondentov uviedla, že sa
nestali svedkom žiadnej z uvedených udalosti. Podľa početnosti výskytu v nasledujúcom
poradí najčastejšie sa ďalšia polovica respondentov stala svedkom po 19 % vandalizmu
a ničenia majetku a nebezpečnej rýchlej a riskantnej jazdy vodičov vozidiel. Spolu 18 %
respondentov uviedlo, že sa stali svedkom neslušného správania. Takmer 6 % respondentov
sa stalo svedkom agresívnych provokácií a po 4 % odpovedajúcich respondentov sa stali
svedkami vlámania do auta, prepadu, či bitky a obchodu s drogami. Po 3 % respondentov
uviedlo, že sa za posledný rok stali svedkami krádeží vlámaním do bytu, vlámania do pivnice,
či násilia v rodine. Po 2 % odpovedajúcich respondentov uviedlo, že sa stali svedkami zbitia
a svedkami drobných krádeží a vreckových krádeží. Po 1 % respondentov uviedlo, že sa za
posledný rok stali svedkami zbitia ich detí, či sexuálneho zneužívania ich detí, čo považujeme
za nepriaznivý jav.
Na otázku „Ktoré spoločensky negatívne javy sú podľa Vás najväčším problémom
v mieste Vášho bydliska?“ podobne ako vo vyššie uvedených otázkach si mohli opäť
respondenti vybrať maximálne päť z ponúkaných možnosti. Za najväčší problém v mieste ich
bydliska respondenti najčastejšie, až v 57 % odpovedí, uvádzali tulákov a bezdomovcov.
Spolu až v 41 % odpovedí uvádzali ako najväčší problém v mieste ich bydliska chuligánstvo,
či v 40 % nebezpečnú rýchlu a riskantnú jazdu vodičov vozidiel. Ako ďalší negatívny jav,
ktorý je podľa respondentov najväčší problém v mieste ich bydliska bol alkoholizmus, ďalej
vulgárne správanie mládeže, žobranie, obťažovanie starších ľudí a problematických susedov.
Medzi negatívnymi javmi v mieste ich bydliska sa ďalej objavovali napríklad: devastovanie
domových chodieb oberanie detí o peniaze.
V porovnaní s pocitom bezpečia však, podobne ako u respondentov podnikateľov,
mierne kontraproduktíve pôsobia odpovede na nasledujúcu otázku „Ako často vídate
policajnú hliadku na mieste Vášho bydliska?“. Najčastejšie sa medzi odpoveďami
vyskytovali totiž odpovede, ktoré uviedla takmer polovica respondentov, konkrétne až 49 %
respondentov uviedlo, že hliadku vidia len príležitostne a 8 % uviedlo, že hliadku v mieste
bydliska nevideli nikdy. Raz do týždňa a niekoľkokrát do týždňa v mieste bydliska videlo
42 % respondentov.
Podľa nášho názoru, pozitívne môžeme hodnotiť aj odpovede na otázku (súvisiacu
nielen s právnym povedomím obyvateľov, no určite aj s prácou polície) „Ak by ste boli
svedkom trestného činu, oznámili by ste túto skutočnosť na polícii?“, na ktorú mali možnosť
vybrať si zo škály odpovedí od rozhodne áno, skôr áno, ťažko povedať a skôr nie a rozhodne
nie, odpovedalo na zmienenú otázku skôr áno a rozhodne áno až 65 % respondentov.
Podobne pozitívne vyzneli aj odpovede na nasledujúcu otázku „Ak by ste sa stali
obeťou trestného činu, oznámili by ste túto skutočnosť na polícii?“, na ktorú spolu 57 %
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odpovedalo, že by túto skutočnosť skôr alebo rozhodne oznámili. Naopak, neoznámilo, či
rozhodne by túto skutočnosť by neoznámilo 7 % respondentov. Najčastejšie ako dôvod, prečo
by v prípade, ak by boli svedkom alebo sa stali obeťou trestného činu a neohlásili to na
polícii, uvádzali neoznámenia skutočnosti zo strach o svoju bezpečnosť ( 55 % odpovedí)
a v 32 % ako dôvod uviedli skutočnosť, že neveria, že polícia chytí páchateľa. V 14 % uviedli
ďalšiu z možných odpovedí, t. j. je to ich vec, či by to bol podľa nich „slabý“, teda menej
závažný trestný čin na to, aby mala polícia o neho záujem, čo uviedlo 9 % respondentov.
Graf 7 Za to, že nemám pocit bezpečia v okolí môjho bydliska najviac viním Vyhodnotenie dotazníkov – obyvatelia TT

(Výsledky vlastného prieskumu)
„Za to, že nemám pocit bezpečia v okolí môjho bydliska najviac viním“ mohli
respondenti označiť maximálne 6 z ponúknutých faktorov. Spolu až 11 % respondentov
uviedlo, že v okolí ich bydliska je bezpečne. Z ponúknutých faktorov najčastejšie sa
vyskytovali napríklad v 39 % priveľmi mierne trestné zákony (súdy), v 34 % nedostatok
záujmu o mládež zo strany rodičov, či v 27 % chýbajúca spolupráca spoločnosti s políciou
a podobne v 27 % označili za faktor, ktorý, prostriedky masovej komunikácie (televízia,
internet). V 23 % odpovedí respondenti uvádzali priveľmi liberálnu výchovu v rodine.
Zhodne po 19 % sa vyskytovali faktory ako napríklad, nedostatok pracovných príležitostí,
nedostatočný dozor polície, chudoba, či chýbajúca spolupráca polície / obvodného policajta so
školou a rodičmi.
Ďalšia zo spomínanej skupiny otázok „Ako vo všeobecnosti hodnotíte prácu polície
v oblasti starostlivosť o bezpečnosť v mieste Vášho bydliska?“ bola zameraná na zistenie
názorov na prácu polície, pričom podobne ako v už skôr uvedených otázkach, mali
respondenti možnosť výberu odpovedí od rozhodne dobre, skôr dobre, ťažko povedať a skôr
zle a rozhodne zle, pričom ale najčastejšie, až v 49 % sa vyskytovala nejednoznačná odpoveď
ťažko povedať, no spolu v 32 % respondentov vo svojich odpovediach uviedlo, že vo
všeobecnosti hodnotia prácu polície rozhodne dobre, či skôr dobre.
Okrem uvedeného, veľkým prínosom tohto prieskumu boli odporúčania respondentov,
zameraných na zlepšenie bezpečnosti v mieste bydliska respondentov - obyvateľov, t. j
odpoveď na otázku „Aké opatrenia má podľa Vás prijať polícia na zlepšenie bezpečnosti
v mieste Vášho bydliska?“ Najčastejšie respondenti odporúčali častejšie kontrolovať miesta
ohrozené trestnou činnosťou (58 %), potom až v 29 % z celkového počtu uvedených odpovedí
na uvedenú otázku odporúčali informovať obyvateľov o existujúcich hrozbách. Takmer
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štvrtina (24 %) odpovedí sa upriamila na odporúčanie – organizovať programy, kde by sa
obyvatelia učili ako sa majú brániť proti trestným činom, v 23 % navrhovali zvýšiť počet
policajných hliadok a v 22 % odporúčali organizovať stretnutia, na ktorých by mohli
obyvatelia mohli a problémoch. Spolu 19 % odporúčala informovať obyvateľov
o najnebezpečnejších miestach v okolí a v 5 % uvádzali iné odporúčania, ako napríklad
kombináciu uvedených odporúčaní, ako napríklad robiť si svoju prácu poctivo, aby dali
o sebe vedieť, či nepozerali sa na všetkých ako na zlodejov. Medzi ďalšími boli návrhy
hliadkovať na bicykloch, priblížiť sa k ľudom, chovať sa profesionálne, často urobia z obete
páchateľa a pod.
Graf 11 Vyhodnotenie dotazníkov – obyvatelia TT Aké opatrenia má podľa Vás prijať
polícia na zlepšenie bezpečnosti v mieste Vášho bydliska?

(Výsledky vlastného prieskumu)
Záver
Na základe získaných a následne spracovaných informácií získaných z prieskumu
môžeme konštatovať, že prieskum bol realizovaný síce na malej vzorke respondentov, no ako
informácia pre ďalšiu prácu polície, či už mestskej alebo Policajného zboru, prípadne
inštitúcií, ktorých činnosť je zameraná na skvalitnenie bezpečia obyvateľom, bude prínosom.
Získané údaje navonok poukazujú na pozitívny obraz pocitu bezpečia obyvateľov,
no nesmieme zabudnúť na neustále zmeny nielen skladby obyvateľov, ale ani na meniace sa
riziká, ktoré budú v budúcnosti tento pocit ovplyvňovať.
Kontakt:
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Magdalena.Ondicova@minv.sk
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Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi1
Method of focus group in the security research and praxis
Petra Papiežová Vejvodová, Josef Smolík
Abstrakt: Tento text představuje jednu z méně známých metod (technik), která se užívá jak
pro řešení problémů, tak i pro krátkodobější predikce. Touto metodou je focus group, která je
definována jako kvalitativní metoda sběru dat. Text se zaměřuje na popis historie této metody,
na pravidla realizace focus group a na možné využití v oblasti bezpečnostního výzkumu a
praxe.
Klíčová slova: Focus group, predikce, prognostika, skupinová metoda, kvalitativní data
Abstract: This article introduces one of the less known methods (techniques) which is used
for problem solving as well as for short-term predictions. This method is called focus group
and it is defined as quantitative method of data collection. The article focuses on the
description of this method, on terms of realization of the focus group and on its possible
utilization in the area of security research and praxis.
Key words: Focus group, prediction, prognostication, group method, qualitative data set
Úvod
Tento text představuje jednu z nejznámějších metod (technik), která se užívá jak pro
řešení problémů, tak i pro krátkodobější predikce. Jedná se o metodou focus group2, která je
definována jako kvalitativní metoda sběru dat. Text se věnuje teoretické deskripci metody,
včetně uvedení výhod i limitů metody.
Teorií a praxí focus group jako metody kvalitativního výzkumu v sociologii,
marketingu, managementu, psychologii, vzdělávání, obchodu, kinantropologii a v komunikaci
se zabývá celá řada autorů (Vaughn, Schumm, Sinagub, 1996; Morgan, 1997; Krueger,
Casey, 2000; Bloor, Frankland, Thomas, Robson, 2001; Fern, 2001; Puchta, Potter, 2004;
Stewart, Shamdasani, Rook, 2007; Grasseová a kol. 2012 a další). Metoda však byla využita i
v oblastech, jako jsou zdravotnictví (především v souvislosti s možnou pandemií onemocnění
AIDS), vojenská věda a oblasti nevládních organizací atp. (srov. Kitzinger, 1994; Robinson,
1999; Jordan Civil Society Program, 2012; Smolík, Vejvodová, 2013b).
Vhodné je také zmínit, že technika focus group je v zahraničí běžnou součástí
metodologických kurzů a odborných publikací, které jsou součástí široce pojímaného oboru
bezpečnostních a strategických studií. S touto technikou se rovněž seznamují i studentky a
studenti v České republice, jejichž zájmem jsou bezpečnostní studia, politologie či
psychologie (k tomu srov. Krhovská a kol., 2013).

1

Text vznikl v rámci projektu Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
(VF20102015005).
2
Focus group je do češtiny překládán několika způsoby. Nabízí se označení „fokusní skupina“, což ale není
jazykově příliš vhodná volba. Ustálilo se používání pojmu „ohnisková skupina“, ale například Hendl (2005)
neuvádí ani „focus group“ ani „ohniskovou skupinu“, a používá pojmy jako skupinová diskuze, skupinový
rozhovor nebo skupinové interview.
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V každém případě je focus group považována za jednu z nejprogresivnějších
kvalitativních metod pro získávání dat (Miovský, 2006 dle Šebek, Hoffmannová, 2010, 32).
Jedná se o metodu pro získávání informací ke zvolenému tématu od skupin, pro niž je
charakteristický sdílený zájem.
Focus group je metoda sociálního zkoumání ve formě strukturované diskuse, která
zahrnuje zjišťování názorů a myšlenek od malých skupin účastníků. Diskuse musí být řízena
zkušeným moderátorem (výzkumným pracovníkem). Tato metoda je vhodná při analýze
témat a oborů, u kterých existuje vysoký počet rozdílných názorů, nebo v případě komplexní
problematiky, která vyžaduje podrobný průzkum (Grasseová a kol., 2012, 204).
Metoda focus group může být v praxi využita například u týmů, kde se analytická a
taktická činnost zaměřuje na exploraci, tj. pokud je prozkoumáváno nové téma, resp. se
připravujeme na řešení situací, které nabízejí mnohé varianty.
Stručně k historii metody
Původ focus group je hledán v období druhé světové války, kdy pomocí této metody
Merton, Fiske a Kendall zkoumali přesvědčivost propagandistického úsilí a efektivity
tréninkových materiálů pro vojáky. Metoda se rovněž uplatňovala při zjišťování faktorů
negativně ovlivňujících produktivitu pracovních skupin (Krhovská a kol., 2013,6; Šebek,
Hoffmannová, 2010, 32). Ještě však před druhou světovou válkou byl na téma skupinových
rozhovorů publikován článek „The Group Interview“ od E. S. Bogarduse, a to v roce 1926.
Ve stejné době převedl Mertonův kolega Lazarsfeld metodu focus group do
marketingového výzkumu, kde sloužily pro získávání informací o názorech na nové produkty
a služby. Poté však došlo k útlumu a metoda nebyla, i přes příležitostné používání, až do 80.
let 20. století systematicky rozvíjena. V 80. letech se metoda postupně dostala do oblastí jako
demografie, lékařství a opět sociologie (Morgan 2001: 17) například ke zjišťování znalostí,
postojů a sexuálních praktik ovlivňujících používání antikoncepce, nebo jako první krok
k překonání hranic dosavadních znalostí o homosexuálních komunitách vzhledem
k očekávané epidemii AIDS. Focus group tak umožnila dotknout se díky skupinové dynamice
i témat, která jsou pro některé osoby tabu či velmi nepříjemná témata (viz Krhovská a kol.,
2013, 6).
V oblasti řízení a marketingu se používá metoda focus group pro testování efektivity
postupů, pro generování nových myšlenek a tvořivost v řešení problémů. Podle studie
Greenberga, Goldstuckera a Bellengera (Fern 1982), ve které jim odpovědělo 262 firem,
běžně používá tuto metodu 47 % dotázaných firem. Největší rozšíření (81 %) pak autoři
zjistili u firem prodávajících spotřební zboží, na druhém místě (s 67 %) stály firmy zabývající
se marketingem a poradenstvím. Mezi lety 1950 a 1980 bylo technika focus group používána
jen velice vzácně, právě až oblast marketingu a hlavně průzkumu trhu. Tento metodologický
nástroj si také našel místo v médiích a filmovém průmyslu, např. ke zkoumání toho, jak
posluchači interpretují mediální zprávy.
Popis metody
Focus group představuje metodu skupinového rozhovoru, který namísto výměny
otázek a odpovědí mezi výzkumníky spoléhá na interakci uvnitř skupiny, která je vyvolána
tématem. Metoda je spojena s flexibilitou a kreativitou, protože se užívá pro tvorbu hypotéz,
zkoumání názorů, postojů a hodnot, testování nových myšlenek a nápadů, evaluaci,
diagnostikování, hledání řešení či pro predikce.
Jako skupinový rozhovor označuje focus group například R. A. Krueger, který tvrdí,
že rozhovor v rámci focus group využívá lidských tendencí. „Postoje a vnímání konceptů,
200

produktů, služeb nebo programů se částečně odvíjí od interakce s jinými lidmi“ (Krueger,
1994, 10). Snaží se tedy poukázat na to, že přínosem focus group oproti klasickému
rozhovoru může být právě fakt, že je přítomna celá skupina lidí. S tímto tvrzením se
ztotožňuje i D. L. Morgan. „Charakteristickým znakem ohniskových skupin je explicitní
užívání skupinové interakce k získání údajů a vhledů, které by bez interakce, již nacházíme ve
skupině, byly těžko přístupné“ (Morgan, 2001,13–14).
Skupinová interakce je důležitá proto, že data získaná tímto způsobem mohou být
bohatší a detailnější než v případě rozhovoru mezi dvěma osobami (Rabiee, 2004, 656).
Pokud zafunguje skupinová dynamika, může tato spolupráce účastníků s výzkumníkem
posunout výzkum novým a často neočekávaným směrem (Kitzinger, 1995). Kitzingerová vidí
focus group jako „formu skupinového rozhovoru, která těží z komunikace mezi jejími
účastníky s cílem zisku dat“ (Kitzinger, 1995, 299) ale také jako „skupinovou diskuzi, která
objevuje specifickou skupinu problémů“ (Kitzinger-Barbour, 1999, 4).
Potůček vnímá focus group jako formu participativních metod výzkumu. Dle něj je
cílem těchto participativních metod “[společně] zkoumat budoucí potřeby společnosti ve
všech jejích aspektech“ (Potůček, 2006, 30). Patrné tedy je, že centrálním aspektem focus
group je právě možnost využít interakci mezi jejími účastníky jako cestu k zisku dat, které se
nedají získat či objevit jakoukoliv jinou metodou. Klíčovou charakteristikou focus group je
aktivní zapojení celé skupiny a interakce mezi jejími členy.
Při vymezení focus group lze rozlišit v zásadě dvě myšlenkové školy. Dle prvé z nich
existuje několik typů skupinových rozhovorů a focus group je jen jedním z nich. Mezi
definiční kritéria je pak považována například formálnost nebo počet účastníků ve skupině
(Smolík, Vejvodová, 2013a).
Podle druhého přístupu je focus group metodou, která naopak zastřešuje více
případných typů skupinového rozhovoru. Nepatří ale mezi ně takové typy skupinových
rozhovorů, které neobsahují skupinovou interakci nebo zaměření určené zájmem badatele.
Dle toho přístupu, který prosazuje David Morgan, je ohnisková skupina „[technika] výzkumu,
jež shromažďuje údaje prostřednictvím skupinové interakce vzniklé v debatě na téma určené
badatelem“. … „Zaměření (ohnisko) diskuse je určeno zájmem badatele tak, že badatelův
zájem označí ohnisko a samy údaje se shromažďují prostřednictvím skupinové interakce”
(Morgan, 2001,17–18). S tím de facto souhlasí i Martin Potůček, který rovněž tvrdí, že se
v rámci focus group počítá i s diskusí nad tématy, která výzkumník neočekával, ale v průběhu
se staly relevantními (Krhovská a kol., 2013, 6–7 dle Potůček 2006).
Metodu focus group je možné používat samostatně – tedy jako plnohodnotnou
metodu –, či jako součást triangulace metod, rozšíření a prohlubování porozumění
výzkumným výsledkům. V kontextu triangulace uveďme například možnost sběru dat skrze
kombinaci metody focus group, zúčastněného pozorování a strukturovaných rozhovorů.
Užití a realizace metody
Metoda focus group je postavena na čtyřech základních bodech, jejichž správné
naplnění podporuje úspěšnost aplikace této metody a tedy získání kvalitních a relevantních
dat. Jsou to:
1. synergie;
2. moderátor;
3. velikost skupiny;
4. homogenita.
První bod vychází podle Ferna (1982) z domněnky, že skupiny mohou profitovat ze
synergie při generování myšlenek. Tento názor zastává například Goldman (1962), který
uvádí, že focus group poskytuje řadu informací kvalitativně odlišných od informací získaných
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z individuálních rozhovorů. Podobně Hess (1968) se domnívá, že focus group produkuje širší
spektrum myšlenek a názorů než individuální rozhovory (Šebek, Hoffmannová, 2010, 34). Na
tomto principu je postavena i metoda brainstormingu, kde se uvádí pravidlo 1 + 1 = 3 (více
viz Smolík, Vejvodová, 2013a), což vyjadřuje princip násobení efektivity práce, pracujeme-li
ve skupině. Skupinová dynamika nám umožňuje generování většího objemu myšlenek, než
pokud se přistupuje k problematice skrze jednotlivce.
Dalším důležitým prvkem focus group je role moderátora. Obecně se vychází z
názoru, že odbornost, osobnost a používané postupy mají zásadní význam, pokud jde o
zajištění skupinové interakce (Morgan, 2001). Fern (1982) mu oponuje na základě výsledků
provedeného šetření, které zřetelné rozdíly mezi produktivitou skupin s výraznou a
potlačenou funkcí moderátora neprokázalo. Dalším sporným tématem je požadavek na
vzdělání moderátora. Kreuger a Caseová (2009) nekladou požadavek na vzdělání
výzkumníka, který realizuje focus group. Jako rozhodující uvádí především zkušenost s focus
group, kterou lze získat například v roli pomocného moderátora. Více konzervativní
stanovisko zastává Miovský (2006), který zdůrazňuje roli etických zásad, a proto by tuto
metody měli aplikovat pouze výzkumníci s patřičným vzděláním a zkušenostmi. Jednak takto
eliminujeme riziko pro sebe a účastníky a jednak se vyvarujeme získání nekvalitních a
neužitečných dat (Šebek, Hoffmannová, 2013, 34).
V každém případě role moderátora je v případě focus group jeden z klíčových
elementů úspěchu sezení a kvality získaných informací. Moderátor zastává několik funkcí. Za
prvé, je zodpovědný za to, že diskuze se věnuje danému tématu a účastníci myšlenkami
neodbíhají k irelevantním tématům. Za druhé, moderátor zodpovídá za to, že každému
účastníkovi se dostane v rámci diskuze přibližně stejně času, tzn., že diskuzi neopanují někteří
účastníci. Je běžným rysem skupinových debat, že někteří jednotlivci mají tendenci
dominovat. Je potom na moderátorovi, aby takové jednotlivce usměrnil. Za třetí, moderátor
musí podpořit diskuzi. Úkolem moderátora tak není klást dotazy v předem definovaném
pořadí, ale vést diskuzi a pěstovat prostředí, ve kterém mají účastníci možnost reagovat na
podněty a jít do interakce (Gaižauskaite, 2012, 23).
Třetí bod se vztahuje k velikosti skupiny. Jako ideální počet členů skupiny se uvádí 7
až 12 účastníků, tak aby byla vedena plodná diskuze a zároveň dostali všichni účastníci
prostor se k tématu vyjádřit. Nicméně neexistuje žádná univerzální norma, která by toto
pravidlo nastavovala. Velikost skupiny se tak může odvíjet od zkušeností organizátora focus
group, charakteru tématu a rovněž od technických a organizačních možností. Zřejmé je, že
čím více účastníků, tím má každý z nich menší prostor k vyjádření vlastních názorů, postojů a
myšlenek. Co se výběru samotných účastníků focus group týče, většina výzkumníků souhlasí,
že by mělo jít o homogenní skupinu. Účastníci jsou vybíráni účelově především proto, že
představují jistý – i když ne nutně reprezentativní – vzorek populace. Tato populace je
vybrána ve vztahu k danému tématu. Zpravidla je cílem zjistit názory a vnitřní pohledy
účastníků na dané téma. Aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku a získalo největší možné
množství dat, je nezbytné, aby členové skupiny neměli problém s aktivní participací, aby byli
otevření a sdílní.
Čtvrtým základním prvkem focus group je homogenita skupiny a zde se přidává i
vzájemná nezávislost členů. Vzájemná závislost totiž může významně ovlivnit skupinovou
dynamiku a odpovědi jednotlivců. Focus groups nejsou vedeny s cílem nalezení jednotného
řešení – shody – mezi účastníky. Význam focus group spočívá v možnosti získat různorodé
pohledy a perspektivy. Doporučuje se, aby se účastníci navzájem neznali, čímž se posílí
upřímnost, spontánnost i šíře sdílených pohledů. Diskuze se tak může točit i okolo témat,
která by byla ve skupině, v níž se účastníci navzájem znají, tabuizována. Na druhou stranu
někdy může být cílem výzkumníka zjistit interakci v nějakém kolektivu. Výběr musí být tedy
přizpůsoben cílům výzkumu (Rabiee, 2004, 655–656, srov. Morgan,2001, 52–54). Rovněž
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dodržení principu homogenity skupiny se považuje za prvek, který vede ke zvýšení efektivity
focus group. Homogenita skupiny může být zajištěna třeba tím, že si členové skupiny budou
věkově blízcí, budou mít přibližně stejný společenský status nebo skupina bude etnicky
homogenní, případně může být složena pouze ze zástupců jednoho pohlaví. Skladba a
homogenita by měla být určena tématem. Některá témata nemusí vyžadovat genderově
homogenní skupinu, jiná ano. Cílem je, aby se členové cítili ve skupině v bezpečí a nezdráhali
se účastnit diskuze. Homogenita se vztahuje k původu účastníků, nikoli k jejich názorům a
postojům. Naopak, jistá názorová pestrost je pro vývoj diskuze žádoucí. Nutnost dodržet
homogenitu skupiny vede někdy k potřebě segmentace; skupiny se dělí na podskupiny, které
jsou homogennější. Výzkum tak může reflektovat různorodé perspektivy, ale zároveň se
zvyšuje jeho finanční a časová náročnost (Krhovská a kol., 2013).
Kitzingerová však poukazuje na fakt, že právě určité narušení této homogenity by
mohlo přispět k různorodějším datům a závěrům. Zároveň však varuje před přílišnou
hierarchií uvnitř skupiny tak, aby nedocházelo ke střetu dvou účastníků, z nichž jeden je ve
vyšší pozici než ten druhý. To by pak mohlo ovlivnit nejen dynamiku, ale i sbíraná data. Jako
příklad uvádí skupinu, ve které by jedním z účastníků byla např. nemocniční sestra a dalším
účastníkem by byl lékař či konzultant pracující ve stejném nemocničním zařízení (Kitzinger,
1995).
Focus group v klasické podobě vypadá v praxi tak, že skupina 6–10 osob, přibližně
stejného věku a společenského statusu, sedí u stolu (pokud možno s drobným občerstvením) a
debatuje na vybrané téma. Avšak díky rozvoji moderních technologií se možnosti realizace
focus group výrazně rozšiřují. Proto se v posledních letech uskutečnily focus groups, které se
odehrály přes telefonní konferenční hovory, videokonference, synchronizované i
nesynchronizované online skupiny přes video i bez videa.
V rámci správného sběru dat by měla být dodržena určitá pravidla. V první řadě je
důležité určit si hlavní cíl či cíle celé focus group. Potom přichází na řadu plánování počtu
„sezení“, které budou potřeba. Ten závisí na objemu dat, který chceme nasbírat a také na
konkrétním tématu. Důležité je asi ale být si vědomi toho, že není ani tak důležitý počet
sezení, jako kvalita získaných dat. Dále je důležité určit časové ohraničení každé focus group
– ta by ideálně měla trvat mezi jednou až dvěma hodinami. Obecně by mělo v časové rovině a
počtu sezení platit pravidlo saturace.
Zde nabízíme rámec realizace focus group. Tabulka shrnuje základní kroky focus
group scénáře.
Krok 1
Úvod

Krok 2
Zvyknutí si na
prostředí / diskuzi

Krok 3






Představení moderátora (a asistenta), pozdravení účastníků
Představení výzkumného záměru
Vysvětlení etických otázek spojených s výzkumem
Prezentace a odsouhlasení pravidel diskuze – moderátor musí
účastníky ujistit o tom, že každý člen skupiny je důležitý a
respektovaný. Moderátor rovněž navrhne pravidla, aby byla
zachována rovnost, např. vždy hovoří jeden účastník, žádné
hrubé přerušování apod. Účastníci rovněž mohou navrhnout
vlastní pravidla.
 Jít rovnou k tématu diskuze může skončit vágními příspěvky
účastníků. Je vhodné věnovat alespoň pár minut zvyknutí si na
prostředí focus group. Je možné např. vyzvat účastníky
k představení se a sdělení, jaký mají vztah k tématu.
 Tento krok pomůže odstranit nedůvěru.
 Při focus group se uplatňují stejná pravidla a zásady jako u
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kvalitativních rozhovorů: začínáme s obecnějšími otázkami a
postupně přecházíme k hlavním a více specifickým otázkám.
 Otázky formulujeme tak, aby vybízely k diskuzi:
- Moderátor by se měl vyhnout ano/ne odpovědím. Pokud to
není možné, měly by následovat navazující otázky.
- Moderátor by měl být trpělivý. Účastníci nemusí být schopni
odpovídat na otázky okamžitě. V případě dlouhého mlčení by
měl moderátor zkusit otázku přeformulovat.
- Moderátor by měl umět rozpoznat méně aktivní účastníky a
podpořit je tak, aby se více zapojili. Je možné použít přímé
dotazování např.: „Pavel právě zmínil, že… Jano (méně
aktivní účastnice), jaká je v tomto tvoje zkušenost?“
- Zapojit do diskuze můžeme účastníky i díky dotazování se na
minulost a přímo na jejich osobu např.: „Pamatuješ si, jak
tato metoda fungovala v tvém případě? Jak to probíhalo?“
- Užitečné jsou navazující a upřesňující otázky např.: „Můžeš
uvést příklad?“ „Máš tím na mysli…?“
- Efektivní jsou rovněž hypotetické otázky např.: „Pokud bys
byl zodpovědný za tento program, co by byla první věc,
kterou bys upravil?“
Krok 4
 Doporučuje se ukončit diskuzi shrnutím, vyzvat účastníky zda
Shrnutí diskuze
mají ještě něco k doplnění, zda bylo něco vynecháno /
opomenuto, ale mají pocit, že je důležité se ještě o tom zmínit.
Zdroj: Gaižauskaite 2012: 27.
Diskuze

Srovnání s ostatními kvalitativními metodami
Focus group je možné vnímat jako metodu stojící mezi individuálním rozhovorem a
zúčastněným pozorováním s tím, že zprostředkovává přístup k datům, ke kterým dvě zbylé
metody přístup nemají. Zatímco zúčastněné pozorování sbírá data z přirozeného sociálního
prostředí, Focus group je možné vnímat v podstatě jako nepřirozené sociální prostředí. Z toho
vyplývají její přednosti a nedostatky oproti zúčastněnému pozorování. Focus group je na
rozdíl od pozorování schopná zkoumat téměř výhradně verbální projevy, pokud je třeba
zkoumat i jiné než verbální projevy je nutné zvolit pozorování. Navíc je nebezpečí, že u této
metody bude docházet k nepřirozeným interakcím. Výhodou je naopak to, že prostřednictvím
focus group můžeme obstojně studovat i to, co nemáme možnost pozorovat jinak. Další
výhodou je oproti zúčastněnému pozorování menší časová, a tudíž i finanční náročnost. Při
zúčastněném pozorování strávíme mnoho času čekáním na interakce, které často ani nemusí
přijít. Skupinové interview vygeneruje během krátké doby velké množství dat (Krhovská a
kol., 2013 dle Morgan, 2001, 21–23).
Oproti individuálnímu rozhovoru má u focus group výzkumník menší množství
kontroly, případně je nutná větší pozornost moderátora diskuse. Nicméně v případě, že by měl
být rozhovor méně strukturovaný, může být výhodnější metoda focus group, diskuze bude
přirozeně plynout díky skupině, zatímco u individuálního interview by dotazovatel mohl
pracně hledat další směr otázek. Individuální rozhovor má také zpravidla výhodu v schopnosti
proniknout do větší hloubky tématu. Obě metody se mohou lišit i v tom, jaká data získávají.
Což bylo možné vidět na výzkumu toho, jak mladí muži mluví o svém vztahu k opačnému
pohlaví. Při individuálních rozhovorech měli tendenci se prezentovat citlivěji než ve skupině.
Je tedy nutné se při výběru správné metody zamyslet nad kontextem a nad tím, jaký typ dat
chceme získat (Krhovská a kol. dle Morgan, 2001, 24–27).
204

Kombinace focus group a dalších metod
Focus group lze samozřejmě kombinovat s dalšími metodami. Focus group tak lze
kombinovat například s individuálními rozhovory, se zúčastněným pozorováním, s anketami,
ale i s experimenty (viz Morgan, 2001, 37–45).
Přesto je vzhledem k relativní novosti focus group tato metoda v kombinaci s jinými
považována spíše za doplňkovou, jelikož většina badatelů se spoléhá především na metody již
důvěrně známé a „tradiční“. Přesto lze (nejenom v tomto případě) konstatovat, že vzájemné
kombinování metod má svá opodstatnění a může přispět ke zlepšení celkových výsledků.
Závěr a doporučení pro užití metody
Obecně lze konstatovat, že metoda focus group se do širšího povědomí v sociálních
vědách dostává postupně. Díky využití v managementu, marketingu, psychologii či sociologii
si tato metoda získává místo i v oblasti bezpečnostních studií. Tento trend koresponduje i
s vývojem na (nejenom akademických) zahraničních pracovištích, kde je tato metoda součástí
metodologických kurzů i odborných seminářů. I proto je vhodné využívat tuto metodu
nejenom v pedagogické přípravě budoucích bezpečnostních expertů, ale i v policejní,
analytické, zpravodajské aj. praxi.
Focus group jako metoda má bohaté využití i v bezpečnostní oblasti, přičemž ji lze
doporučit jak pro krátkodobé predikce a řešení a v diagnostice problémů (např. ve vztahu
k organizovanému zločinu, kyberzločinu, drogové problematice, nelegální imigraci atp.), tak i
v případě zvolení vhodné taktiky např. při práci policie (např. v případech kolektivního násilí
atp.) (srov. Krhovská a kol. 2013).
Lze upozornit i na fakt, že pouze vhodným výběrem účastníků (expertů) lze metodou
focus group zpřesnit a dospět k relevantním výsledkům (exploraci problému) či predikcím.
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Ruskojazyčný organizovaný zločin na mezinárodní scéně
Russian Speaking Organized crime in international arena
Petr Pojman
Abstrakt: Charakter, postavení a typ činnosti zločineckých skupin a syndikátů je základním
determinantem, určujícím způsob jejich průniku do zahraničí. Příspěvek je zaměřen
především na ruskojazyčný organizovaný zločin a situaci v některých zemích EU. Na jeho
příkladě se pokouší prostřednictvím neúplné indukce charakterizovat a kategorizoval různé
typy mezinárodního působení.
Klíčová slova: Ruskojazyčný, zločin, organizovaný, mezinárodní, expanze.
Abstract: The nature, status and type of activities of criminal groups and syndicates is a
fundamental determinant, of their mode of international expansion. The paper is focused on
Russian Speaking Organized Crime and situation in some EU countries. Using incomplete
induction I was trying to characterize and categorized the different types of international
expansion.
Key words: Russian speaking, crime, organized, international, expansion.
Možnost zahraničního působení je pro každou významnější skupinu organizovaného
zločinu důležitá. Nejde v žádném případě pouze o vývoz nelegálních produktů a služeb, ale i
o možnost legalizovat zisky, skrýt nelegálně získaný majetek apod. Ruskojazyčné skupiny
získaly tuto možnost především až s rozpadem Sovětského svazu.
Modernizující se ruskojazyčný organizovaný zločin se po otevření hranic chopil
možností, které nabízel mezinárodní obchod. Navázal mezinárodní kontakty, byl velmi rychle
schopen úspěšně konkurovat ostatním již dříve mezinárodně působícím skupinám
organizovaného zločinu. V současnosti je v řadě oblastí nejvlivnějším hráčem, jehož zájmy
zasahují jak kriminální, tak legální druhy podnikání.
První oblastí zahraniční expanze ruského organizovaného zločinu byly země východní
Evropy. Postupně se ruský organizovaný zločin naučil operovat i ve státech Evropy západní a
pronikl i do Spojených států. Jeho vliv je dnes zaznamenáván i v Latinské Americe a
Karibské oblasti, kde navázal spolupráci s místními narkokartely.1
Do zahraničí se v polovině 90. let rozšířily i krvavé střety mezi kriminálními
skupinami, které bojovaly o podíly na nově otevřených trzích. Hlavní frontou této války byly
sice ulice ruských měst, její ozvěna však doléhala až do Londýna a New Yorku. 2
Ruskojazyčný zločin již neohrožoval pouze země bývalého SSSR, ale stával se globálním
hráčem, jehož zájmy v současné době zasahují prakticky celý svět.
Neformální společenství jsou nahrazována racionálním byrokratickým aparátem
manažerského typu. Součástí organizovaného zločineckého prostředí jak v Rusku, tak na
Ukrajině i v dalších zemích SNS, jsou i mezinárodně působící obchodní společnosti. Členy
jejich řídících orgánů nejsou pouze občané zmíněných zemí, ale i osoby ze států, které se staly

1 Burton, F., Burges, D., Russian Organized Crime, Stratfor, 14.11.07.
2 Chlebnikov, P., Kmotr z Kremlu – Boris Berezovskij, Praha 2003, s. 30.
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terčem takto sofistikované prováděné expanze organizovaného zločinu. Na specifické úkoly
jsou v zahraničí najímány místní advokátní kanceláře, bezpečnostní agentury a v určitých
případech je využíváno i služeb místních i zahraničních kriminálních elementů.
Lze zároveň předpokládat, že tradiční uspořádání ukrajinského organizovaného
zločinu, který byl (je) i v zahraničí organizován do brigád na základě regionálního klíče, je na
ústupu. Pravděpodobným vývojem je centralizace do struktur, kde hrají určující roli struktury
pocházející z Doněcké oblasti.
Zároveň je však třeba připomenout, že některé ukrajinské skupiny mohou být součástí
širších syndikátů, které jsou kontrolovány silnější ruskou strukturou. Podobným způsobem,
by bylo možné charakterizovat i některé běloruské skupiny.
Přes výraznou konsolidaci jak ruského, tak i ukrajinského organizovaného zločinu je
třeba v případě zahraničních působení zároveň konstatovat, že jednotlivé skupiny mohou
působit poměrně nezávisle na centru. Velmi záleží na způsobu a motivech expanze
jednotlivých skupin a jednotlivců.
Jak působení, tak expanze organizovaného zločinu nemusí být vždy pouze exportem
nelegální produkce, či zprostředkováním nelegálních služeb, jako jsou např. drogy či
prostituce. Tyto “klasické“ formy kriminality bývají přenechány méně ambiciózním, méně
rozvinutým skupinám, které však ze svého výdělku často odvádějí “daň“ vlivnějším a
mocnějším syndikátům.
Expanze moderních nebo modernizovaných skupin organizovaného zločinu nabývá
zvláště v případě ruských skupin velmi “kultivovaných“ oficiálních podob. V řadě případů se
tak někteří lidé stávají zákazníky nebo oběťmi organizovaného zločinu aniž by o to tom
věděli. I v případě zahraniční expanze byl totiž systém skupin organizovaného zločinu
nahrazen systémem organizovaného zločineckým prostředím. Jeho součástmi, zákazníky i
oběťmi nejsou pouze lidé, kteří vědí o svém ať již dobrovolném nebo donuceném kontaktu s
kriminální strukturou.3
Jakkoli platí toto konstatování z velké části i v rámci domácího působení, je v případě
zahraniční expanze obzvláště důležité. Zde se totiž ruskojazyčné zločinecké struktury
dostávají do prostředí, které má o jejich fungování jen minimální představu. V zahraničí si
kromě toho řada významných aktérů organizovaného zločinu dává více záležet na preciznější
konspiraci svých aktivit.
I přesto lze konstatovat, že uživatelé drog nebo osoby využívajíci služeb prostitutek
mohou předpokládat, že produkt nebo služba jim byla dodána. prostřednictvím kriminální
struktury. O jistotě střetu s organizovaným zločinem pak mohou hovořit osoby které se staly
oběťmi obchodu s lidmi nebo podnikatelé jejichž provozovny se staly terčem reketýrů.
Jestliže je však organizovaný zločin zapojen do mezinárodního obchodu s
energetickými surovinami, stávají se jeho zákazníky, a v případě nedodání smluvených
surovin i oběťmi nedobrovolně celé skupiny obyvatelstva nebo dokonce celé státy. Opustímeli evropský prostor, pak je třeba upozornit i na situace, ke kterým dochází i ve sféře
nelegálního obchodu se zbraněmi, jejíchž dodání nebo i nedodání, může ovlivnit výsledky
některých lokálních konfliktů.
Expanze organizovaného zločinu má tak v současnosti mnoho podob, rizika spojená s
jeho činností mohou vzrůstal, i bez osobní přítomnosti jeho exponentů na území cílové
země. Přičemž průnik organizovaného zločinu do legálních globálně působících obchodních
společností je spojen s rizikem, které může mít i fatální následky.

3 Informace o srůstání legální a nelegální sféry vyplývají ze zprávy, kterou v průběhu r. 2009 zadal Europol
Královskému Institutu pro mezinárodní vztahy Chatham House (Chatham Hause, Royal Institute of International
Affairs). Citováno dle: Koncepce boje proti organizovanému zločinu v ČR na období let 2011-2014 MV ČR.
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Expanze organizovaného zločinu je tak poměrně širokým pojmem. Charakter expanze
se u jednotlivých skupin organizovaného zločinu může velmi lišit. “Kategorizace“ expanze
vyžaduje detailnější objasnění. Stejně jako se od sebe liší jednotlivé skupiny organizovaného
zločinu, liší se i způsob jejich průniku do zahraničí.
V oblasti obchodování s lidmi, které je důležitým segmentem “tradičních“ aktivit
ruskojazyčného organizovaného zločinu, byly, i přes latentnost tohoto typu kriminality,
vysledovány určité obecné principy a odlišnosti modu operandi různých typů skupin
organizovaného zločinu. Podobnou strukturu lze předpokládat i v jiných tradičních odvětvích
organizované kriminality, jako je obchod s drogami, alkoholem, cigaretami, zbraněmi, nebo
kradenými vozy:
-Globální zločinecké organizace: jsou hierarchické mezinárodní struktury s kontakty
na politiku, ekonomiku a státní orgány, a to jak v cílové, tak zdrojové, popřípadě tranzitní
zemi. Vykazují tedy zřetelné rysy organizace mafiánského typu. Tyto globální organizace se
nezabývají jen obchodem s lidmi, ale i obchodem s narkotiky, nelegálním obchodem se
zbraněmi, pašováním apod.
-Trans-nacionální zločinecké organizace: se od těch globálních liší především tím, že
neprodávají oběti jiným skupinám, ale rozmisťují je po svých nočních klubech, nebo v
případě otrocké práce na svých pracovištích (stavby, trhy atd.) Mafiánské rysy zde nemusí být
nutně zastoupeny.
-Lokální organizace: odpovídají na konkrétní „zakázku“ spotřebitele, tedy pasáků,
nočních klubů, stavitelů apod. Jim pak dodávají ženy či muže.4
Charakter, postavení a typ činností zločineckých skupin a syndikátů v zemi
původu jsou základními determinanty, určujícími způsob jejich průniku do zahraničí.
Ruskojazyčný organizovaný zločin je tvořen velkým počtem aktérů. Ne každá expandující
skupina organizovaného zločinu představuje globální hrozbu a naopak ne každá globálně
působící skupina má zájem o regionální expanzi, neboť své potřeby daleko lépe saturuje
získáním podílu na globálním obchodu.
Dalším důležitým prvkem je sama motivace k přesunu všech, nebo části aktivit do
zahraničí. V prostředí ruskojazyčného organizovaného zločinu pozorujeme nejen zločinecké
syndikáty, které tímto způsobem rozšiřují své zisky, portfolio i vliv, ale i skupiny, které byly
ze země původu vytlačeny, a jejich působení v zahraničí se podobá spíše emigraci.
Regionální expanze
Regionální expanze je právě tím typem zahraničního působení, který je v současném
diskursu nejvíce akcentován. Ty organizované zločinecké skupiny, které se věnují
“klasickým“ formám organizovaného zločinu, jako např. provozování prostituce, pouličnímu
prodeji narkotik, vymáhání poplatků za “ochranu“, se snaží právě o regionální expanzi a v
oblastech svého působení potřebují získat alespoň částečnou kontrolu nad teritoriem, které se
stalo jejich cílem. Bez této kontroly by nebylo možné takovéto činnosti vůbec provozovat.
Jako příklad zde může posloužit i v ČR donedávna působící skupina vora v zakoně A.
Soghojana. Tento asi padesáti-členný gang byl do r. 2009 aktivní v Česku a Rakousku.
Zabývala se především vymáháním výpalného. Mezi její oběti patřili především podnikatelé z
Arménie, Čečenska.5

4 Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие рофилактика,
IOM, МОМ, red. Волчецкой, Т.С. Vilnius, 2007, s. 73-74.
5 Lenta.ru, 22.4.09, В Австрии и Чехии обезвредили "армянскую мафию".
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Vybíráno bylo většinou od 50-500 Euro. Je však znám i případ, kdy požadovali 5000
Euro. Ti, kteří odmítli zaplatit, bylo obtěžováni a biti. Skupina, spáchán nejméně dvě vraždy a
několik pokusů o vraždu.6
Soghojan si objednal vraždu arménského podnikatele s cílem zastrašit arménskou
komunitu v Praze a získat vliv v komunitě čečenské. Arménský podnikatel údajně porušil
nepsané pravidla tím, že odmítl část svého zisku ve výši jednoho milionu dolarů vložit do
společné kasy (obščaku).7 Na spáchání vraždy byl najat očividně ne příliš profesionální vrah
Ukrajinec Timur Treťjakov. Výsledkem jeho střelby byla smrt zcela jiné osoby, která se tehdy
shodou okolností pohybovala na stejném, místě ve voze stejné značky, jako arménský
podnikatel.
České úřady však projevili v tomto případě podobnou profesionalitu jako najatý vrah a
Soghojan byl v r. 2010 propuštěn z vazby. Nedlouho poté odjel do Arménie. V říjnu 2013 byl
v nepřítomnosti definitivně odsouzen k 22 letům odnětí svobody. Návrat do Česka však v
nejbližší době velmi pravděpodobně nechystá.
Regionální expanze je charakteristická především pro velkou část Ukrajinských
skupin. Pouze na území České republiky působily (působí) tyto ukrajinské skupiny,
označované jako brigády: Krymská, Kyjevská, Lvovská, Mukačevská, Užhorodská, Iršavská,
Krivojrogská a Luhaňská. Ty jsou jak doma, tak i v zahraničí charakteristické tím, že se
kriminálním aktivitám věnují na konkrétním jimi kontrolovaném teritoriu. V místech, kde se
tyto oblasti překrývají, dochází ke středům, případně k dohodě o spolupráci.
Pokud jde o jejich vliv podsvětí, existují mezi těmito skupinami velmi podstatné
rozdíly. Mezi nejvlivnější uskupení patří Luhaňská brigáda. Její aktivity byly zaznamenány
zejména v Brně, na severní Moravě a Vysočině. Podle některých informací řídí její brněnský
boss i odnože na území Maďarska, Slovenska, Německa a Španělska.8
Takto prováděnou regionální expanzi lze i v případě velmi silných skupin
organizovaného zločinu řešit běžnými policejními prostředky. Jde totiž většinou o tradiční
odvětví kriminálního podnikání. Do takového prostředí lze snáze proniknout i jej monitorovat.
Mezi pachateli jsou častěji lidé s bohatou kriminální minulostí.
Pokud by tedy například české úřady projevily trochu profesionality, zjistily by, že
rodák z Arménie Andranik Soghojan je v kriminálních kruzích známý pod přezdívkou “Zap“
a v r. 1994 byl v Moskvě korunován vorem v zákoně. V r. 2006 byl zatčen v Soči, obviněn z
nelegálního pobytu na území Ruska, vyhoštěn a deportován do Arménie. Odtud se přesunul
právě do ČR.9
V situaci, kdy české migrační úřady vyžadují od každého migranta řady někdy zcela
nesmyslných potvrzení, je vpuštění Soghojana do schengenského prostoru zarážející.
Výsledkem bylo zvýšení rizika nejen v ČR, ale i v sousedním Rakousku. Shodou tragických
okolností se obětí skupiny stal i řidič firmy Sazka, otec dvou dětí. Jimž řízený vůz značky
Bentley si nájemný vrah spletl s vozem, ve kterém jezdil i arménský podnikatel, na jehož
likvidaci byl Treťjakov najat.
Regionální expanze se kromě ukrajinského, arménského organizovaného zločinu týká
i skupin z Běloruska, Gruzie, Čečenska, Dagestánu apod. Jakkoli jsou do ni zapojeny některé
ruské skupiny, je zřetelně pozorovatelný spíše jejich intenzivnější zájem v zapojování se do
globálního obchodu.

6 В Австрии и Чехии обезвредили "армянскую мафию". 22.4.09, lenta.ru/news/2009/04/22/armmafia/.
7 Czech News Agency (ČTK), 13. 10.11.
8 Brněnské podsvětí ovládají nejtvrdší ukrajinské gangy, říká policie iDnes.cz, 11.10.2008.
9 Lenta.ru, 22.4.09, В Австрии и Чехии обезвредили "армянскую мафию".
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Globální působení
Organizované zločinecké syndikáty, zapojené např. do obchodu s drogami ve velkém,
do globálního obchodu s lidmi, zbraněmi a nebo ty, které ovládají podíly na trhu s
energetickými surovinami apod., o regionální expanzi neusilují. Jde jim především o podíly
na globálním obchodu.
Ze zemí bývalého SSSR, především pak z Ukrajiny, putují do EU ženy, nucené na
jejím území k prostituci. Prostřednictvím ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu se
do celé Evropy dostávají drogy ze střední Asie.10 Ve sféře legální ekonomiky hrají některé
kriminální syndikáty významnou roli v obchodu s energetickými surovinami. V této
souvislosti se hovoří především o tranzitu plynu přes Ukrajinu dále do Evropy.
Podle názoru Marka Galeottiho je ruský organizovaný zločin jakýmsi globálním
supermarketem služeb a produktu. Jeho zákazníky se stávají skupiny organizovaného zločinu
z jiných konců světa i teroristé.
Kromě struktur velmi známého S. Mogileviče, který byl německým Spolkovým
kriminální úřadem (BKA) označen za jednoho z nejvýznanějších zločinců na světě, hrají v
globálním obchodu významnou roli struktury vytvořené Viktorem Butem. Než byl But v
roce 2008 zatčen, dodávaly jeho firmy s flotilou šedesáti letadel zbraně do řady konfliktních
regionů světa.
Globální obchod nabízí tedy řadu příležitostí, jak pro významné hráče, tak pro celou
řadu externistů.
Motivace
V případě globálně působících kriminálních syndikátů můžeme prakticky vždy
předpokládat, že zemi svého původu používají jako pevný odrazový můstek. Mají zde
vybudované zázemí a po případných neúspěších v zahraničí mohou bez velkých problémů
tuto zemi využít jako bezpečný přístav. Motivy expanze v případě globálně působících
syndikátů organizovaného zločinu tak lze jednoznačně a stručně charakterizovat jako tahy na
strategické šachovnici, prováděné šéfy těchto kriminálních struktur z bezpečného místa.
Jejích cílem je jednoznačně zvýšení zisku a vlivu. V případě regionální expanze
organizovaného zločinu mohou být však její motivy různé. Kromě snahy o rozšíření trhu,
může jít i o důsledek zintenzivňující se aktivity bezpečnostních orgánů nebo snahou
silnějších skupin vytlačit skupiny slabší.
To pak donutí některé skupiny organizovaného zločinu k přesunu svých aktivit do
zahraničí. V takovém případě se pak tyto zločinecké skupiny většinou nemohou příliš opírat o
své kontakty a logistické zázemí v zemi původu. Ve své činnosti jsou tak nutně omezeny.
Expanze není v tomto případě dalším stadiem modernizace, ale pouze nutností. Skupina
organizovaného zločinu musí být sice již dostatečně modernizovaná na to, aby byla expanze
schopna, je k ní však donucena vnějšími okolnostmi. Pokud by taková skupina
neexpandovala, byla by zlikvidována. Expanze se v tomto případě podobá spíše “emigraci“.
Jak již bylo dříve naznačeno, největší rizika jsou spojena s expanzí skupin, které si v
zemích svého původu již vytvořily dostatečně silné postavení k tomu, aby ho mohly využít
pro expanzi do zahraničí. Tak vznikají velmi silné a nebezpečnější zločinecké organizace.
Expanze je v tomto smyslu dalším stádiem nebo dokonce doposud nejvyšším stádiem
modernizace.

10 The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessment, UNODC, 2010, s.141145.
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Schopnost určit, do jaké kategorie konkrétní skupina organizovaného zločinu patří, je
důležitá pro zvolení správné strategie a taktiky boje s organizovaným zločinem právě i v
místě jeho expanze.
Způsob boje proti skupinám, které jsou v zahraničí v “emigraci“, je totiž diametrálně
odlišný od způsobu boje s těmi, které mají v zemi svého původu vybudovanou širokou síť
kontaktů. V takovém případě je totiž problematizována výměna informací i celková
spolupráce mezi bezpečnostními orgány relevantních zemí.
Vrcholový management takovýchto zločineckých organizací se většinou nenachází v
zemi, která se stala cílem expanze a pro místní bezpečnostní orgány je tak většinou
nedosažitelný.
K zvláště specifickým, ale nikoliv výjimečným situacím dochází tehdy, kdy se
významní představitelé organizovaného zločinu nebo tzv. kontroverzní podnikatelé stěhují
do zahraničí. Odtud pak pouze koordinují své obchodní zájmy. Na území hostitelské země se
většinou žádné nelegální aktivity neprovozují, ale spíše naopak v některých případech
dokonce financují dobročinné projekty. Žijí tak jakýsi “druhý život“. Jako příklad lze v této
souvislosti uvést kariéru v současnosti ve Francii žijícího Leonida Bilunova.11 V hostitelské
zemi tyto osoby především investují a při určité míře pokrytectví lze říci, že jejich pobyt může
být pro hostitelskou zemi z ekonomického hlediska výhodný.
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Inovativní postupy kariérového poradenství pro osoby
s trestní minulostí
Innovative practices of career counseling to people with criminal past
Jitka Polanská, Lenka Ouředníčková, Markéta Drahoňovská
Abstrakt: Příspěvek pojednává o způsobech začlenění osob s trestní minulostí na trh práce.
Nevládní nezisková organizace RUBIKON Centrum, která se již 20. rokem zabývá
problematikou reintegrace lidí, kteří se v minulosti dostali do konfliktu se zákonem do
společnosti, roku 2012 rozšířila portfolio svých služeb o pracovní poradenství. Právě otázku
zaměstnání vnímáme jako palčivý problém a jeden z klíčů ke snížení recidivy i řešení dalších
obtíží (například dluhů), se kterými se naši klienti potýkají. Klient se v rámci pracovního
poradenství dozví veškeré potřebné informace o průběhu a náležitostech výběrových řízení,
spolu s poradcem vytvoří životopis, motivační dopis, probírají otázku formy otevření tématu
trestní minulosti před potencionálním zaměstnavatelem. Klientům, kteří tápají v otázce svého
budoucího profesního zaměření, pracovní poradce může pomoci v rozhodování. Pro tento účel
může rovněž vhodně posloužit pracovní diagnostika, kterou rovněž klientům nabízíme.
Klienti pracovní agentury mohou za pomoci pracovního poradce nalézt uplatnění buď na
volném trhu práce, nebo u některého z našich spolupracujících zaměstnavatelů. V roce 2013
se na PA Rubikon obrátilo 308 kandidátů, z nichž 159 úspěšně prokázalo svůj zájem o
nalezení legálního zaměstnání a z této skupiny pak do zaměstnání nastoupilo celkem 68
kandidátů, dva klienti se za pomoci pracovních poradců stali OSVČ. Ze statistik dále vyplývá,
že 89% zaměstnaných kandidátů setrvalo v zaměstnání i po zkušební době.
Klíčová slova: zaměstnávání, reintegrace osob s trestní minulostí, pracovní poradenství,
zprostředkování zaměstnání, pracovní agentura RUBIKON, pracovní diagnostika, životopis,
individuální i skupinové pracovní poradenství.
Abstract: The contribution discusses the ways of including people with criminal past to the
labor market. Non-governmental nonprofit organization RUBIKON Centrum deals already 20
years with the reintegration of people who in the past came into the conflict with law. In 2012
the organization extended its service portfolio of career counseling. The issue of employment
we consider as a pressing problem and one of the keys to reducing recidivism and solving
other problems (such as debts), which our clients are facing. Within the work consultancy
clients find all the information about the course and requisites of employment selection
process, together with work consultant they create CV, letter of motivation, and discuss the
issue how to openly talk about the criminal past before a potential employer. Clients, who are
not sure about their future career focus, work consultants can help in decision making. For
this purpose may also suitably serve the career diagnostics that is also offered for clients.
Clients of recruitment agency with the assistance of work consultant can find the job place
either in the open labor market or at one of our cooperating employers. In 2013, the
Recruitment agency RUBIKON worked with 308 candidates – out of them 159 successfully
proved their concern for finding legal employment. Out of this group a total of 68 candidates
started their job, 2 clients with the assistance of work consultants became self-employed. The
statistics also show that 89 % of employed candidates stayed in the job after the trial period.
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Key words: employment, reintegration of people with criminal past, work consultancy, job
placement, recruitment Agency RUBIKON, career diagnostics, curriculum Vitae, individual
and group work consultancyí.
Záznam v rejstříku trestů představuje pro člověka s trestní minulostí významnou
bariéru při vstupu na pracovní trh. Cílem a smyslem Pracovní agentury organizace RUBIKON
Centrum pak je tuto bariéru bořit. Pomáháme klientům získat udržitelné pracovní uplatnění, a
integrovat se tak do společnosti. Možnost pracovního uplatnění motivovaných osob po
výkonu trestu odnětí svobody, nebo jiných alternativních trestů, vnímáme jako klíčovou pro
prevenci kriminality a snižování vysoké míry kriminální recidivy v České republice.
RUBIKON Centrum se restorativními programy začlenění osob s trestní minulostí zabývá od
roku 1994. Pracovní uplatnění je jednou z hlavních podmínek sociální integrace, a proto jsme
postupně vybudovali komplexní systém služeb zaměřený na zvýšení zaměstnanosti lidí se
záznamem v rejstříku trestů. Jádrem služeb je pracovní poradenství a příprava klientů na
úspěšný vstup na trh práce a nalezení zaměstnání, které je pro ně vhodné a ve kterém setrvají.
Aktivity na podporu zaměstnanosti jsme v roce 2012 soustředili do programu Pracovní
agentury RUBIKON. Vytvořením Pracovní agentury RUBIKON v rámci naší organizace
jsme reagovali na potřebu komplexního přístupu k řešení problematiky reintegrace osob
s trestní minulosti. Právě zaměstnání vnímáme jako jeden z klíčů k řešení dalších problémů,
se kterými se klienti z naší cílové skupiny potýkají, příkladem za všechny budiž vysoká míra
zadluženosti. V rámci pracovního poradenství se spolu s klienty snažíme nalézt udržitelné
pracovní uplatnění, které odpovídá jejich možnostem i aspiracím. Lidé po výkonu trestu se
vracejí do života demoralizováni, mají nízké sebevědomí a obavy z odmítnutí. Často se ani
sami sebe neptají, jakou práci by chtěli vykonávat. Domnívají se, že nemají na výběr. Jindy
zase naopak své možnosti přeceňují. Pracovní poradci vedou klienty k tomu, aby rozpoznali
své schopnosti a možnosti, a posílili v sobě odhodlání a vůli najít zaměstnání, které odpovídá
jejich skutečným schopnostem i přáním. Na této cestě jsme jim kvalifikovanými průvodci.
Naše pracovní poradenství pomáhá klientům rozvinout dovednosti, bez kterých se
v konkurenčním prostředí trhu práce neobejdou. Na tuto přípravu navazuje pomoc při
vyhledávání pracovních příležitostí na běžném trhu práce nebo zprostředkování konkrétních
pracovních nabídek od spolupracujících zaměstnavatelů.
Kdo pracuje s klienty v rámci služby pracovního poradenství?
Pracovní agentura RUBIKON poskytuje své služby ve čtyřech regionech a to v Praze,
Středočeském kraji, na Ústecku a Karlovarsku. V letošním roce došlo ke zřízení nového
kontaktního místa v Kutné Hoře, kde jsou ovšem vítání i klienti z okolních měst (např.
Kolína). Tým pracovních poradců tvoří šest odborně vzdělaných pracovníků, z nichž polovina
disponuje letitými zkušenostmi z komerčních personálních agentur i pozic interních
personalistů. Všichni pak mají společný zájem a praxi či vzdělání ze sociálních oblastí.
Komu je služba pracovní agentury RUBIKON určena?
Jsme si vědomi toho, že ne každý člověk, který se v minulosti dostal do konfliktu se
zákonem, touží po plnohodnotném návratu do běžného života bez kriminálního jednání. Nás
však zajímají pouze ti lidé naší cílové skupiny, kteří vykazují vůli a motivaci k řádnému
způsobu života a nalezení dobrého pracovního uplatnění.
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Poradenství individuální i skupinové
Pracovní poradci agentury RUBIKON pracují s uchazeči o zaměstnání zejména
formou individuálního poradenství. Máme ale i skupinové formáty, těžící ze síly skupinové
dynamiky. Uchazeči při nich sdílejí zkušenosti a učí se od sebe navzájem. Tyto skupinové
workshopy se věnují tématům, ve kterých se naši klienti chtějí zdokonalit (jak napsat
životopis, jak správně vystupovat při jednání se zaměstnavatelem, jakým způsobem hovořit se
zaměstnavetelem o trestní minulosti tak, aby klient neztratil příležitost další účasti ve
výběrovém řízení, nebo základní pemzum informací o druzích smluvních vztahů.
Forma a náplň kariérového poradenství
Klienta považujeme za hlavního aktéra poradenského procesu. Je tím nejpovolanejším
o sobě rozhodovat. Naši pracovní poradci pomáhají svým klientům ujasnit si jejich situaci a
zformulovat cíle. Cíle jsou pak východiskem individuálního plánu, který na začátku
poradenského programu poradce s klientem připravuje. Poradenský program se skládá ze tří
fází:
A/ Profesní poradenství
Hlavním cílem je pomoci klientovi si ujasnit oblasti profesního zájmu, zorientovat se
na trhu práce, sestavit si životopis a připravit se na jednání se zaměstnavatelem.
B/ Zprostředkování zaměstnání
K zaměstnání klienta pak vedou dvě možné cesty. Buď uchazeč soutěží o pracovní
místo bez našeho zásahu, nebo mu zprostředkováváme konkrétní pozice u spolupracujících
zaměstnavatelů, kteří důvěřují našemu výběru a přípravě uchazečů.
C/ Podpora při pracovní adaptaci
Když je uchazeč přijat do zaměstnání, naše práce tím nekončí. Podporujeme ho i ve
fázi zapracování. Jak si klienti vedou, sledujeme i po jejich úspěšném zapracování, což nám
pomáhá v rozvoji a zlepšování našich služeb.
Další oblastí, které se v individuální práci s klienty věnujeme je rozvoj
psychosociálních dovedností. Uchazeč o zaměstnání si pak osvojuje techniky, jak zvládat
stres spojený s návratem do běžného života a hledáním zaměstnání, a pracovní poradce je mu
v tomto procesu oporou. Pozornost je směřována i k měkkým dovednostem, jako jsou
například komunikační dovednosti, které jsou tolik potřebné k tomu, aby klient uspěl
v soutěžním prostředí trhu práce. Trénujeme optimální komunikaci se zaměstnavatelem
formou motivačního dopisu, životopisu a prezentace na přijímacím pohovoru. Zvláštní důraz
klademe na zvládnutí dialogu se zaměstnavatelem o trestní minulosti. Vystupování na
vlastním přijímacím pohovoru cvičíme i pomocí assessment centra, které používáme i pro
výběr vlastních zaměstnanců z řad klientů. Inspirováni britskou zkušeností partnerské
organizace Working Chance jsme zavedli pravidelné konání tzv. Pohovorů nanečisto. Při této
události se skupina uchazečů potkává v RUBIKON Centru se zástupci firem. V jedné
místnosti pak souběžně probíhá několik simulovaných příjímacích pohovorů. Každý přítomný
zástupce firmy vede postupně pohovor o délce 15 minut s každým přítomným klientem
pracovní agentury RUBIKON. Klienti tak mají možnost si v chráněném prostředí vyzkoušet
nejobtížnější momenty přijímacího pohovoru a získat konstruktivní zpětnou vazbu. Ačkoli
formát „Pohovorů nanečisto“ není primárně určen k tomu, aby zúčastněná firma některého
z klientů zaměstnala, k naší radosti se tak již několikrát stalo.
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Pracovní návyky a dovednosti - v dočasném (tréninkovém) zaměstnání
Vybraným klientům nabízíme tréninkové pracovní uplatnění na dobu určitou v naší
organizaci nebo u jiných zaměstnavatelů. Umožňujeme jim tím rozvinout pracovní
dovednosti, které budou potřebovat při přechodu na běžný trh práce, a vykázat pracovní
zkušenost a reference od zaměstnavatele. Díky tréninkovým místům se klienti stávají
konkurenceschopní na běžném trhu práce. Tréninková místa jsou zřizována na 6 – 12 měsíců.
K vytváření takových míst inspirujeme i další zaměstnavatele, kterým na ně také
zprostředkováváme mzdový příspěvek. Mzdový příspěvek je poskytován buď z námi
realizovaných projektů nebo prostřednictvím úřadů práce.
Co ještě nabízíme v rámci poradenských služeb?
Jsou to například motivační kurzy Získej zaměstnání a také rekvalifikační kurzy, které
provádíme ve věznicích i na svobodě. Pokud klienti potřebují podporu při řešení své sociální
situace, mají možnost využít tzv. Mentoring neboli asistenci vyškoleného laika. Mentorem se
může stát i osoba, která sama těžkostmi spojenými s návratem do života po výkonu trestu
prošla a úspěšně je zvládla. Specifickou službou jsou tzv. Startovací půjčky. Tyto bezúročné
půjčky poskytujeme za finanční podpory Cetelem prostřednictvím Nadačního fondu
RUBIKON klientům na úhradu takových kurzů, školení nebo pracovních pomůcek, které
výrazně zlepšují jejich pozici na trhu práce, a nebo jsou potřebné pro výkon práce, kterou
klient získal /např. odborný kuchař potřebuje profesionální sadu nožů etc./
Ti, kteří dávají druhou šanci: zaměstnavatelé
Kromě pracovního poradenství a zprostředkování zaměstnání poradci agentury
RUBIKON věnují i práci se zaměstnavateli. Právě oni jsou těmi, kteří prakticky druhou šanci
klientovi dají a proto je práce s nimi a péče o ty stávající významnou součástí náplně práce
poradce Pracovní agentury RUBIKON. Aktivně vyhledáváme zaměstnavatele, pro které
záznam v rejstříku trestů nepředstavuje automaticky důvod pro odmítnutí uchazeče. Zároveň
přispíváme k rozptylování obav zaměstnavatelů, kteří se obávají uchazeče s trestní minulostí
přijmout do svých stavů. Součástí našeho programu na podporu zaměstnanosti je také
zaměstnávání lidí s trestní minulostí na tréninkových místech v naší organizaci. Vybraným
klientům umožňujeme získat tolik potřebnou praxi a jdeme tak rovněž příkladem jiným
zaměstnavatelům, kterým pomáháme tréninková místa zřizovat. Kvalitu pracovního
poradenství neustále ověřujeme komunikací se zaměstnavateli, kterým námi připravené
uchazeče nabízíme, a také jako jejich přímý zaměstnavatel. Snažíme se neustále si rozšiřovat
obzory v oboru kariérního poradenství, což je také jeden z důvodů, proč jsme se stali členem
Asociace poskytovatelů personálních služeb.
Jak se nám dařilo v loňském roce
V roce 2013 se na PA Rubikon obrátilo 308 kandidátů, z nichž 159 úspěšně prokázalo
svůj zájem o nalezení legálního zaměstnání a z této skupiny pak do zaměstnání nastoupilo
celkem 68 kandidátů , dva klienti se za pomoci pracovních poradců stali OSVČ.
Zjednodušeně tedy můžeme říci, že každý pátý kandidát, který s Pracovní agenturou navázal
kontakt, nalezl pracovní uplatnění.
Ze statistik dale vyplývá, že 89% zaměstnaných kandidátů setrvalo v zaměstnání i po
zkušební době.
Kandidáti PA Rubikon nejčastěji hledají pracovní pozice v následujících oborech:
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stavebnictví, logistika, úklidové práce, administrativa, výroba a průmysl, gastronomie,
doprava, zahradnictví, strojírenství, údržba a telemarketing.
V roce 2013 oslovili pracovní poradci 234 zaměstnavatelů, z nichž 98 nemělo o
spolupráci zájem z různých důvodů, mezi něž patřila i obava z trestní minulosti našich
klientů. S ostatními byla spolupráce zahájena, nebo aktuálně probíhají jednání. V současné
době úzce spolupracuejem s celkem 50 zaměstnavateli.
V roce 2013 jsme se stali hrdými držiteli 1. ceny v soutěži Národního kariérového
poradenství.
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Tresty a trestání – jak je lidé znají a hodnotí?
Sentences and sentencing – how are they known and evaluated by people?
Miroslav Scheinost
Abstrakt: Článek přináší poznatky z výzkumné sondy do názorů lidí na problematiku trestů a
trestání v České republice. Prostřednictvím čtyř otázek byla zjišťována znalost tzv.
alternativních trestů, názor na četnost ukládání trestů, na to, zda se u nás tresty za závažnou
trestnou činnost v posledních letech spíše zpřísňují či zmírňují a na to, jakým způsobem by
bylo možné předcházet přeplněnosti věznic. Výsledky ukázaly, že respondenti jsou spíše pro
přísnější trestání a věří v jeho odstrašující účinek, trend trestání považují spíše za zmírňující
se a znalost alternativních trestů není příliš vysoká.
Klíčová slova: Tresty a trestání, veřejné mínění, alternativní tresty.
Abstract: The article presents findings from an inquiry on public opinion about sentences and
sentencing in the CR. By four questions were respondents asked on their knowledge about
alternative measures, on the view about frequency of different sentences, if the sentencing for
serious crimes indicates de-escalating tendency or vice versa and by what way would it be
possible to prevent overcrowding of prisons. The results showed that the respondents prefer
rather more strict sentencing and believe in its deterrent impact, trend in sentencing is seen as
rather de-escalating and general information on alternative measures is not too high.
Key words: Sentences and sentencing, public opinion, alternative measures.
Nový trestní zákoník představuje velmi konkrétní projev a výstup sankční politiky
uplatňované v ČR. Účinnost jeho uplatňování a naplnění záměrů a cílů, s nimiž byl
připravován, ovšem do značné míry závisí na míře jeho akceptace a aplikace složkami a
pracovníky justice, ale také na míře jeho pochopení a přijetí občanskou veřejností.
Grantový výzkumný projekt č. P408-12-2209 Teoretické a trestněpolitické aspekty
reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí, který realizuje Institut pro kriminologii
a sociální prevenci ve spolupráci s Filozofickou fakultou University Karlovy, proto zahrnuje
jak zkoumání názorů a postojů pracovníků justice k trestnímu zákoníku a k uplatňování
vybraných alternativních sankcí, tak míry informovanosti veřejnosti o novém trestním
zákoníku a o postojích k sankční politice obecně. K tomu je ve výzkumu počítáno také se
sondami do názorů veřejnosti na tresty, trestání a sankční politiku jako takovou.
První taková sonda byla připravena a uskutečněna v říjnu a listopadu roku 2012. Byla
zaměřena na informovanost veřejnosti o druzích trestů, které mohou být ukládány, na
informovanost o frekvenci jejich ukládání, resp. využívání, na názor, zda se ukládané tresty
spíše zmírňují nebo zpřísňují a konečně názor na možnosti, jak omezovat početnost vězeňské
populace. Otázky byly tedy formulovány tak, aby přinesly základní poznatky o znalostech
skladby trestů ve veřejnosti i o názorech na přísnost sankční politiky. Druhé kolo dotazování
s použitím stejných otázek probíhalo v září 2013.
V obou letech probíhalo dotazování formou omnibusového šetření metodou osobního
rozhovoru za použití osobního počítače na reprezentativním vzorku obyvatel ČR ve věku 15+.
V roce 2012 činil výběrový soubor 963 respondentů, v roce 2013 1001 respondentů získaných
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kvótním postupem za použití znaků pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region
(kraj).
Následující tabulky ukazují rozložení odpovědí na položené otázky ve srovnání výsledků z let
2012 a 2013.
1.
Jaké druhy trestů, jež je možné v ČR v současnosti uložit za trestný čin (kromě
trestu odnětí svobody) můžete vyjmenovat?
Tabulka č. 1
četnost 2012

% 2012

četnost 2013

% 2013

Finanční postih, pokuta

431

44,7

396

39,6

Podmíněný trest, podmínka

426

44,2

467

46,7

Veřejně prospěšné práce

417

43,3

321

32,1

Domácí vězení

286

29,7

185

18,5

Neví, bez odpovědi

131

13,6

49

4,9

Zákaz činnosti

90

9,3

59

5,9

Vězení, odnětí svobody

80

8,3

76

7,6

Nepodmíněný trest

52

5,4

27

2,7

Jiné

46

4,8

17

1,7

Propadnutí majetku

20

2,1

23

2,3

Nesmysl, jmenování trestných činů

18

1,9

6

0,6

Alternativní trest (obecně)

17

1,8

15

1,5

Náhrada škody, finanční vyrovnání

15

1,5

0

0

Odklad trestu

8

0,8

1

0,1

Fyzické tresty, trest smrti

7

0,7

7

0,7

Zákaz řízení

7

0,7

7

0,7

963

212,8

1001

165,6

CELKEM

V roce 2012 byla veřejnost tedy nejvíce obeznámena s tím, že jako alternativu k trestu
odnětí svobody lze uložit finanční postih (pokutu), podmíněný trest, veřejně prospěšné práce
(je zajímavé, že respondenti znali a užívali především tento termín namísto správného
„obecně prospěšné práce“ – k nesprávnému pojmenování zřejmě přispívají i občasné záměny
ve veřejných sdělovacích prostředcích). Téměř třetina respondentů byla schopna uvést i
poměrně nový trest domácího vězení. Trest zákazu činnosti už byl méně ve známosti; uvedlo
jej necelých 10% respondentů. Jiné možnosti byly uváděny minimálně, nebo se jednalo o
odpovědi chybné.
V roce 2013 se nepatrně zvýšila znalost podmíněného trestu, ostatní možnosti byly
uváděny méně často ve srovnání s rokem 2012. Poklesla četnost uvádění finančního postihu,
resp. pokuty. Významně poklesla znalost trestu obecně prospěšných prací a také trestu
domácího vězení, což může být odrazem menší frekventovanosti tohoto tématu ve
sdělovacích prostředcích a dále i trestu zákazu činnosti. Celkově vzato by tedy výsledky
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sondu z roku 2013 ukazovaly spíše na pokles znalosti alternativních trestů a opatření mezi
veřejností.
Odpovědi na tuto otázku lze částečně srovnat s výsledky, získanými v rámci výzkumu
trestní politiky, který provedl Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2009 na
reprezentativním vzorku 1692 respondentů.1 Na otázku po vyjmenování trestů alternativních
k odnětí svobody jmenovalo 66% respondentů peněžitý trest včetně pokuty, 48% veřejně
(resp. obecně) prospěšné práce. 22% respondentů uvedlo podmíněný trest, 21% propadnutí
majetku či věci a 19% vyhoštění či zákaz pobytu. Trest zákazu činnosti uvedlo 15%
respondentů. Je třeba připomenout, že v roce 2009 ještě tehdejší trestní zákon neobsahoval
trest domácího vězení. I toto srovnání ukazuje na postupný pokles znalosti alternativních
trestů s výjimkou trestu podmíněného.
Tabulka č. 2 – počet správně uvedených alternativních trestů (možnosti: finanční postih,
podmíněný trest, veřejně prospěšné práce, domácí vězení, zákaz činnosti, propadnutí
majetku).
Četnost 2012

% 2012

Četnost 2013

% 2013

žádný uvedený správně

178

18,5

117

11,7

jedna správná odpověď

229

23,8

408

40,7

dvě správné odpovědi

299

31,1

378

37,7

tři a více

257

26,6

99

9,9

celkem

963

100

1001

100

Hlubší analýza ukazuje, že tři a více správných odpovědí uvedla v roce 2012 jen o
málo více než čtvrtina respondentů. Naopak žádnou správnou odpověď nedala zhruba jedna
pětina respondentů. Větší přehled o alternativních trestech měli lidé s vyšším vzděláním a lidé
ekonomicky aktivní.
V roce 2013 se sice snížil podíl těch, kteří neuvedli žádnou správnou odpověď, ale tři
a více správných odpovědí naopak uvedlo jen 10% respondentů. Počet respondentů s širší
znalostí alternativních trestů tedy spíše výrazně poklesl.
2. Myslíte si, že tresty, které u nás podle zákona hrozí pachatelům závažné trestné
činnosti, jako je vražda, loupež nebo znásilnění, jsou dnes ...?
Tabulka č. 3
četnost
2012

1

% 2012

četnost

% 2013

2013

Přísnější, než byly před deseti lety

64

6,7

67

6,7

Zhruba stejně přísné jako byly před deseti lety

398

41,3

504

50,4

Méně přísné, než byly před deseti lety

500

52,0

429

42,9

CELKEM

963

100,0

1001

100
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Odpovědi na tuto otázku poukazovaly v roce 2012 na většinový názor, že se sankční
politika u nás spíše zmírňuje. Jen necelých sedm procent respondentů soudilo, že se tresty za
závažnou trestnou činnost v průběhu posledních deseti let zpřísnily, zato mírně nadpoloviční
většina soudila, že tresty, které pachatelům závažné trestné činnosti (přičemž ze znění otázky
vyplývá, že se jedná především o závažnou trestnou činnost proti životu a zdraví, proti
svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti) jsou dnes méně přísné. To, že trestní
zákoník vesměs zpřísnil trestní sazby ve vztahu k těmto závažným trestným činům, tedy do
veřejného povědomí proniklo jen minimálně a názor zřejmě korespondoval s obecnou
představou veřejnosti o spíše nedostatečně přísném postihu pachatelů trestné činnosti včetně
závažné.
V roce 2013 zůstalo procento respondentů, kteří soudí, že se tresty zpřísnily, naprosto
stejné, Obrátil se ale poměr mezi těmi, kteří považují tresty za zhruba stejně přísné vůči těm,
kteří se domnívají, že tresty jsou nyní méně přísné. Rozdíl je větší, než by bylo vysvětlitelné
statistickou chybou, nicméně stále platí, že většina veřejnosti je přesvědčena o tom, že tresty
za závažnou trestnou činnost se přinejmenším nezpřísnily.
Ve výzkumu názorů veřejnosti na trestní politiku z roku 2009 se ukázalo, že 57%
respondentů domnívá, že trestní zákon stanoví za trestné činy převážně příliš mírné tresty,
32% považovalo výši trestů většinou za odpovídající a pouze 2% vidělo tresty stanovené
zákonem jako příliš přísné2. Lze říci, že tento trend považování trestů za mírné je dlouhodobý,
pouze s tím, že v minulém roce vzrostl počet lidí, kteří soudí, že v průběhu posledních deseti
let tresty zůstávají tresty zhruba stejně přísné.
3. Jaký druh trestu podle vás české soudy ukládají v současnosti za trestné činy
nejčastěji?
Tabulka č. 4
četnost

četnost 2012

% 2012

465

2013

% 2013

48,3

526

52,6

284

29,5

249

24,8

99

10,3

113

11,2

Trest obecně prospěšných prací

76

7,9

86

8,6

Trest zákazu činnosti
Trest domácího vězení
CELKEM

24
14
963

2,5
1,5
100,0

23
5
1001

2,3
0,5
100

Podmíněně odložený trest odnětí
svobody (tzv. podmínka)
Nepodmíněný trest odnětí
svobody (tj. vězení)
Peněžitý trest

V roce 2012 téměř polovina respondentů správně uvedla, že nejčastěji ukládaným
druhem trestu je v ČR podmíněně odložený trest odnětí svobody, v roce 2013 to byla mírně
nadpoloviční většina. V kontextu s odpověďmi na první otázku by bylo možné usoudit, že
pouze necelá jedna polovina respondentů je zhruba orientována ve struktuře a frekvenci
ukládání trestů v ČR, což asi nelze považovat za uspokojivé zjištění.

2

Zeman, P. a kol., Veřejnost a trestní politika. IKSP, Praha 2011, s. 95.

221

4. Asi je vám známo, že se Česká republika potýká s problémem přeplněnosti věznic.
Jaké opatření z následujících byste hlavně volil(a), aby se tento problém vyřešil?
Tabulka č. 5

četnost
2012

% 2012

četnost
2013

% 2013

Zpřísnit režim a podmínky ve vězeních, aby
to odsouzené motivovalo se do výkonu
trestu odnětí svobody nevracet

309

32,1

349

34,9

Zpřísnit tresty, aby více odrazovaly možné
pachatele od páchání trestné činnosti

289

30,0

348

34,8

Místo uvěznění pachatele více využívat jiné,
alternativní tresty

163

16,9

126

12,6

Snažit se spíše kriminalitě více předcházet
(výchovou, v rodině, ve škole atd.)

110

11,4

92

9,2

Rozšířit počet míst pro vězně ve
vězeňských zařízeních (postavit nebo jinak
získat další věznice)

67

7,0

68

6,8

Jiné
Častěji využívat amnestii
CELKEM

19
6
963

2,0
0,6
100,0

16
2
1001

1,6
0,2
100

Z odpovědi na tuto otázku jednoznačně vyplývá, že cestu ke snížení přeplněnosti
věznic vidí veřejnost ve zvýšení přísnosti, ať už pokud jde o „přitvrzení“ režimu a podmínek
ve vězeních, nebo o zpřísnění trestů pro pachatele. Funguje tedy víra v generálně preventivní
účinek přísného trestání prostřednictvím odstrašení. Tento názor sdílí více než 60%
respondentů a mezi léty 2012 a 2013 ještě dále zesílil (až k téměř 70% respondentů).
Necelá jedna třetina respondentů by volila spíše cestu prevence prostřednictvím
výchovy a snížení zátěže věznic vyšším využíváním alternativních trestů. Podíl těchto
respondentů naopak mezi léty 2012 a 2013 poklesl (o cca 7%). V kontextu s odpovědí na
druhou otázku, kde se nadpoloviční většina respondentů v roce 2012 domnívá, že možné
tresty pachatelům závažných trestných činů jsou mírnější než před deseti lety (a v roce 2013
je to 43%), lze odvodit, že zhruba polovina respondentů (populace) považuje sankční politiku
státu a zacházení s pachateli za příliš mírné a nedostatečně odstrašující od páchání trestné
činnosti.
Omnibusové šetření proběhlo v listopadu roku 2012 před rozhodnutím prezidenta o
udělení amnestie. Názor na vhodnost amnestie na řešení přeplněnosti věznic tedy nemohl být
v roce 2012 prezidentskou amnestií ovlivněn. Nicméně z odpovědí bylo zjevné, že tento
způsob „odlehčení“ věznicím má zcela zanedbatelný počet příznivců, který v roce 2013, tedy
po amnestii prezidenta republiky, dále poklesl.
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Také u této otázky můžeme provést částečné srovnání (pouze částečné z důvodu
odlišného způsobu položení otázky) s výsledky výzkumu trestní politiky z roku 2009.3
Respondenti tehdy vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu s různými výroky, týkajícími se
funkce trestu a žádoucích dopadů trestání. S výrokem „Stanoví-li zákon za trestné činy přísné
tresty, mnoho lidí to od jejich páchání odradí“ vyjádřilo tehdy 55% respondentů souhlas (21%
rozhodný, 34% spíše souhlasilo). S výrokem, že „podmínky v českých věznicích jsou pro
odsouzené příliš mírné“ rozhodně souhlasilo 38% respondentů a spíše souhlasilo 31%
respondentů. Lze konstatovat, že v době mezi provedením uvedených výzkumů nedošlo
v názorech veřejnosti na tyto otázky k podstatným změnám.
Uvedené šetření mělo především orientační charakter a omezilo se jen na několik
otázek. Nicméně z výsledků lze vyvodit, že naladění české veřejnosti zůstává spíše punitivní
s tím, že cca 60 až 70% respondentů věří v odstrašující působení přísného trestání a přísného
režimu ve věznicích a současně považuje udělované tresty za stejné či spíše mírnější ve
srovnání se stavem před deseti lety. Znalost alternativních trestů a opatření zůstává poměrně
malá, dokonce výsledky roku 2013 signalizují spíše pokles této znalosti. Rozdíly v souboru
respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště přitom nehrají
významnější roli.
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Etika kriminologických výzkumů: pravidla a omezení
Ethics of criminal research: rules and limitations
Josef Smolík
Abstrakt: Tento příspěvek se zaměří na popis základních pravidel kriminologických
výzkumů. Představeny jsou běžné standardy kriminologických výzkumů a také omezení,
která ze striktního dodržování těchto pravidel mohou vyplývat. Etická rovina
kriminologických výzkumů je významným a klíčovým tématem, které má své opodstatnění
jak na rovině teoretické, tak i na úrovni praktické.
Klíčová slova: etika, výzkum, anonymita, etický kodex,informovaný souhlas.
Abstract: This paper will focus on the description of the basic rules of criminal researches.
Common criminological research standards are introduced as well as limitations resulting
from strict compliance with these rules. The ethical level of criminological research is an
important and key issue which has its justification on the theoretical as well as practical level.
Keywords: ethics, research, anonymity, code of ethics, informed consent.
Úvod
Základním posláním kriminologických výzkumů je shromažďování primárních
informací o etiologii a fenomenologii kriminality, jejích pachatelích, obětech a dalších
složkách, stránkách a souvislostech (blíže viz Holcr a kol. 2009: 124). Zkoumáme také
možnosti nápravy pachatelů, efektivnost terciární prevence, účinnost programů působení.
Podobně i u obětí trestné činnosti můžeme, kromě počtu a struktury demografických
charakteristik, zkoumat dispozice obětí stát se oběťmi. Zabýváme se tím, jaké mají ti, kdo
jsou více ohroženi, psychické vlastnosti a sociální či profesní charakteristiky (Cejp 2011: 9).
Při získávání těchto informací, poznatků a dat, se do popředí dostávají i etické otázky, které se
pokusí představit tento stručný příspěvek. Etické otázky lze logicky členit do dvou okruhů, za
prvé se jedná o etické principy samotné vědecké práce1 (profesní etiky), druhým okruhem je
vztah vůči účastníkům (respondentům) kriminologických výzkumů (srov. Reichel 2009: 175,
srov. Průcha 2011: 24, Ivanová, Zielina 2010: 20). V tomto příspěvku bude pozornost
věnována především druhému vztahu, tj. výzkumník – respondenti. Představena budou i
možná etická dilemata a závěrečná úvaha se bude týkat i tématu etických kodexů
v kriminologii.
Pravidla kriminologických výzkumů
V současné době stále více roste zájem o etické aspekty sociálního výzkumu (srov.
Punch 2008: 86-88, Wysocki 2008: 41). Etika (z řec. ethos, tj. mrav) je normativní povahy,
jelikož nám určuje meze dovoleného a nedovoleného. I z toho důvodu je vhodné stanovit
1

Zvláště je třeba se vyvarovat plagiátorství, definovaného jako „klamavé prezentování myšlenek jako vlastních,
byť takové nejsou“. Kromě vyvarování se plagiátorství by měl akademický autor také usilovat o nezaujaté psaní,
bez tendence k diskriminaci nebo popírání práv některých skupin lidí na základě použitého jazyka nebo
materiálů. (Punch 2008: 88)
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pravidla, či hranice dovoleného při kriminologickém výzkumu. Než však budou představeny
konkrétní zásady, je vhodné konstatovat, že obecné zásady se ve výzkumu a vědě týkají
těchto principů: 1) Lidská důstojnost je vždy cílem, nikoli prostředkem. 2) Lidská důstojnost
musí být respektována i v rámci výzkumu. 3) Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny
zájmům společnosti. 4) Člověka je vždy nutno respektovat v jeho celosti, ve všech vzájemně
provázaných dimenzích (srov. Ivanová, Zielina, 2010).
Kriminologické výzkumy se musí vyrovnávat s obecnými i konkrétními problémy a
charakteristikami. Jedná se například o obecné otázky morálky, etiky, objektivity,
odpovědnosti atp. Stejně tak lze konstatovat, že výzkumy zaměřené na oblast kriminality mají
svá specifika, která se odvíjí od vztahu výzkumník–respondent.
Při kriminologickém výzkumu se badatel může setkat s některými citlivými a důvěrnými
informacemi. I z toho důvodu by měl zajistit, aby tyto informace nebyly zneužitelné. I proto
je etika výzkumné práce ošetřena mj. zákonem o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních
dat bývá regulována specifickým zákonem (v ČR se jedná o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů) a je zřejmé, že k citlivým údajům patří právě informace o trestné činnosti –
ve vztahu k pachateli i k oběti. Je tedy třeba zabránit vzniku újmy na právech
zainteresovaných osob nebo zásahům do jejich osobního života. (Kuchta, Válková a kol.,
2005, 49)
Podle tohoto zákona jde mnohdy o tzv. citlivé údaje, zejména týkají-li se trestné
činnosti (§ 4 písm. b/). U chráněných údajů nemusí jít pouze o údaje o pachatelích, může jít i
o údaje o obětech, svědcích, příbuzných, někdy i spolupracovnících, známých a dalších
osobách. Při zpracovávání údajů je třeba dbát na to, aby tyto osoby netrpěly újmu na svých
právech a nebylo neoprávněně zasahováno do jejich soukromého a osobního života (§ 10).
Pro instituci provádějící výzkum a pro jednotlivé badatele plyne z tohoto zákona i řada
dalších povinností. Přes některá nejasná stanovení tohoto zákona je pak nepochybné, že i pro
kriminologické výzkumy platí oznamovací povinnost. (Cejp, 2011, 11-12)
Dalšími standardními zásadami etických postupů, které by měli dodržovat všichni
členové týmu, kteří na kriminologickém výzkumu (výzkumech) participují, jsou obecné
postupy při sociálněvědních výzkumech.
Jedná se především o: 1) nutnost získaní poučeného (informovaného) souhlasu. To
znamená, že osoba se zúčastní studie, pouze pokud s tím souhlasí. Předtím musí být plně
informovaná o průběhu a okolnostech výzkumu.2 Nezletilí nemohou dát informovaný souhlas,
což se řeší tím, že tento informovaný souhlas poskytují rodiče. Rozdíl je také mezi aktivním a
pasivním souhlasem. Aktivní souhlas znamená podepsání příslušného dokumentu. Pasivní
souhlas tento podpis nevyžaduje, formulář s podpisem vrací jen ten, kdo nesouhlasí s účastí
ve výzkumu; 2) ne/zatajení informací účastníkům. To znamená, že na konci studie, pokud
došlo k nevyhnutelnému zatajení informací, musí být účastníci úplně obeznámení
s okolnostmi výzkumu (proběhne tzv. dodatečné vysvětlení); 3) svobodu odmítnutí.
Účastníkům kriminologického výzkumu musí být explicitně řečeno, že mohou kdykoli
ukončit svoji účast v projektu. Musí se respektovat i požadavek nezletilého. Nikdo
z respondentů by k výzkumu neměl být nucen, a za neúčast penalizován. Nikdo také nesmí
být zkoumán, pokud o tom neví nebo s tím nesouhlasí; 4) zaručení anonymity. V ideálním
případě by identita účastníků neměla být výzkumníkům známa. Pokud není možné zajistit
2

Informovaný souhlas znamená, že zkoumané subjekty a) dobrovolně souhlasí se svým začleněním do
výzkumu, a b) jsou ze strany výzkumníka náležitě seznámeny s tím, jaký je záměr výzkumu, jaké jsou jeho cíle a
využití výsledků (viz Průcha, 2011, 27).
V kriminologickém výzkumu nemají často jedinci dostatečné povědomí o událostech, které nastanou během
akce. Informovaný souhlas proto musí obsahovat zmínku o tom, že nelze predikovat všechny události. Proto se
musí připravit upravený formulář, jehož obsah se dohaduje v různých okamžicích výzkumu. Nejde tedy o
jednorázovou záležitost (viz Hendl, 2005, 156).
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anonymitu, identita nesmí být odhalena nikomu dalšímu3; 5) záruku, že v průběhu výzkumu
nedojde u respondentů k žádnému poškození nebo psychické či fyzické újmě. I proto si
musíme pečlivě promyslet, jaké postupy či výzkumné strategie jsou vhodné, a měli bychom se
pokusit změnit veškeré plány, u nichž je už zpočátku zřejmé, že by mohly někomu ublížit;
6) vlastnictví dat a výsledky výzkumu (kdo je vlastníkem a kým budou data využívána,
rozšiřována atp.); 7) reciprocitu vůči respondentům.4 Co získají respondenti
z kriminologického výzkumu. Ideální varianta je, pokud přistoupí na dohodu, že budou
seznámeni s výsledkem výzkumu, na kterém participovali; 8) intervenci v průběhu výzkumu,
pokud dochází k fyzické či psychické újmě respondentů; 9) výzkumník nesmí ztrácet
objektivní a citlivý náhled, neboť musí přijmout též takové informace, které nepodporují jeho
původní představy; 10) jakékoliv pořizování zvukového nebo obrazového záznam, případně
použití další techniky a pomůcek (dalekohled, jednosměrné zrcadlo aj.) musí být zkoumaným
osobám předem oznámeno (svůj souhlas mohou vyslovit i ústně v úvodu natáčení);
11) vytvoření emočního bezpečí a důvěry během kriminologického výzkumu. Často se
zaměřujeme na násilí, překračování norem, což může být pro respondenta nepříjemné (viz
Hendl, 2005, 155; Kuchta, Válková a kol., 2005, 49; Hendl, 2006, 29; Punch, 2008, 87;
Reichel, 2009, 175-179; Walker, 2013, 57-59).
Etická dilemata a omezení
Všechny výzkumy týkající se lidí, a to nejenom v sociologii, kriminologii či
bezpečnostních studiích, mohou přinášet etická dilemata (srov. Giddens, 1999). Hlavním
dilematem nejenom v ČR je, zda má badatel vstupovat do terénu (v tomto případě například
do věznic, nemocnic či škol) pouze legálně, či má využít své kontakty bez oficiálního
povolení (na základě například známostí). Z praxe je patrné, že kriminologické výzkumy jsou
často realizovány mimo oficiální procedury, což je důsledek byrokratických omezení.
Další etické dilema se může projevit při samotném výzkumu, kdy respondent sdělí
výzkumníkovi informace, které jsou definovány v odst. 1 § 368 Trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb. Vzhledem k tomu, že kriminolog či obecně sociální vědec není vyjmenován
v odst. 3 uvedeného § jako osoba, která nemá oznamovací povinnost, měl by tuto skutečnost
oznámit, což může vést k naprosté nedůvěryhodnosti před respondenty výzkumu a znamenat
de facto konec výzkumu.
V kriminologii se také často etická dilemata objevují v souvislosti s publikováním
některých publikací či studií, které by mohly mít negativní důsledky pro určité skupiny osob
(např. pro sexuální devianty, tito mohou být „zobrazeni v nelichotivém světle, nebo mohou
být zveřejněny postoje a způsoby chování, které by tyto osoby rády udržely v tajnosti“
(Giddens, 1999, 525). Zveřejnění objektivních, pravdivých, ale společensky citlivých kauz,
souvislostí či výzkumů lze pouze za předpokladu, kdy tyto informace budou mít přínos pro
společnost jako celek (srov. Giddens, 1999).
Další etická dilemata mohou vyplývat ze samotných principů financování vědy, kdy
sponzor (donátor) může mít své zájmy, očekávání a přání, která mohou ovlivňovat i výsledky
výzkumu, resp. vytvářet tlak na výzkumné pracoviště či samotného badatele. Hlavním
omezením pro realizaci smysluplných, dlouhodobých a kvalitně zpracovaných
3

Je sice nezbytné anonymitu osob a institucí, pokud byla deklarována, plně zachovat, avšak zároveň každý
solidní výzkum by měl informovat co možná nejpřesněji o charakteristikách zkoumaných subjektů a objektů
(Průcha, 2011, 26).
4
Odměňování zkoumaných osob je velmi citlivou záležitostí. Rozhodně nesmí mít podobu, která jedince
ohrožuje, jako alkohol, drogy, cigarety atd. (viz Reichel, 2009, 178–179; srov. Blatníková, 2011, 154). V případě
realizace kriminologických výzkumů ve výkonu trestu to samozřejmě nesmí být „nadstandardní chování“ či
výhody oproti osobám, které se na výzkumu nepodílely.
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kriminologických výzkumů je mj. nedostatek finančních prostředků na vědu a absence
poptávky po kriminologických výzkumech.
Etický kodex?
Etické normy a principy, jež jsou systematicky shrnuty do přehledných definic a
požadavků, se nazývají kodexy (srov. Ivanová, Zielina, 2010, 32; Wysocki, 2008, 41).
Je celkem zřejmé, že každá profesní vědecká organizace by měla mít etický kodex, který by
se týkal hlavních aspektů odborné činnosti (výzkumné, publikační atp.). Etické kodexy jsou
všeobecně akceptovanou domluvou, již určitá komunita přijala a která jí umožňuje rozvíjet se
(srov. Ferjenčík, 2000).
Etický kodex definuje soubor (většinou obecných) pravidel, kterými by se měli řídit
členky a členové určité organizace. Kodex by měl být souborem základních etických
standardů, který by stanovoval mj. principy nezávislosti, objektivity a pravdivosti bádání. 5
Rovněž by kodex měl přesně stanovit kompetence a zásady při jednání s respondenty, kolegy,
veřejností, médii atp. Větší organizace mají ve své struktuře přímo stanovený institut
„profesní etické komise“, která projednává případné přestupky a sjednává nápravu
(napomenutí, vyloučení atp.). Z textu etického kodexu také vyplývá jeho působnost. Na závěr
je také vhodné doplnit, že není pravidlem, aby každá kriminologická instituce měla vlastní
etický kodex, protože v praxi se jednotlivé organizace odvolávají na kodexy respektovaných
(často zahraničních) kriminologických asociací. Na tomto místě se tak přímo nabízí otázka: Je
nutné mít etický kodex České kriminologické společnosti (ČKS)? V případě záporné
odpovědi je však k zamyšlení i související otázka: Jaký domácí/zahraniční etický kodex zvolit
jako doporučený standard pro ČKS?
Blatníková (2011) jako příklad obecného etického kodexu uvádí Etický kodex
výzkumných pracovníků Akademie věd České republiky, který obsahuje rámcové zásady
dobrého chování ve vědě a tím podporuje upevňování žádoucích mravních standardů
v akademickém výzkumu. Tento dokument za porušení etiky považuje např.: zfalšování
výsledků výzkumu, uvádění časti textu či faktů jinde publikovaných jinými autory bez odkazu
nebo poděkování, vědomá nesprávná interpretace výsledků, prezentování fiktivních údajů
jako výsledku pozorování nebo experimentu, selektivní výběr údajů, především vynechání
některých údajů s cílem podpořit předpokládanou hypotézu, záměrná nesprávná interpretace
výsledků nebo účelové vytvoření zkreslených závěrů na jejich základě, takové chování vůči
kolegům a kolegyním nebo podřízeným, které je vedeno s cílem ovlivňovat výsledky jejich
výzkumu apod. (Blatníková, 2011, 151–152).
V zahraničí je uznávaným etickým kodexem např. Etický kodex Britské
kriminologické společnosti (dále BKS), který je definován jako prostředek pro podporu
etických standardů v kriminologickém výzkumu, jenž je rovněž určen k propagaci a podpoře
osvědčených postupů (viz BKS 2006). Již samotné členství v BKS předpokládá, že se
výzkumník bude Etickým kodexem řídit. Tento dokument sestává z několika pasáží, které se
věnují obecným povinnostem badatelů, konkrétním povinnostem výzkumníků v oblasti
kriminologie, povinnostem vůči kolegům (spolupracovníkům), vztahem mezi výzkumníkem a
účastníky (respondenty) výzkumného procesu, stejně jako vztahem mezi výzkumníkem a
sponzory (zadavateli) výzkumu (srov. BKS 2006).

5

Princip objektivnosti a pravdivosti vyžaduje, aby vědec předložil všechna fakta a všechna zjištění, k nimž
dospěl, a nic nezamlčel, nic nepřidával a nic nezkrášloval. Součástí tohoto etického principu je rovněž
požadavek, aby vědec před vlastním zpracováním zvoleného tématu důkladně poznal díla jiných autorů, kteří se
problematikou zabývali již dříve (Ivanová, Zielina, 2010, 25).
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Z výše uvedeného však nutně nevyplývá, že by ČKS měla mít vlastní etický kodex,
nicméně by toto téma mělo být akcentováno jak ve výuce kriminologie a souvisejících oborů,
tak i v případě praktické realizace jednotlivých výzkumných úkolů. Etické kodexy je nutné
vnímat především jako „významné průvodce výzkumu“ (Wysocki, 2008, 41).
Závěr
Tento příspěvek se zaměřil na některé etické aspekty kriminologických výzkumů.
Základním cílem bylo především upozornit na některá specifika při realizaci
kriminologických výzkumů. V rámci české kriminologie by měla být diskutována i otázka
případného sepsání etického kodexu, který by byl buď doporučujícím či závazným
dokumentem pro jednotlivé členy ČKS. Z diskuse nad etickými principy by však mohlo být i
doporučení dodržovat etické principy zahraniční kriminologické asociace.
Je jasné, že ani sebepodrobnější etický kodex, ani jakkoli precizní autorský zákon není
zárukou toho, že budou vždy a zcela důsledně dodržovány etické principy ve vědecké práci.
Vždy bude záležet na odpovědnosti a morálce jednotlivých autorů (viz Průcha, 2011, 44).
I z toho důvodu lze tento příspěvek vnímat jako diskusní.
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Novými technologiemi proti kriminalitě
New technologies against crime
Roman Svatoš
Abstrakt: Po obrovském nárůstu kriminality po roce 1989 se po příjímání celé řady opatření
situace postupně stabilizuje a dokonce došlo i k určitému poklesu registrované kriminality.
V několika posledních letech však registrovaná kriminalita začíná opět stoupat. Dá se říci, že
v minulosti přijímaná opatření dosáhla svých limitů a přestávají být dostatečně účinná.
Možným řešením jak tento negativní vývoj obrátit je zavádění nových, ekonomicky
dostupných informačních technologií, jako jsou geografické informační systémy.
Klíčová slova: kriminalita, informační technologie, geografické informační systémy, mapy
kriminality
Abstract: Situation is gradually stabilized and even a certain decrease in recorded crime was
after the huge crime increase in 1989 and after the taking of a measures series. A recorded
crime begins to rise again in a few last years. It can be said that in the past taken measures
reached their limits and they cease to be effective enough. A possible solution, how to turn
this negative development, is the introduction of new economically available information
technologies, such as geographic information systems.
Keywords: crime, information technology, geographic information systems, maps of crime
Úvod
Co existuje lidstvo, potýká se s kriminalitou. V určitých obdobích lidské existence je
boj s kriminalitou úspěšnější a v jiných méně úspěšný. Po překotných společenských
změnách, které se staly v roce 1989 v České republice, došlo ke značnému nárůstu
registrované kriminality. Ze strany odpovědných orgánů byla přijímána celá řada represivních
i preventivních opatření, která přinesla cca po patnácti letech své ovoce v podobě stabilizace
kriminality a jejímu pozvolnému poklesu. Bohužel v posledních několika letech se tento
pozitivní vývoj zastavil a dokonce se křivka kriminality obrací vzestupným směrem. Je
možno usuzovat, že v minulosti přijímaná opatření mají svoje limity a postupně ztrácí svůj
účinek. Z těchto důvodů je nutno využívat nové nástroje, které by boj s kriminalitou
zefektivnily a negativní vývoj kriminality zastavily. Jednou z možností je využívání nových
technologií, jako jsou například geografické informační systémy. Zejména Policie České
republiky, jako základní garant vnitřní bezpečnosti v zemi, musí začít využívat nové
ekonomicky dostupné technologie, které zefektivní její práci. Není žádným tajemstvím, že
z důvodu nedobré ekonomické situace v Evropě, potažmo v naší zemi, se v posledních letech
radikálně snížily početní stavy policistů. Tato skutečnost jistě negativně ovlivnila a do
budoucna bude ovlivňovat úspěšnost boje s kriminalitou. A právě z těchto důvodů, máme-li
„zvýšit produktivitu práce“, je nutné využívat nových možností, které přináší nové poznatky
v oblasti výpočetní techniky.
Jak již bylo naznačeno, je skutečností, že jak v minulosti, tak možná dnes, je o to více
kvalita výsledků práce příslušných orgánů limitována materiálními možnostmi té které
společnosti. Především v posledních letech, kdy se evropský kontinent již několik let zmítá
v ekonomické krizi, je tato skutečnost stále zřetelnější. Bílý uvádí řadu dokladů a informací
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z recentní i vzdálenější minulosti a hospodářské filozofie a upozorňuje na nepřehlédnutelné
úvahy o „mocenskosti“ hospodářských vztahů, kdy „tváří v tvář bezohledným ideologickým
zvratům, vyvolaným průmyslovou revolucí, se kultura snažila najít přiměřenou odpověď. A
tak vidíme, že vzdor věčnému sporu duchovna a materiálna, racionality a iracionality nelze
tyto exponenty od sebe oddělovat“.1 Jednou z možností, jak zajistit efektivnější práci
kompetentních orgánů, jejichž úkolem je zajišťování bezpečnosti občanů, je zavádění nových,
ekonomicky přijatelných technologií, které zefektivní jejich činnost. Aby tyto nové
technologie byly ekonomicky přijatelné, musí se stát nadstavbou v současné době u Policie
České republiky provozovaných informačních systémů.
Kriminalita a problematika poznání jejího stavu a vývoje
Chceme-li poznat příčiny kriminality, musíme nejprve poznat kriminalitu samotnou,
poznat její obsah. Již samotné vymezení pojmu kriminalita je poměrně problematické, neboť
se jedná nejenom o problém právní, ale i sociologický. Pojmem kriminalita se zabývalo a
zabývá celá řada odborníků, jako je Kaiser2, Holcr3, Kuchta a Válková4, Novotný a Zapletal5,
Zoubková6 a další. Jmenovaní shodně dochází k názoru, že kriminalita je nejzávažnější
sociálně patologický jev, na který je však nutno nazírat ze dvou pohledů. Zaprvé z pohledu
juristického, tedy že kriminalitou rozumíme to, co je v trestních kodexech považováno za
trestný čin a zadruhé z pohledu sociologického, tedy, že kriminalitou rozumíme i jiné
odchylné chování či chování deviantní – jiné závažné sociálně patologické jevy, zatím
nekriminalizované, jako je prostituce, konzumace drog, alkoholismus, extremismus, domácí
násilí, apod. Tento dvojí úhel pohledu na vymezení obsahu pojmu kriminalita v praxi přináší
značné problémy. Totiž, pokud chceme ovlivňovat kriminalitu, musíme se pokusit najít její
příčiny a za účelem omezení působení těchto příčin aplikovat potřebná represivní a
preventivní opatření. A právě skutečnost, že ve statistikách evidujeme, tedy známe, pouze
registrovanou kriminalitu, čili tu, která je považována za trestné činy (juristické pojetí pojmu
kriminality), je možnost zjištění skutečných příčin kriminality značně limitována. Tento
problém se však ještě více umocňuje tou skutečností, že v podstatě neznáme stav kriminality
latentní, a to i přesto, že v minulosti proběhla celá řada výzkumů, jejichž cílem bylo pokusit
se zjistit stav latentní kriminality. Z pohledu možností objektivního poznání příčin kriminality
je tento druhý problém ještě závažnější, než problematika vymezení samotného pojmu
kriminality.
Můžeme shrnout, že při snaze o zjištění příčin kriminality, máme k dispozici pouze
data týkající se registrované, z juristického pohledu pojímané, kriminality, která jsou
obsažena ve statistikách kriminality.
Problém však jde ještě dále. Když pracujeme s daty o kriminalitě, která jsou obsažena
ve statistikách, neznamená to, že co je v určité době považováno za trestný čin, je tímto
trestným činem i v jiné době. Na tuto skutečnost upozorňuje Karabec7, který se zabývá
skutečnostmi, které mají vliv na kriminalitu a vedle vlivů, na kterých se shodují i další
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odborníci jako Solnař8, Musil a Tichá9, Holcr10, Novotný a Zapletal11, Válková a Kuchta12,
jsou například demografické vlivy, amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, trendy
uplatňované v trestní politice, trendy udávané zpravidla centrálně vládou a ministerstvy apod.,
soustřeďování pozornosti policie na určitá místa či skupiny obyvatel, případy tzv. umělé
latence, metodologické problémy a rozdíly ve způsobu statistického vykazování, omyly,
případně záměrné uvádění nesprávných údajů při shromažďování a zpracování statistických
údajů a časová prodleva mezi spácháním trestného činu (odhalení pachatele) a registrací této
skutečnosti, si všímá především vlivů v podobě legislativních změn, které mají největší vliv
právě na to, které jednání, v té které době, bude považováno v trestních zákonících za trestný
čin. Jmenovaný za nejdůležitější vlivy považoval právě ony legislativní vlivy a vlivy trestní
politiky. Podrobně rozebral vliv legislativních změn na statistiku kriminality. Mezi další
důležité skutečnosti, které mají vliv na statistiku kriminality, uváděl trestní politiku, která
legislativní změny bezprostředně ovlivňuje. V trestní politice totiž dochází k výkyvům, které
mnohdy bezprostředně předurčují rozsah statisticky vykázané kriminality.
Některé okolnost, mající vliv na kriminalitu lze poměrně dobře kvantifikovat,
například amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, legislativní vlivy, u jiných vlivů je tato
možnost velmi problematická až nemožná. I přes tyto omezené možnosti je nutno upozornit,
že pokud chceme poznat skutečný stav alespoň registrované kriminality, musíme se všemi
těmito vlivy počítat a také je při interpretaci vývoje kriminality brát vážně v úvahu. Kdo chce
analyzovat data o kriminalitě a není seznámen s uvedenými okolnostmi, může při vykládání
kriminality dojít k závěrům, které jsou od skutečnosti zcela odlišné. Nesprávné, neobjektivní
hodnocení kriminality má totiž své důsledky. Kvalifikovaná a objektivní analýza dat o
kriminalitě má velký význam. Odborníci zaprvé hodnotí kriminalitu, její stav, strukturu a
dynamiku, a mimo jiné se snaží o nalezení – zjištění příčiny kriminality, aby poté mohli
navrhnout vhodná opatření k jejich eliminaci a tak pozitivně ovlivňovat kriminalitu a
bezpečnostní situaci vůbec. Zadruhé analyzují data o kriminalitě, aby mohli kvalifikovaně
předvídat – prognózovat další vývoj kriminality. Vývoj kriminality, se kterým by mohla
společnost počítat a tak na něj v předstihu reagovat. Zatřetí analýza statistických dat je
každodenní činností řídících pracovníků policie a pracovníků dalších subjektů, jejichž úkolem
je ochrana osob a majetku, a to od vrcholného managementu, až po vedoucí obvodních
(místních) oddělení policie. Analýza proběhnuvší trestné činnosti, na jejíchž výsledcích je
možná adekvátní reakce na přepokládaný vývoj toho kterého druhu kriminality na určitém
území a tak ovlivnění bezpečnostní situaci ve spravovaném území. Pro tuto operativní činnost
data, která jsou obsažena v Evidenčně statistickém systému kriminality (ESSK), jistě nejsou
zcela ideální, ale zatím v současné době policií provozované informační systémy kvalitnější
informace neobsahují. O nových možnostech práce se statistickými údaji o kriminalitě bude
pojednáno dále.
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Kriminalita a problematika jejího prognózování
Jak již bylo řečeno, podaří-li se zjistit co nejobjektivnější příčiny kriminality, je možné
přistoupit k objektivnímu kriminologickému prognózování a poté k přijetí adekvátních
preventivních či represivních opatření. Výsledkem kriminologického prognózování jsou
kriminologické prognózy, jejichž smyslem je z praktického hlediska poskytnout řídícím
pracovníkům policie, ale i dalším subjektům zabývajícím se kontrolou kriminality, případně
široké veřejnosti, informace o pravděpodobném vývoji kriminality. Pro řídící pracovníky jsou
prognózy podkladem pro rozhodování a přijímání adekvátních opatření směřujících
k potlačení kriminality.
Velmi důležitý požadavek je stanovení teritoria, pro které byla prognóza
zpracovávána. V praxi se převážně provádí prognózy na větší území, např. celou republiku,
kraje, okresy, již méně častěji na menší teritoria, jako jsou určitá sídliště, ulice, rozsáhlá
parkoviště atd. Prognózování na menší území je problematické, neboť ve statistikách nejsou
vždy k dispozici přesná místa proběhnuvších událostí.
Dalším požadavkem je včasnost vypracování prognózy. Prognózy musí stanovit určitý
časový interval, ve kterém k předpokládanému jevu dojde a tento musí být měřitelný.
Většinou se jedná o delší časové období. Prognózování do krátké budoucnosti třeba několika
dnů je pro svoji časovou náročnost téměř neuskutečnitelné. Požadavek včasnosti je velmi
důležitý pro možnost, v rámci řídící činnosti, přijímat adekvátní opatření bez časové tísně.
Pokud není prognóza vyhotovena včas, a někdy to ani z časového hlediska nelze, řídící
pracovník poté přistupuje k rozhodování o přijetí potřebných opatření více intuitivně, což
může s větší pravděpodobností vést k nesprávným závěrům.
Prognózy by měly stanovit alternativní možnosti. Vychází sice z předem stanovených
předpokladů (kriminogenních faktorů), ale musí počítat i s možnou změnou těchto faktorů
v průběhu předvídaného období. Prognózování kriminality, jejího stavu struktury a dynamiky
se neomezuje pouze na určení pravděpodobného budoucího stavu kriminality, ale iniciuje
odpovědné subjekty k potřebným aktivitám, jež realizují především v rámci jejich řídící
činnosti.
Informační technologie – současný stav
Předpovědět další vývoj ve společenských vědách bývá velmi obtížný úkol. Tato
obtížnost vychází ze dvou skutečností. Zaprvé je vůbec těžké identifikovat určitou vývojovou
tendenci a zadruhé do hry vstupuje celá řada souvisejících skutečností, které je velmi obtížné
odhalit a i když se to podaří, tak je velmi obtížné, analyzovat je. Některé skutečnosti mající
vliv na vývoj kriminality lze současnými postupy odhadnout celkem spolehlivě, jiné téměř
vůbec. Za účelem objektivizace pravděpodobnostního vývoje kriminality je proto nutné použít
nové přístupy, které spočívají ve využití nových moderních informačních technologií.
V současné době ve světě se vyvíjejícími informačními technologiemi jsou právě
geografické informační systémy, jejichž obsahem jsou mapy kriminality. V České republice
se problematikou digitálních map zabývá celá řada státních i soukromých institucí. Konkrétně
Ministerstvo vnitra ČR realizuje projekt „Digitální mapy veřejné správy.“ 13 Strategickým
cílem projektu je vybudovat jednotný aktualizovaný digitální mapový podklad pro celé území
České republiky pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy – digitální mapu
veřejné správy (DMVS). Tento systém by měl být v budoucnu využíván všemi oprávněnými
subjekty veřejné správy, pro podnikatelské subjekty a občany prostřednictvím síťových služeb
13
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i jednorázových dávkových přenosů, měl by být hlavním zdrojem jednotných a aktuálních
informací pro složky Integrovaného záchranného systému ČR. Se zmiňovaným projektem
úzce souvisí výzkumný projekt „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované
činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu“ a s tím související výzkumný program
„Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015“. Cílem projektu je vypracování
návrhu jednotné geoinformační platformy určené pro všechny prvky bezpečnostních a
záchranných složek státu, včetně definování technických a technologických standardů,
vytvoření aplikačního modulu, obsahujícího nástroje na podporu rozhodování při řešení
krizových situací a pilotní ověření výstupů výzkumného projektu při konkrétních činnostech
útvarů a složek Policie ČR, především v oblasti účinného a rychlého sdílení analytických
podkladů na národní i mezinárodní úrovni. Tento projekt je jistě velmi ambiciózní, ale
problematický je především v jeho časové náročnosti, neboť by měl být realizován do roku
2020. Dalším problémem tohoto projetu je ta skutečnost, že informace o místech zájmových
skutečností (například trestné činnosti), které by měly být vkládány do mapových podkladů,
nebudou snímány přímo z místa proběhnuvší skutečnosti, ale odvozovány od již dnes
známých GPS souřadnic adres sledovaných objektů, například budov (tento způsob
transformace dat, od adres k GPS souřadnicím, již dnes začíná probíhat u Policie ČR). Pokud
však dojde k spáchání trestného činu na volném prostranství (lesy, louky, rozsáhlá parkoviště,
rozsáhlé budovy atd.), bude přesné určení místa shora uvedeným způsobem velmi
problematické, a to ani za využití údajů z katastrálních map. Na tento problém již poukázal
Klarke a Eck,14 když uvádí, že většina budov, ať jakkoli rozsáhlých, se totiž velmi často
eviduje pouze pod jednou adresou a trestné činy, k nimž došlo kdekoli v budově a jejím
bezprostředním okolí, jsou přiřazeny k této adrese. Může se tedy stát, že určité zařízení bude
vykazovat zvýšené problémy s kriminalitou, ale může to být jen kvůli jeho rozlehlosti.
Další aktivity v této oblasti jsou vyvíjeny i soukromými subjekty. Například
společnost ProPolice/Otevřená společnost, o. p. s. ve spolupráci s Geographics.cz, za podpory
programu Think Tank Fund nadace Open Society Foundations a společnosti Webtica
Software vytvořila a provozuje stránky tzv. „Mapy kriminality“.15 Cílem projektu je usnadnit
veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR.
Policejní statistiky jsou převáděny do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů.
Stránky by měly napomoci debatě o tom, v jaké podobě a jaká data má policie zaznamenávat
a zveřejňovat, o způsobu, jak účinně získávat data o trestné činnosti i o tom, jak úspěšná je
policie při jejím omezování. Tento projekt je jistě přínosný pro možnost porovnávání
kriminality v jednotlivých krajích, okresech a dnes i v jednotlivých územních obvodech
jednotlivých obvodních oddělení policie. Pro potřeby Policie ČR je však nedostačující, neboť
kriminalitu z pohledu místa spáchání sleduje pouze na úrovni republiky, krajů, okresů a území
jednotlivých obvodních oddělení policie, ale ne dle menších územních celků jako jsou
sídliště, ulice, parkoviště, zahrádkářské kolonie, atd.
Výhod, které poskytuje možnost využití digitálních map kriminality u policejních
sborů, je celá řada. K této problematice byly provedeny některé výzkumy16, které ukazují na
velký zájem policistů o možnosti využití digitálních map kriminality. Při využívání
digitálních map se vychází z důležitého předpokladu, a to, že kriminalita probíhá v určitých
pravidelně se opakujících cyklech, má tzv. sezónní charakter. K této skutečnosti byla
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v minulosti i dnes provedena celá řada výzkumů, například Pusztai17, Michálek a Podolák18,
Hajdúková a Uhrin19, Klarke a Eck,20 a další.
Na základě proběhnuvších výzkumů lze vyslovit závěr, že kriminalita je mimo jiné
ovlivněna skutečnostmi, které mají cyklický charakter, a na základě takto opakujících se
periodik se dá částečně předpovídat. A právě použití digitálních map kriminality může značně
pomoci při předvídání jejího vývoje. Podmínkou však je, aby geografický informační systém
obsahoval GPS souřadnice přesných míst nápadu trestné činnosti a další podmínkou je, aby
existovala možnost data obsažená v informačních systémech analyzovat.
Z praktického hlediska lze první podmínku splnit tak, že GPS souřadnice by byly
z místa trestného činu získávány např. z dnes běžně dostupných fotoaparátů vybavených touto
funkcí, kterými by byli vybaveni například kriminalističtí technici, kteří jsou vždy na místě
činu a účastní se ohledání místa činu. V protokolu o ohledání místa činu by byla přidána další
kolonka týkající se GPS souřadnic. GPS souřadnice by se poté přehrávaly do již dnes
existujícího informačního systému Evidence trestního řízení (IS ETŘ), který je vybaven
uvedenou funkcionalitou. Druhá podmínka, tedy možnost analýzy dat IS ETŘ splňuje. Totiž
pro analytickou činnost představuje značnou pomoc, neboť trestnou činnost na jednotlivých
útvarech lze sledovat a vyhodnocovat pomocí analytického dotazu. Je možné si pomocí
různých ukazatelů (filtrů) zadat určité parametry a pomocí nich zjišťovat potřebné informace.
Je v podstatě možné se dotázat na vše, co je do IS ETŘ zapsáno. Tímto způsobem lze
dokladovat např. nápad trestné činnosti v určitém časovém období, v určité lokalitě, určitým
okruhem pachatelů atd. Dotaz lze variabilně přizpůsobit dle požadavků zadavatele.
Nové informační technologie a jejich praktický přínos
Možnost využívání digitálních map ze strany Policie České republiky, ale i jiných
subjektů, by mělo přinést následující výhody:
a) okamžité získání potřebných informací bez časově náročné analýzy a prognózy
kriminality a tím možnost okamžité reakce na měnící se bezpečnostní situaci,
b) eliminace intuitivního rozhodování řídících pracovníků rozhodujících v časové tísni,
kdy neexistuje možnost provedení okamžité prognózy pro její časovou náročnost,
c) plasticita, vizualizace informací a s tím související lepší orientace a přehlednost v dané
problematice. Digitální mapy nám po zadání jakékoli variability plasticky ukáží, kde
by mělo na základě cyklických vlivů dojít opětovně k určité krizové situaci, která si
bude vyžadovat patřičnou reakci,
d) eliminace nedostatků vzniklých při analýze a prognóze kriminality, které jsou
zapříčiněny subjektivními faktory, tedy tím, kdo analýzu a prognózu provádí,
e) eliminace nedostatku odborníků, kteří jsou fundovaně schopni analýzu a s ní
související prognózu kriminality provést,
f) z operativního hlediska možnost typování sériové trestné činnosti, podle místa a času
spáchání trestných činů,
g) z operativního hlediska možnost typování dle způsobu spáchání trestné činnosti tzv.
modus operandi. Vychází se z předpokladů, že pachatelé – recidivisté při opětovném

17

PUSZTAI, L. Hospodárske cykly a prognóza kriminality. In HOLCR, K., CHALKA, R. (eds). Aktuálné
problémy kriminologickej prognostiky. Bratislava, Zborník Akadémie PZ, 1995, s. 17-25.
18
MICHÁLEK, A., PODOLÁK, P. Identifikácia kriminálne rizikových období aplikáciou časových radov. In
Kriminalistika. 2001, č. 4, s. 313-322.
19
HAJDÚKOVÁ, T., UHRIN, S. Analýza uličnej trestnej činnosti a jej sezónnosť. Policajná teória a prax.
2011, č. 2, s. 54-64.
20
KLARKE, R. V. & ECK, J. E. Analýza kriminality v 60. krocích. Praha: Pro Police, 2010. s. 61-64.
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páchání obdobného trestného činu opakují podobné znaky způsobu páchání, jakých
použili již v minulosti (perseverance)21,
h) lepší přehlednost o nápadu trestné činnosti v rámci služebního okrsku a možnost
předpokládat místa a čas budoucího nápadu trestné činnosti,
i) zpřesnění místa činu především ve volném terénu a tím snazší orientace v prostoru
(např. při řešení trestné činnosti pytláctví, při řešení vloupání do vozidel odstavených
na lesních cestách, vloupání do vozidel na rozlehlých parkovištích atd.),
j) z pohledu řízení možnost směřování sil a prostředků do pravděpodobného výskytu
trestné činnosti (např. obchodní domy v době vánočních svátků),
k) z pohledu prevence kriminality možnost reagovat s předstihem, navrhovat
s dostatečným předstihem konkrétní preventivní opatření,
l) mít k dispozici informace o budoucí kriminalitě z pohledu malého teritoria než pouze
území toho kterého obvodního oddělení policie (vyhodnocení kriminality z pohledu
nebezpečných ulic, městských čtvrtí a s tím související možnost např. efektivnější
instalace městských kamerových systémů, směřování hlídek do rizikových lokalit,
m) jednodušší zpracování zpráv o bezpečnostní situaci v určité lokalitě předkládané
nadřízeným a dalším subjektům (starostům, hejtmanům atd.),
n) z pohledu samotných občanů možnost osobní reakce na předpokládané páchání
kriminality (např. vyhýbat se určitým místům v určitém čase, efektivněji si zabezpečit
byt v době dovolených při nepřítomnosti v bytě),
o) na základě digitálních map kriminality mohou soukromé subjekty např. pojišťovny
stanovit dle míry bezpečí v té které lokalitě podmínky pro pojištění,
p) na základě informací z digitálních map kriminality z pohledu soukromého např.
stanovení ceny nemovitostí dle míry bezpečí v té které lokalitě,
q) zvýšení účinnosti při pátrání po osobách a věcech, pohybujících se v terénu při
pátracích akcích, a to na základě možnosti monitorovat na digitálních mapách např.
pohyb mobilního telefonu dle tzv. „buněk“ nebo pohyb osoby či vozidla podle míst
výskytu, která byla získána např. ze svědeckých výpovědí.
Geografický informační systém by nahradil doposud provozované informační systémy
u Policie ČR, a to Evidenčně statistický systém kriminality (IS ESSK) – obsahoval by stejné
údaje o kriminalitě s přesnou lokalizací, Událost (IS UDÁLOST) – nápad trestné činnost by
byl tak jako doposud okamžitě vkládán do tohoto informačního systému s tím, že by byl
okamžitě vizuálně k dispozici zejména operačním důstojníkům integrovaných operačních
středisek a Kriminalisticky sledované události (IS KSU) – způsob spáchání trestných činů by
byl taktéž obsahem digitálních map s výhodou vizuálnosti.
Význam digitálních map kriminality spočívá především v možnosti identifikovat a
zvýraznit takové podezřelé incidenty a události, které mohou vyžadovat zvýšenou pozornost,
prostorové analýzy typických vzorů a trendů kriminality, zvýšení účinnosti policejních metod
pro potírání kriminality, integrace tradičních i netradičních údajů za účelem zvýšení účinnosti
analýz, výchova veřejnosti prostřednictvím vizualizace zločinnosti, poskytnutí nástrojů a
technik pro podchycení sériových zločinů a předpovídání budoucích výskytů zločinnosti.
Závěr
Ambicí tohoto příspěvku bylo poukázat na problémy, které existují v oblasti boje
s kriminalitou. Problémy, které limitují možnosti objektivního poznání příčin kriminality, a
s tím související možnosti aplikace co nejefektivnějších kontrol kriminality. V této souvislosti
je poukázáno na problematiku samotného obsahu pojmu kriminalita, poukázáno na vlivy,
které významně ovlivňují interpretaci dat o kriminalitě, dále poukázáno na s tím spojenou
21

MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 48.
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problematiku nemožnosti objektivního prognózování kriminality a nemožnosti přijímání co
nejúčinnějších opatření směřujících k omezení, případně k eliminaci kriminality samotné.
Další snahou tohoto příspěvku je seznámit s novými možnostmi využití moderních
informačních technologií, které by mohly částečně eliminovat v současné době existující
problémy vznikající při analýze dostupných dat o kriminalitě, tedy s informačními
technologiemi, které by mohly pomoci, zvýšit efektivitu práce především bezpečnostních
sborů při plnění jejich úkolů.
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Výzkumy obětí jako zdroj informací o kriminalitě
Victimization surveys as a source of information on crime
Michaela Štefunková
Abstrakt: Potenciál osob poškozených trestným činem jako zdroje informací pro potřeby
kriminologického výzkumu je již nějakou dobu znám. Jednou z oblastí, kde informace od
obětí plní důležitou roli je zkoumání latentní kriminality. Oficiální statistické údaje, které o
kriminalitě shromažďují jednotlivé orgány činné v trestním řízení, jsou zatíženy množstvím
nedostatků. Nejzávažnějším z nich je fakt, že nejde o informace o skutečné kriminalitě, ale jen
o té její části, o které se tyto oficiální instituce dověděli, resp. byla jimi registrována. Zejména
z tohoto důvodu byly jako doplněk oficiálních statistických dat vyvinuty tzv. výzkumy obětí
kriminality (viktimizační výzkumy; victimization surveys). Pokud jsou správně prováděny,
můžou tyto výzkumy poskytnout široké spektrum informací o kriminalitě i jejích trendech.
Klíčová slova: výzkumy obětí, trendy kriminality, pokles kriminality, ICVS
Abstract: Value of persons harmed by the crime as a source of information for the
criminological research is already known for some time. Information from victims plays an
important role in the investigation of the dark figure of crime. Official crime statistics
gathered by law enforcement agencies are burdened by number of shortcomings. The most
serious of these is the fact that they do not inform about actual crime, but only about its
portion known and registered by these official institutions. Primarily for these reasons crime
victim surveys were developed as a supplement to official statistical data. If they are
performed properly, these surveys can provide us with a wide range of information about
crime and its trends.
Keywords: victimization surveys, crime trends, crime drop, ICVS
Jako výzkumy obětí kriminality označujeme retrospektivní výzkumy podobné
průzkumům veřejného mínění, jejichž primárním účelem je zjišťovat rozsah skutečné
kriminality1. Z USA, kde tento druh výzkumů vznikl, se velice rychle rozšířili i do ostatního
světa. V průběhu času se výzkumy začali orientovat i na širší spektrum problémů,
souvisejících s kriminalitou. Kromě možnosti zkoumání latentní kriminality jsou v současné
době prostřednictvím standardizovaných dotazníků zjišťovány i údaje o důvodech
neoznamování trestné činnosti policii, o vnímání práce orgánů činných v trestním řízení
dotazovanými osobami, jakož i údaje o strachu potenciálních či skutečných obětí z kriminality
a učiněných preventivních opatřeních. Lze se rovněž setkat i s klasicky viktimologickou
složkou zaměřenou na zkoumání subjektivních pocitů obětí po viktimizaci. Mezi
nejvýznamnější výzkumy tohoto typu lze bezesporu zařadit Americký národní výzkum obětí
(The National Crime Victim Survey –NCVS), Britský národní výzkum (The British Crime
Survey) a Mezinárodní výzkum obětí (The International Crime Victimization Survey –
1

Výzkumy jsou většinou realizovány na reprezentativním vzorku jednotlivců nebo domácností. Respondenti
jsou dotazováni na trestné činy, jimiž byli oni sami nebo členové jejich domácnosti viktimizováni v průběhu
určeného časového období. Výzkumy využívají (zatím) metodu face to face nebo je dotazování realizováno po
telefonu. viz Holomek, J. a kol. 2013. Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike. Eurokódex.
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ICVS). Navzdory množství podobností, existují mezi uvedenými výzkumy i zásadní rozdíly.
Hlavní ambicí zámořského NCVS bylo vytvořit co nejkvalitnější komplement oficiálních
statistických dat o kriminalitě. Tento největší, nejdále trvající a nejdražší sociální výzkum
vůbec je realizován dvakrát ročně na vzorku téměř 100 000 osob. Kvůli nákladné metodologii
se s obdobným výzkumem nelze setkat jinde na světě. Britský výzkum byl naopak od svého
počátku koncipován mnohem šíře a v porovnání se svým „americkým kolegou“ hlavně
levněji. Kromě zkoumání latentní kriminality bylo hlavním záměrem vytvořit flexibilní
nástroj pro potřeby kriminologického výzkumu. Dizajn výzkumu umožňuje jednak
kontinuálně zkoumat latentní kriminalitu prostřednictvím dotazníku, který zůstal od počátků
téměř nezměněn, jednak poskytuje prostor pro zkoumání aktuální kriminologické
problematiky. Klasickou komponentou BCS je i self-reportová část, v rámci které respondenti
vypovídají o vlastním porušení zákona. K dalším tradičním oblastem zájmu patří například
zkoumání strachu z kriminality, interpersonálního násilí, rasovo motivované trestné činnosti,
tzv. anti-sociálního chování, počítačové kriminality, životního stylu respondentů či názorů a
důvěry respondentů vůči subjektům trestněprávního systému. Jelikož se BCS zaměřuje na
činy, které nebyly ohlášeny policii, představuje důležitý doplněk oficiálních statistických
záznamů. Výstupy těchto dvou zdrojů jsou pravidelně publikovány ve společné zprávě o
kriminalitě v Anglii a Walesu (Crime in England and Wales). U ICVS je naproti tomu
dominantní zejména snaha o získání porovnatelných dat z různých zemí světa a překlenutí
národních a metodologických odlišností. Jako komparativní mezinárodní výběrové šetření byl
navržen tak, aby byl finančně nenáročný a umožňoval porovnání dat v prostoru a času. Nelze
ho ale považovat za náhradu národních výzkumů, které lze lépe přizpůsobit místním, zejména
právním poměrům. Tento mezinárodní výzkum se zatím uskutečnil pět krát (1989, 1992,
1996, 2000, 2005) a zapojeno do něj bylo víc než 300 000 respondentů z téměř 80 zemí.
V roce 2010 se uskutečnila série výzkumů vycházejících z ICVS, jedna část tzv. ICVS2 byla
zaměřena na pilotáž možností využití internetu pro potřeby výzkumu. Budoucnost klasické
podoby ICVS je ale zatím nejistá. V této souvislosti možno vyjádřit politování nad tím, že
selhaly i přípravy na Evropský komparativní výzkum (European Safety Survey-SASU), který
měl doplnit kriminální statistiky Eurostatu. Navzdory vlastním specifickým limitům2, spočívá
největší přínos výzkumů obětí v tom, že pokud jsou prováděny správně, můžou poskytnout
široké spektrum informací o kriminalitě a jejím vývoji, nezatížených nedostatky oficiálních
dat. Umožňují zkoumat kriminalitu v rámci širšího sociálního kontextu, což může být
využitelné především v souvislosti s efektivnějším zaměřením prevence a tvorbou trestní
politiky.
Co se týče trendů kriminality, výsledky těchto výzkumů shodně naznačují, že
v posledních dekádách kriminalita ve vyspělých státech prudce klesá. I když lze sledovat mezi
jednotlivými zeměmi určité odchylky v nástupu poklesu mezi jednotlivými druhy trestné
činnosti, sestupný trend je evidentní. V USA, kde se tato tendence objevila nedříve,
z výsledků NCVS vyplývá, že majetková kriminalita pozvolna klesá již od poloviny 70. let
minulého století a u násilné trestné činnosti byl prudký pokles o několik desítek procent
zaznamenán od 90. let3. Dle údajů z BCS začíná v polovině devadesátých let kriminalita
dramaticky klesat i ve Velké Británii. Nutno však podoktnout, že oficiální policejní statistiky
tento trend nekopírují a výkyvy spíše souvisejí se změnami ve statistickém vykazování než
s reálným nárůstem či poklesem trestné činnosti4. Obdobný vývoj lze sledovat také v Kanadě,

2

Viz Holomek, J. a kol. 2013. Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike. Eurokódex.
Viz. US Department of Justice, Office of Justice programs,
Bureau of Justice Statistics,
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245 [14-2-10].
4
Viz. Chaplin, R., Flatley, J., a Smith, K. Crime in England and Wales 2010/11, Findings from the British Crime
Survey and police recorded crime (2nd Edition), HOSB, 2011.
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na Novém Zélandu či v Austrálii5. Ze závěrečné zprávy pátého kola ICVS, ve které jsou
uvedeny i výsledky předešlých výzkumů je zřejmé, že tento trend se týká i Evropy. Po
mírném nárůstu mezi prvním a druhým kolem od roku 1995 dostupná data ukazují na obecný
klesající trend ve viktimizaci obecnou kriminalitou v Evropě. Míra viktimizace klesla zpět na
úroveň přelomu osmdesátých a devadesátých let. Z patnácti zemí EU, ve kterých jsou
dostupná data z více výzkumů, byla jenom v Belgii zaznamenána vyšší míra viktimizace než
v minulých letech6. Pokles byl přitom nejvýraznější u krádeží aut a vloupání do obydlí.
Samozřejmě se objevili mnohé pokusy o vysvětlení tohoto fenoménu7. Mezi hypotézy
pokoušející se vysvětlit tento celosvětový trend patří například teorie o vlivu legalizace
potratů v 70. letech v USA. Podle této hypotézy způsobila pokles kriminality v 90. letech
minulého století legalizace potratů v 70. letech tím, že v dané době bylo méně rizikových
jedinců, kteří by se zapojili do páchání trestné činnosti. Obdobné vysvětlení přináší i
hypotéza, která se opírá a efekt zastavení výroby a používání olovnatého benzínu v 70. letech.
Přechod k bezolovnaté formě snížil počet pachatelů tím, že byl eliminován negativní vliv
olova na činnost mozku dětí, což v dospělosti vedlo ke zvýšenému sklonu k násilí. Další
autoři vidí příčinu v demografickém vývoji, kdy stárnutí populace znamená méně mladých
pachatelů, nebo v tom, že vlivem růstu ekonomiky a bohatnutím obyvatel klesá poptávka po
kradeném zboží a tím i motivace k páchání trestné činnosti. Podle jiných vysvětlení mělo
k poklesu kriminality přispět hlavně zvýšení vězeňské populace, zlepšení policejních strategií,
navýšení počtu policistů, regulace vlastnictví střelných zbraní či změny ve vývoji na
drogových trzích. Slabinou těchto teorií je především to, že většina z nich není univerzálně
aplikovatelná a reflektují jen kontext USA, kde byl pokles zaznamenán nejdříve. Například
země s výrazně nižším počtem uvězněných osob, vykazují stejný trend jako USA. Proti
hypotézám operujícím s celospolečenskými změnami (ekonomický růst, stárnutí populace)
zase svědčí fakt, že jejich vliv v jiných oblastech nebyl tak výrazný jako v případě vývoje
zaznamenané míry viktimizace. Navíc nedávají odpověď na to, proč pří výrazném poklesu
obecné kriminality, byl u některých nových druhů trestné činnosti, jako jsou například
krádeže mobilních telefonů a smartfonů nebo počítačová kriminalita, zaznamenán naopak
nárůst. Z uvedeného vyplývá, že teorie, které primárně hledají vysvětlení ve změnách počtu
potenciálních pachatelů, k objasnění fenoménu poklesu kriminality zřejmě nepostačí. I
z tohoto důvodu se jako slibnější jeví spíše vysvětlení, které vychází z teorie rutinních aktivit
či racionální volby a příčinu hledá ve změnách příležitostí k páchání trestné činnosti8. Van
Dijk9 si vysvětluje změnu takzvanou responzivní sekuritizací („responsive securitization“).
Podle něj, je viktimizace podmíněná interakcí mezi racionální volbou pachatele a oběti.
Pokud přínosy z trestné činnosti převýší negativa, počet pachatelů bude růst a rozsah trestné
činnosti půjde nahoru. Následné zvyšování škod z trestné činnosti pak povede potenciální i
skutečné poškozené k vyšším investicím do vlastní bezpečnosti. Efektivnější zabezpečení
obětí redukuje příležitosti k páchání trestné činnosti pro pachatele. Když kvalita zabezpečení
překročí jistou hranici, může to část pachatelů odradit a kriminalita půjde dolů. Pokles
kriminality se tedy objevil v jednotlivých zemích podle toho, kdy a v jakém rozsahu začali
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poškození využívat různé bezpečnostní zařízení a strategie. Toto vysvětlení zároveň
nevylučuje narůst nových forem trestné činnosti, které vyvstávají z nových příležitostí, které
se sebou přináší technický pokrok. Teorie zvýšení zabezpečení se dá dobře aplikovat na
majetkovou trestnou činnost, jako je vloupání do obydlí nebo krádež auta, méně jasný je ale
efekt na kriminalitu násilnou. Jedno z možných vysvětlení poukazuje na to, že majetkový
delikt, jako například krádež auta, je často jakýmsi „startovacím“ trestným činem u
začínajících pachatelů a rovněž ulehčuje páchání dalších druhů trestné činnosti. Zvýšení rizika
a námahy pro pachatele u „základních“ deliktů se pak může projevit na dalším vývoji jeho
kriminální kariéry i co se týče jiných typů trestné činnosti10.
Pokud se podíváme na vývoj trestné činnosti v České republice, oficiální statistická
data rovněž ukazují na prezentovaný celosvětový trend. V roce 2012 bylo policií zjištěno
304,5 tis. trestných činů, což představuje nejnižší počet od osamostatnění. Nejvíc trestných
činů bylo přitom evidováno v letech 1998 a 1999 od té doby je patrný trvalý a postupný
pokles11. Jak již ale bylo řečeno, oficiální data nemusejí korespondovat se skutečným
vývojem. Objektivnější pohled poskytují výsledky viktimizačních výzkumů. K dispozici
máme zatím výsledky ze šesti takových výzkumů. Česko se třikrát (1992, 199612, 200013)
zapojilo do mezinárodního ICVS. Metodologií ICVS byly výrazně inspirovány i následující
výzkumy realizované na národní úrovni (200514, 200615, 201016). Navzdory tomu, že mezi
jednotlivými koly existují drobné metodologické rozdíly například ve velikosti vzorku, počtu
sledovaných deliktů, referenčním období, výzkumném souboru nebo způsobu dotazování, lze
identifikovat pět základních majetkových deliktů a sledovat jejich vývoj v čase. Percentuální
vyjádření míry viktimizace těmito trestnými činy v jednotlivých letech shrnuje Graf č. 1.
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Graf č. 1: Vývoj majetkových deliktů dle výsledků výzkumů obětí v ČR v jednotlivých
letech
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I když pokles trestné činnosti dle výsledků výzkumů obětí v České republice není tak
výrazný, oproti roku 2004 byla zachycená míra viktimizace v dalších sledovaných obdobích
nižší u všech deliktů, což naznačuje, že kriminalita klesá i u nás. Zajímavé v tomto směru
bude určitě i srovnání s výsledky posledního výzkumu, který byl realizován v roce 2013.
Výzkumy obětí rovněž umožňují s desetiletým odstupem sledovat změny ve způsobech
zabezpečení obydlí respondentů proti vloupání. Srovnání je uvedeno v Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Způsoby zabezpečení obydlí respondentů proti vloupání dle výsledků
výzkumů obětí v roce 1995 a v roce 2006.
(%)
Poplašné zařízení/alarm
"Sousedská hlídka"
Bezpečnostní zámky na dveřích
Mříže na oknech, dveřích
Pes na hlídání
Vysoký plot
Domovník, bezpečnostní stráž
Domluva se sousedy na hlídání
Domácnost je pojištěna proti
vloupání
Žádné

1995
(N= 1469)
3,9
17,2

2006
(N=3082)
8,8
8,1

Rozdíl

46,6
3,5
28,3
14,9
7,3
25,2

52,1
6,9
36,7
17,5
2
47,4

+5,5
+3,4
+8,4
+2,6
-5,3
+22,2

57
24,5

62,4
8,7

+5,4
-15,8

+4,9
-9,1

Toto srovnání vyznívá ve prospěch teorie zvýšeného zabezpečení. Obyvatelé České
republiky začali rovněž více investovat do vlastní bezpečnosti. Nárůst je patrný téměř u všech
způsobů zabezpečení. Respondenti se méně spoléhají jen na sousedskou hlídku, tedy institut,
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který v našich geografických končinách nemá silnou tradici a domovníka, resp. bezpečnostní
stráž. Pozitivní je i výrazný pokles jedinců, kteří se nespoléhají na žádné bezpečnostní
opatření.
Závěrem lze konstatovat, že dostupná data ukazují na to, že fenomén poklesu
kriminality se projevuje i v našich zeměpisných šířkách. Rozsah poklesu, dopad na jednotlivé
druhy deliktů a příčiny jsou však zatím nejasné. Nejlepším dostupným zdrojem informací o
trestné činnosti představují výzkumy obětí kriminality. Z toho důvodu by jim do budoucna
měla být věnována větší pozornost zejména v souvislosti se zkoumáním trendů, jakož i
důvodů a kontextu tohoto vývoje. Zároveň má tento výzkumný nástroj potenciál poskytnout
informace i o nových jevech, jako je například zmiňovaná počítačová kriminalita, kde
z důvodu vysoké latance se vůbec nelze opírat o oficiální statistiky.
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Experti a trestní politika: zaměřeno na probační úředníky
The Experts and the Criminal Policy: Focus on Probation Officers
Jan Tomášek
Abstrakt: Jednu z možností, jak zkoumat a vyhodnocovat uplatňování různých opatření
trestní politiky, představují šetření mezi experty z praxe. V rámci výzkumného projektu, který
se cíleně zaměřuje na efektivitu vybraných alternativních trestů, jsme se takto obrátili na
vedoucí středisek Probační a mediační služby ČR. Vzhledem k tomu, že tuto skupinu
respondentů oslovil Institut pro kriminologii již poněkolikáté, je možno sledovat i určité
zajímavé posuny a změny v jejich názorech a postojích.
Klíčová slova: Probační a mediační služba, obecně prospěšné práce, dohled, nový trestní
zákoník, trestní politika
Abstract: A research targeted on experts with practical experience represents one of the
possible ways how to explore and evaluate different measures of criminal policy. As a part of
the research focused on effectiveness of some community sanctions we addressed chiefs of all
officess of the Probation and Mediation Service in the Czech Republic. This group of
respondents participated in several research projects before so it is possible to see a drift or
changes in their opinions and attitudes.
Key words: Probation and Mediation Service, community service, probation, new penal code,
criminal policy
Dotazníkové šetření patří v kriminologii (a nejen v ní) k nejrozšířenějším výzkumných
technikám. Jeho výhody jsou zjevné – pomocí dotazníku můžeme relativně snadno oslovit
velký počet lidí, přičemž jejich odpovědi lze následně porovnávat a třídit dle různých kritérií a
znaků. Slabinou tohoto postupu je naproti tomu složitější pronikání k detailnějším poznatkům,
jemuž brání nutná standardizace výzkumného nástroje. Chybí také přímý kontakt mezi
výzkumníkem a respondentem, což může mimo jiné vést k nesprávnému porozumění kladené
otázce. Samotnou kapitolou je pak problém s návratností dotazníků – ta může být u některých
šetření dokonce tak nízká, že ohrozí celkovou reprezentativnost šetření (srov. např. Novotný,
2008).
V rámci společného výzkumného projektu Filozofické fakulty UK a Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci (IKSP), nazvaného „teoretické a trestně politické aspekty
reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“ a podpořeného z prostředků Grantové
agentury ČR (P408/12/2209), jsme se rozhodli využít zmíněné techniky, abychom zjistili
názory a zkušenosti vybraných expertů na změny, které do praxe přinesl nový trestní zákoník.
Jednou ze skupin, na níž jsme se takto obrátili, byli pracovníci Probační a mediační služby ČR
(dále v textu PMS). Jak naznačuje následující tabulka, jednalo se o v pořadí již šesté
dotazníkové šetření, na němž jsme s touto organizací od jejího vzniku v roce 2001
spolupracovali (přehled těchto studií viz seznam použité literatury na konci příspěvku).
Z uvedených dat je navíc zřejmé, že rizika spojená s nízkou návratností dotazníků v tomto
případě neplatí – její míra nikdy neklesla pod 60 %.
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Rok

Téma výzkumu

2003

Dohled u podm. propuštění

2006

Dohled u podm. propuštění

2009

Opatření nahrazující vazbu

2010

Mediace

2011

Probační programy
pro mladistvé

2013

Sankční politika

Kdo osloven
Všechna střediska
(specialista na paroli)
Všechna střediska
(specialista na paroli)
Všechna střediska
(specialista)
Všechna střediska
(specialista)
Všechna střediska
(specialista na mládež)
Všechna střediska
(vedoucí)

Návratnost
(v %)
80 %
89 %
62 %
99 %
100 %
60 %

Dotazníková šetření IKSP zaměřená v letech 2003-2013 na PMS ČR
Vzhledem k tomu, že citované studie pokrývají období deseti let a že řada otázek a
výzkumných témat se v nich opakovala, nabízejí zajímavou možnost reflexe činnosti a
rozvoje PMS v uvedeném časovém rámci. Domnívám se, že přinejmenším tři témata se zde
„vynořují“ jako poměrně zásadní. Prvním z nich je problematika všeobecného povědomí o
PMS. Jako každou, nově vzniklou organizaci, i PMS čekal po jejím vzniku v roce 2001
pomyslný boj „o místo na slunci“. Jak naznačují výsledky výzkumu veřejného mínění
k tématu mediace, které v roce 2008 uskutečnil IKSP na reprezentativním vzorku občanů,
většina veřejnosti činnost PMS v podstatě nezaregistrovala – 72 % o její existenci nemělo
tušení, jasnější představy jsme mohli zaznamenat u pouhých 8 % respondentů (srov. Rozum,
2009). Je ovšem nutno podotknout, že k obdobným závěrům dospívají studie v zahraničí, a to
i v zemích, kde mají probační služby nesrovnatelně delší tradici – příkladem může být Velká
Británie s více než stoletou historií probace (srov. Roberts, 2005). Můžeme si i proto klást
otázku, zda je vlastně podstatné, aby občané o činnosti této, svým způsobem velmi
specializované služby věděli. Informovanost o ní nicméně může souviset s jejich postoji
k trestání obecně, a zejména pak s problematikou tzv. punitivity, o níž se v posledních letech
v kriminologii čile diskutuje (více viz např. Tomášek, 2011 a 2012). Zmíněný výzkum na
téma mediace ukázal, že pokud jsou respondentům principy tohoto opatření náležitě
osvětleny, jeví se většině z nich jako vhodný způsob řešení trestné činnosti méně závažného
typu. Lepší povědomí o PMS by tak mohlo znamenat i větší podporu uplatňování
alternativních způsobů řešení trestné činnosti.
Druhým, a pro praktickou a každodenní činnost PMS nepochybně podstatnějším
tématem, které studie IKSP sledovaly, je úroveň spolupráce s ostatními subjekty, činnými
v oblasti trestní justice. Otázky, zaměřené na tuto problematiku, byly součástí většiny
citovaných prací. Již v první z nich (výzkum parole z roku 2003) měli probační úředníci
hodnotit spolupráci se soudy při výkonu dohledu u podmíněného propuštění z vězení –
výsledky byly vcelku příznivé, neboť 61 % ji hodnotilo kladně (na „školní“ stupnici 1-5 vyšel
celkový průměr v hodnotě 2,14). Zároveň ale platilo, že ve volných komentářích, které
respondenti mohli ke svým odpovědím připojit, vyjádřilo 15 % probačních úředníků určitou
nespokojenost s tím, že soudy nereagují dostatečně pružně na zprávy PMS o porušení
podmínek dohledu. O tři roky později, kdy se IKSP k tématu parole vrátil v dalším
výzkumném šetření, se situace změnila spíše k horšímu – spolupráci se soudy již pozitivně
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hodnotilo pouze 41 % dotázaných (průměr na stejné škále 2,57), a navíc spontánní zmínky o
neochotě soudů „brát zprávy PMS vážně“ obsahovaly komentáře dvou třetin respondentů.
Aktuálně probíhající výzkumný projekt, který mapuje situaci v oblasti alternativních
trestů a který obsahuje otázky na spolupráci jak se soudem, tak se státním zastupitelstvím,
umožňuje hodnotit, zda se situace v daném směru již přece jen vyvíjí k lepšímu. Vyšlo
najevo, že položíme-li otázku v obecné rovině („Jak hodnotíte spolupráci vašeho střediska se
soudem v oblasti realizace alternativních trestů?“), výsledky se jeví jako dobré - 37 %
vedoucích středisek PMS hodnotí tuto spolupráci jako „velmi dobrou“, 59 % jako „spíše
dobrou“ a pouze 4 % jako „spíše špatnou“ (nikdo jako „velmi špatnou“). Pohled do
komentářů, které většina respondentů připojovala ke svým odpovědím v částech věnovaných
jednotlivým trestům, však vyvolává o něco méně radostný dojem. Objevuje se zde totiž
poměrně značné množství kritických zmínek. V případě trestu obecně prospěšných prací si
například více než třetina respondentů na práci soudů stěžuje (vadí jim nevhodné ukládání
tohoto trestu, opožděné reakce soudu na zaslané podněty, časové prodlevy v jednotlivých
úkonech apod.). Ještě hůře oslovení vedoucí středisek vnímají oblast dohledu – zde
součinnost soudu kritizovalo 75 % respondentů, přičemž nejčastěji šlo o upozornění, že soudy
nereagují na zprávy o tom, že klient podmínky dohledu neplní.
Z výsledků lze vyčíst, že situace se výrazně liší v různých regionech republiky zatímco některá střediska si spolupráci se soudem nemohou vynachválit (výroky typu:
„Úroveň spolupráce s příslušným místním okresním soudem hodnotím maximálně pozitivně,
rychlé předávání informací, rychlá reakce soudu na zprávy PMS atd….“; „Výborná
komunikace, akceptace názorů a návrhů…“; „Reagují poměrně rychle. Pochopili, že naše
návrhy mají smysl…“; „Ke spolupráci se soudem nemám žádných připomínek. Vždy se na
vhodném postupu domluvíme…“), jinde panuje rozčarování („Neakceptace PMS jako
partnera v justici, shazování práce PMS, záporný postoj k práci s poškozeným…“; „Soud se
neztotožňuje s kladným stanoviskem k potřebnosti zřídit PMS ČR, zastává názor, že praxe v
trestní oblasti a práce s pachatelem a obětí před vznikem PMS ČR byla vyhovující a plně
dostačující…“; „Soudy neakceptují zprávy o průběhu dohledu či závěrečné dohledové zprávy,
nepřeměňují trest OPP, pakliže odsouzený trest řádně nevykonává…“). Zkušenosti vedoucích
středisek přitom naznačují, že úroveň spolupráce se odvíjí zejména od osobních vztahů,
dlouhodobých kontaktů a také od postojů či názorů zcela konkrétních soudců.
Dotazníková šetření jsme v roce 2013 uskutečnili také mezi samotnými soudci
(odpovědělo 160 respondentů) a státními zástupci (186 respondentů). Jak je možno zjistit
z následujících tabulek, jejich hodnocení PMS a spolupráce s ní vyznívá velmi pozitivně.
Soudy hodnotí součinnost s PMS – při ukládání alt. trestů
Úroveň spolupráce
Respondentů (v %)
Velmi dobrá
52
Spíše dobrá
40
Spíše špatná
3
Velmi špatná
1
Nevím / nemám jednoznačný 4
názor
N=160
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Soudy hodnotí součinnost s PMS – při výkonu alt. trestů
Úroveň spolupráce
Respondentů (v %)
Velmi dobrá
53
Spíše dobrá
38
Spíše špatná
3
Velmi špatná
1
Nevím / nemám jednoznačný 5
názor
N=160
Státní zástupci hodnotí součinnost s PMS
Úroveň spolupráce
Respondentů (v %)
Velmi dobrá
39
Spíše dobrá
36
Spíše špatná
2
Velmi špatná
1
Nevím / nemám jednoznačný 22
názor
N=186
Pochvalná slova na adresu PMS se objevila v řadě doplňujících komentářů – soudci si
na činnosti středisek cenili zejména vlastní aktivity a iniciativy probačních úředníků, ochoty
spolupracovat, operativnosti či kvality jednotlivých úkonů. Negativní výroky zaznívaly jen
zcela výjimečně. Poněkud odlišně musíme hodnotit výsledky téže otázky pro státní zástupce nemůže nám uniknout, že 22 % (tedy více než pětina vzorku) na otázku vůbec neodpovědělo,
přičemž tito respondenti nám dávali často najevo, že otázce nerozumí a že jsme ji do
dotazníku patrně zařadili omylem („Zřejmě otázka pro soud!“). Na jiných státních
zastupitelstvích přitom PMS očividně považují za důležitého partnera při realizaci odklonů i
jiných opatření („Skvělá, efektivní spolupráce s PMS…“; „Většinou rychlost, kvalita,
operativnost…“; „PMS je nesmírně aktivní…“).
Výsledky našeho šetření bohužel výmluvně ilustrují, že zásady či principy, k nimž se
česká trestní politika v posledních letech otevřeně hlásí, jsou v některých případech
rozporuplné a jen stěží si můžeme představit, že je půjde naplňovat současně. V komentářích
státních zástupců se v tomto smyslu dokonale odráží fakt, že nelze na jednu stranu požadovat
maximální možnou rychlost trestního řízení, a přitom na stranu druhou volat po širším
uplatňování alternativních trestů či postupů, jejichž efektivní využití na bázi individuálního
přístupu k pachatelům se neobejde bez předchozí a dostatečně kvalitní přípravy všech
potřebných podkladů. Nemůže nás překvapit, že přikloní-li se primárně některý ze státních
zástupců k prvnímu ze jmenovaných principů (zřejmě i pod tlakem celkového systému a jeho
nastavení), může se mu spolupráce s PMS jevit jako zbytečná překážka rychlého vyřízení
případu. Řada výroků, které jsme zaznamenali, tuto domněnku dokládá („Požadovaná
součinnost zpomaluje trestní řízení, vyhýbám se jí…“; „Je-li již spis na okresním SZ, je třeba
jej co nejrychleji skončit podáním obžaloby či jinak, proto spolupráce s PMS pro potřeby
návrhu alternativního trestu není využívána, protože výsledek by nestál za průtahy…“;
„Součinnost často vede k delší délce řízení…“). Českou trestní politiku, nechce-li působit
schizofrenním dojmem, tak zjevně čeká rozhodnutí, kterou z naznačených filozofií prohlásí za
nosnější a závaznější.
Třetím z témat, které se prolíná všemi dosavadními studiemi, jsou postoje a názory
probačních úředníků ke klientům a k možnostem práce s nimi. Tyto postřehy se objevují spíše
na okraj našich šetření, avšak rozhodně stojí za pozornost, a to možná i do té míry, že by si
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časem zasloužily vlastní výzkum. Pro studie z období prvních let existence PMS je zcela
příznačné upřímné nadšení probačních úředníků pro alternativy i pochopení pro klienty a
jejich situaci. Výsledky aktuální studie z roku 2013 naproti tomu naznačují, že u této profese
přichází jistá vlna „ztráty iluzí“. Výroky, které se v jejich odpovědích objevují a které svědčí
o tom, že ani trpělivost probačních úředníků s určitým typem jeho klientů není nekonečná,
byly před deseti lety v podstatě nepředstavitelné („Myslím si, že by bylo vhodné u nás zavést
stejné opatření, jako mají na Slovensku – tj. zásada třikrát a dost…“; „Není výchovné dávat
odsouzeným další a další šance…“). Navíc se bohužel nelze ubránit dojmu, že k určitému
vyhoření či ztrátě jasného smyslu vlastní činnosti může přispívat i již výše diskutovaná
negativní zkušenost se spoluprací se soudy či jinými institucemi – setkává-li se probační
úředník opakovaně s tím, že výsledky jeho práce jsou přehlíženy a není na ně brán při
rozhodování o případu ohled, motivace vykonávat svou práci může logicky slábnout („Klient
neplní dohled, nevede řádný život, neplní sjednaný probační dohledový plán - soudu je o tom
podána zpráva, ale zůstane bez reakce. Mnohdy soud nereaguje ani přes opakované urgence…
Soud pachatele tzv. osvědčí s odkazem, že vedl řádný život, avšak při tom nespolupracoval s
probačním úředníkem, neplnil probační dohledový plán. Soud byl o tom opakovaně zpraven,
a přesto se nic nedělo…“).
Publikace, v níž budou výsledky dotazníkových šetření z roku 2013 detailně
rozebrány, vyjde v ediční řadě IKSP až v průběhu roku 2014. Citované poznatky je tak proto
vhodné vnímat pouze jako určitou prvotní zprávu. Již nyní si nicméně dovolím vyjádřit
přesvědčení, že výzkum by mohl napomoci alespoň částečnému zefektivnění praxe.
Respondenti věnovali vyplnění dotazníků velkou pozornost, díky čemuž se podařilo
shromáždit řadu zcela konkrétních podnětů a připomínek k jednotlivým alternativním trestům,
a to jak ve smyslu jejich zákonného vymezení, tak uplatňování v praxi. Společně s kolegy
věříme, že se nám závěry naší studie podaří přeformulovat do podoby jasných a
srozumitelných legislativních návrhů, jimiž by se následně mohli (a snad i měli) zabývat ti,
kdo jsou za další směřování české trestní politiky odpovědní.
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Propagační metody a témata extrémistické scény
v České republice
Propaganda methods and major themes of extremist scene int the Czech republic
Barbora Vegrichtová
Abstrakt: Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se základními aktivitami extremistických
skupin v České republice, se zaměřením na tematické okruhy a moderní propagační metody.
Extremisté využívají tyto metody s cílem prezentovat své ideje a záměry a především ovlivnit
širokou veřejnost. Článek se rovněž zabývá novými vybranými trendy a aktuálními
propagačními nástroji extremistů, např. využívání internetu a sociálních sítí, zavádění nových
strategií a stylů, intenzivnější zapojení žen do aktivit extremistických uskupení.
Klíčová slova: Extremismus, internet, manipulace, propaganda, sociální sítě, veřejnost.
Abstrakt: The purpose of the article is a description of the current activities of extremist
scene in the Czech republic, focused on the actual topics and the modern propaganda
methods. Extremist groups use these methods in order to present their goals and
predominantly to affect and influence the wide public. The article also describes the new
selected trends and actual propaganda instruments, e.g. using of internet and social network,
new strategies and styles, more intensive participating of women in the extremist movements.
Key words: Extremism, internet, manipulation, propaganda, social network, public.
Úvod
Mapování a monitorování aktivit extremistických skupin v českém prostředí je
náročná, dlouhodobá a obtížná činnost a je a priori předmětem zájmu bezpečnostních složek a
současně mnoha organizací a sdružení nestátního charakteru. Bezpečnostní složky státu a
veřejné sbory obecně jsou na rozdíl od extremistických subjektů limitovány zákonnými
postupy a mohou využívat jen ty nástroje a instituty, které jsou v souladu se zákonem.
Současně se potýkají se závažnými handicapy, jako je například nedostatek kvalifikovaného
personálu, finančních prostředků a omezené technické zázemí. Občanská sdružení a nevládní
organizace na druhou stranu nemají k dispozici takové zákonné nástroje a prostředky, které by
jim umožnily proniknout hlouběji do struktury a strategií extremistických skupin. Důležitým
atributem na tomto poli je zajištění informovanosti občanů, posílení jejich občanských
iniciativ a především pomoci jim porozumět této problematice.
Aktivity extremistů je možné hodnotit a interpretovat z mnoha úhlů pohledu. Je
zjevné, že tento fenomén vyžaduje komplexní analýzu a rozbor, aby mohlo být dosaženo
optimálních postupů v boji s tímto negativním společenským jevem. Podobně jako je tomu u
všech bezpečnostních hrozeb, které narušují, devalvují či se snaží zlikvidovat základní
demokratické hodnoty a principy státu, je třeba i v případě extremismu, podrobně a
vyčerpávajícím způsobem, pochopit jeho podstatu, uvažování jeho reprezentantů a skutečné
úmysly a cíle jejich aktivit.
Signifikantním znakem současné extremistické scény v České republice je schopnost
adaptovat se na nové podmínky, pohotové přijímání nových výzev, snadná nápodoba,
aplikace zahraničních formátů extremistických skupin a především rozvoj účinnějších forem
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propagandy a precizování stylu vystupování. Všechny tyto atributy představují ve svém
souhrnu alarmující posun a rozvoj extremistické scény, který nesmí být podceňován. Ku
prospěchu snah extremistů oslovit a zaujmout širší veřejnost, přispívá i složitá politická a
ekonomická nestabilita ve státě, obavy občanů o budoucnost, existenciální nejistoty a sociální
problémy. Extremistická uskupení jsou si těchto okolností vědoma a využívají je v maximální
možné míře k realizaci svých cílů. Je důležité zmínit, že propagační metody extremistických
skupin, ať už se jedná o levicový či pravicový extremismus se v zásadě neliší. Styčné plochy
je možné nalézt i v případě tematického zaměření a oblastí, na které koncentrují svou
pozornost. V zásadních ideologických otázkách a vybraných tematických oblastech se ovšem
vzdalují a často představují vzájemné opozitum. Jednotlivé příslušníky extremistických
skupin či celá uskupení je proto zapotřebí vždy hodnotit komplexně a nikoli jen podle dílčích
projevů. Identifikace skutečných cílů a záměrů daného subjektu je složitým úkolem
bezpečnostních složek. Předpokladem úspěchu je rozkrytí nástrojů sofistikované a stále více
profesionálnější propagandy, kterou extremistická scéna využívá.
Propaganda (lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat) je rozšiřování
názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Je to
systematické vytváření žádoucího společenského vědomí pomocí prezentování systematicky
uspořádaných idejí, teorií, názorů, doktrín nebo ideologií. Součástí propagandy je tendenční
vysvětlování a modifikace postojů podle aktuální situace a přesvědčování o správnosti
propagované myšlenky. Propagandu je třeba odlišovat od jiných forem prezentace,
ovlivňování nebo manipulace s veřejným míněním např. propagace, agitace, reklama, osvěta a
public relations.1
Propaganda je tedy záměrný pokus přesvědčit lidi, aby mysleli a jednali tak, jak si to
přejí ti, kteří propagandu vytvářejí. Toto přesvědčování může být uskutečňováno kterýmikoli
dostupnými médii. Komunikace s cílem přesvědčování se může dít při soukromé konverzaci
stejně jako na masovém shromáždění, v kostele, v kině nebo na bitevním poli. Může být
prezentována formou sochy, budovy, mince, kresby, vlajky nebo poštovní známky.
Propaganda je jednoduše proces, při kterém jsou myšlenky či názory komunikovány s cílem
přesvědčit o nich druhého. Využívá komunikaci k vyjádření a tlumočení ideologií či
myšlenek, které jsou určeny primárně k tomu, aby sloužily něčímu osobnímu zájmu.2
Dominantním znakem současných metod extremistické propagandy je užívání
manipulativních technik. S různými variacemi manipulativních postupů je pochopitelně
možné se setkat i v různých dalších oblastech, nejčastěji pak v oficiálních politických
kampaních, komerčním sektoru a mediálním zpravodajství. Negativní důsledky manipulace
extremisty na úrovní jednotlivce, skupiny či celé společnosti jsou zřejmé a snadno
dovoditelné. Jedná se především o rozšiřování předsudků a nenávistných postojů k vybraným
menšinám či nepřátelským skupinám, ospravedlňování násilí a agrese, zneužívání sociálních
problémů k realizaci vlastních egoistických a mocenských cílů. Extremistická propaganda je
založena na kombinaci šíření polopravd s užíváním emocionální manipulace.
Manipulovaná osoba nebo skupina je většinou přesvědčena, že je sama iniciátorem
konkrétního jednání, že její rozhodnutí je projevem vlastní vůle. Ve skutečnosti se chová
podle režie a plánu cizího autora, manipulátora!3
Extremistická uskupení v České republice využívají všechny dostupné formy vlastní
prezentace. Obecně lze konstatovat, že extremisté neváhají použít pro své záměry všech typů
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legitimních i nelegitimních prostředků propagandy. Od, na první pohled, neškodné distribuce
propagačních materiálů a předmětů až po veřejná vystoupení, nenávistné tirády útočící na
politické protivníky, či nepřátelské skupiny až po masové šíření svých idejí prostřednictvím
internetu.
Extremismus a šíření extremistických projevů může mít tak podobu různých typů
propagandy. Jedná se např. o tzv. racionální, kvazi-racionální a emocionální propagandu.4
Racionální propaganda využívá logiku a fakta. Vybírána jsou ovšem jen ta fakta, která
podporují argumenty toho, kdo přesvědčuje. Nevyhovující fakta jsou zamlčována nebo
ignorována. Kvazi-racionální propaganda využívá narážky a asociace, aby propůjčila
důvěryhodnost jinak racionálně slabým argumentům. Konečně emocionální propaganda
spočívá v prezentaci subjektivních idejí, které jsou předkládány s entuziasmem, ať již
reálným, či hraným.5
Dnes je propaganda definována jako ovlivňování veřejného mínění pomocí prostředků
politických symbolů, případně jako management skupinových postojů prostřednictvím
manipulace symbolů. Do propagandy zahrnujeme veškerou prezentaci obrazů, idejí nebo
informací, které ovlivňují chování jedinců. Propaganda obratně využívá obrazy, symboly či
slogany, aby hrála na emoce a předsudky svých příjemců. Z tohoto důvodu bychom ji mohli
chápat také jako specifický typ komunikace, jehož cílem je předat příjemcům určitý názor či
úhel pohledu, přičemž se snažíme docílit toho, aby tento názor či myšlenku publikum
„dobrovolně“ přijalo za své.6
Výše uvedená definice je více než výstižná a komplexně odráží variabilitu,
promyšlenost a strategii propagačních nástrojů a stylu propagandy extremistických uskupení.
Taktika extremistické propagandy představuje komplex různorodých mechanismů
zahrnujících zcela legitimní prostředky, které využívá řada politických stran a organizací. Na
druhou stranu neváhají užít prvky vědomé a cílené manipulace, lživých tvrzení, šíření
polopravd, dezinformací, zastrašování a ospravedlňování násilí. V mnoha případech se jedná
o velmi agresivní, destruktivní styl propagandy, který má za cíl demoralizovat a očernit
vybrané skupiny obyvatelstva a probudit zášť a nepřátelské postoje u široké veřejnosti.
V mnoha případech je tato aktivita motivována rasistickými a xenofobními pohnutkami.
Mnohem závažnějším, a na první pohled ne zcela zřejmým způsobem manipulace a
přesvědčováni společnosti, je apel na morálku, zkreslování a falšování informací, emocionální
nátlak, šíření vědomé nepravdy a zneužívání dalších prostředků. Absolutní výčet
manipulativních praktik není možné zodpovědně sestavit, neboť jsou neustále rozvíjeny nové
způsoby a cesty. Ilustrativně je možné uvést některé z nejvýraznějších.
Mezi hlavní manipulativní techniky bezesporu patří: aktualizace, asociace, atraktivita,
autorita, bad/good guy, disonance, drby, fixace, hypnóza, charisma, imunizace, intriky,
jazykové, kazatelské, klatby, kontrast, lhaní, lichocení, obětní beránek, obraz nepřítele,
trpělivost, přátelství, reciproční, řízení zdrojů, skupinové techniky, sny, soucit, špatné
argumenty, závislosti.7
Psychickou manipulaci je možné charakterizovat jako soubor postupů, kterými je
ovlivňováno psychické myšlení, cítění a chování jedince. Je současně zaměřena na pěstování
závislosti jedince na skupině či vůdci a na pěstování konformity. Psychická manipulace
nevyžaduje žádné zjevné násilí. Psychická manipulace v sobě zahrnuje řízené chování, řízené
4
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http://www.moderni-dejiny.cz/.
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myšlení, řízené emoce a řízené informace. Psychickou manipulací dochází v podstatě
k rozštěpení osobnosti (nikoliv ve smyslu schizofrenním) a to na dvě identity osobnosti. Jedna
je kultovní (nová, která byla „naordinována“) a ta původní je silně potlačena.8
Je třeba si uvědomit, že lidé se stále nechají poměrně snadno ovlivnit, přesvědčit a
zmanipulovat. Za předpokladu, že jsou používány jednoduché, názorné a srozumitelné
argumenty, účinnost a dopad na veřejnost se tím zvyšuje. Efektivita propagandy se zvyšuje
správným načasováním, její věrohodností, aktuálností, atraktivitou, osobou řečníka a
prostředky, kterými je šířena.
Propagandistická poselství jsou často na základě klasické poučky, že nejlepší
propaganda jako propaganda vůbec nevypadá, zprostředkovávána a doručena poměrně velmi
záludnými a netransparentními způsoby. Opakovaná nepravda se tak stává pomalu, ale jistě
jen obtížně zpochybnitelnou skutečností. Propagandistická, tedy výrazně manipulativní a
účelová sdělení jsou často tlumočena a přenášena například i jako myšlenka, jež je součástí
zdánlivě korektní, důvěryhodné a vyvážené diskuse nebo odborného stanoviska.9
Toto téma je velmi obsáhlé a jeho studiem se zabývá řada expertů a odborných
institucí, kteří realizovali v rámci této problematiky řadu výzkumů. Podání vyčerpávajícího
výčtu aktivit a zájmových oblastí extremistů v České republice by překročilo rozsah tohoto
příspěvku. V následujících částech bude proto věnována pozornost stručnému shrnutí
majoritních aktivit extremistů a tematické základně, které je možné v současnosti považovat
za nejmarkantnější a z hlediska predikce vývoje do budoucna za klíčové.
Mobilizační témata a nástroje propagace extremistických skupin
V oblasti extremismu, až na některá období stagnace, v důsledcích represivních
opatření bezpečnostních složek, byl zaznamenán v uplynulých letech nárůst aktivit obou
extremistických scén, a to zejména co se týká počtu veřejně pořádaných akcí. Je zapotřebí
ovšem zmínit, že formy extremistických projevů se v řadě případů vyznačují vysokou latencí,
proto je zapotřebí chápat statistické přehledy jako ilustrativní. Poměrně markantní nárůst
počtu akcí nasvědčuje o celkově vyšší mobilizaci extremistických subjektů a s tím související
rostoucí aktivitě zejména v oblasti propagandy. Tematická základna extremistů se adaptovala
na nové společenské podmínky a charakter současného světa. Zřetelná dělicí čára odlišující
krajní pravici a krajní levici tematicky postupně ztrácí své kontury a řada otázek se stává
předmětem zájmu obou extremistických spekter.
V průběhu 20. století vstoupila do politiky nová témata, která toto tradiční dělení
poněkud pozměnila. Klasická témata druhé poloviny 20. století představovaly otázky lidských
práv, ochrany přírody a imigrace. Pozitivní postoj k nim se stal poznávacím znamením pro
levici, i když se v podstatě jednalo o narušení klasických politických schémat. Do tradiční
levicové agendy stále víc pronikaly postupy typické spíše pro liberalismus. Důsledkem tohoto
přístupu byl vznik ekologických nebo „zelených“ stran, které se nedají do pravolevé škály
snadno zařadit. Tyto strany totiž velmi často spojují tradiční levicová témata, jako jsou
ochrana přírody spolu s liberálním postojem k menšinám a individuální svobodě.10
U obou scén, jak krajně pravicové, tak krajně levicové, byla v uplynulých letech
společným prvkem, a to zejména z hlediska sociálněekonomických otázek, které jsou stále
více inkorporovány do rétoriky i programů extremistických subjektů. Obě scény
prostřednictvím těchto otázek a témat intenzivněji oslovují širší a obecně nespokojenou
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populaci. Zjevnou příčinou zvýšené aktivity je celospolečenské téma současné ekonomické
recese, krize veřejných rozpočtů a obava z podobných důsledků jako v případě některých,
např. jihoevropských států. S tím souvisí i vágní a z velké části populistická akcentace a
využívání tématu korupce, zdůrazňující kritiku politických elit a sloužící jako další prostředek
pro oslovení populace.11
Často proklamovaným tématem extremistické scény je oblast ekonomiky a politiky.
Hospodářská situace ve státě a politické skandály mohou být významným faktorem, který
působí a ovlivňuje celou společnost. Pocit existenční nejistoty, kolísající ekonomika,
celostátní zdražování a nestabilní postavení státu působí jako iniciační mechanismus pro
extremistické aktivity. Složitá a nepřehledná politická situace se stává ideální platformou pro
realizaci cílů extremistických skupin, přičemž závažné nebezpečí představuje možnost
příklonu široké veřejnosti k jejich programu a ideologii. Obyvatelstvo zmítáno sociální a
ekonomickou krizí je snáze ovlivnitelné nestandardními postupy a idejemi extremistických
uskupení a jeví tendence k radikalizaci a nekonformním řešením společenských problémů.
V současné společnosti působí velmi výrazně faktor nejistoty, zejména pak nejistota
sociální. To je však sociálním problémem celé Evropy a nikoliv jen České republiky.
Dostane-li se společnost do sociální krize, část populace, která je touto krizí nejvíce postižena,
se začne radikalizovat a aby tuto nejistotu alespoň z části eliminovala, kompenzuje pocit
sociální nejistoty sdružováním se v radikálnějších komunitách, jejichž prostřednictvím je
možné pádněji vyslovit protest proti své sociální nejistotě.12
Právní systém a legislativa představuje rovněž významný faktor obecného charakteru
ovlivňující stav a dynamiku extremismu ve společnosti. Nedostatečné legislativní zázemí a
nefunkčnost soudních institucí působí negativně na společnost. Současně může být
spouštěcím mechanismem pro činnost extremistických skupin. Mezery v zákonných normách
či neadekvátní aplikace práva soudy může být příčinou zintenzivnění a eskalace extremismu.
Charakteristickým znakem současné extremistické scény je, že jejich členové jsou schopni
dobře se orientovat v platné legislativě. Studují zákony, najímají si odborníky a právní
poradce. Jsou schopni se poučit z jednotlivých soudních procesů a získané zkušenosti
využívají k uskutečnění svých cílů.
Populární a současně extremistickou scénou velmi často proklamovanou téma je
kritika demokratického uspořádání společnost, tzv. antidemokratický postoj.
Demokratický systém je podle tohoto postoje založen na tom, že líná většina
parazituje na pracovité menšině. Líná většina vždy zvolí takové politiky, kteří jí umožní dál
vést zahálčivý život. 51% lidí může odsoudit 49% k smrti či chudobě. Ani demokracie se
přitom neobejde bez nedemokratických prvků: manipulace, kontrola médií, vymývání mozků
propagandou a moci silnějšího, až se pokrytecky snaží tvářit, že tyto nástroje neužívá. Političtí
vůdci musí přitom být v první řadě služebníky a strážci lidu, musí být odvážní, disciplinovaní
a schopní sebeobětování. Nesmí se zaměřovat na materiální zisk a slávu.13
Extremistické subjekty diskreditují a překrucují Ústavou a Listinou základních práv a
svobod deklarovanou svobodu slova, svobodu shromažďování a mnohé další demokratické
principy. Absolutně, záměrně a beze zbytku ignorují mechanismy, které přirozeně vyplývají
z možnosti státu, za zákonem stanovených podmínek, omezit svobody a práva člověka
v případech, kdy tato zasahují, ohrožují a popírají práva a svoboda druhých. Platnou
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legislativní právní úpravu týkající se trestných činů s extremistickým podtextem nerespektují.
Své aktivity vnímají a prezentují jako boj za svobodu slova a řádu ve společnosti, který byl po
roce 1989 vládnoucími stranami a zkorumpovanou, nekompetentní státní správou zničen.
V rámci kritiky tzv. „systému“ věnují velkou pozornost verbálnímu napadání
bezpečnostních složek státu a kritice protiextremistických aktivit realizovaných Policií České
republiky. Legitimní zásahy policie proti extremistům v případě porušení zákona a činnost
policejních útvarů, jež mají v gesci boj s extremismem, označují za policejní brutalitu či
policejní stát. Tvrdí, že tato činnost policie je tzv. na objednávku vlády, že kauzy jsou
zmanipulované a politické. V případě trestního postihu některého ze členů extremistické
skupiny, zveřejňují stanoviska na podporu stíhaných soukmenovců. Aktivity policie znevažují
a soudní systém odmítají jako nedůvěryhodný a zkorumpovaný.
Aktuálním trendem v uplynulých letech je kritika a odsouzení mezinárodní politiky
české vlády, kdy osočují politiky ze zaprodanosti Spojeným státům americkým a ze
zavrženíhodného a podbízivého amerikanismu.
V současnosti lze toto prolínání témat demonstrovat na aktivitách např. Autonomních
nacionalistů či ženské neonacistické odnože Resistance Women Unity, kteří se v posledních
letech prezentovali rovněž jako ekoaktivisté. Otázkou zůstává, zda toto zaměření je míněno
vážně a vyplývá z jejich niterného přesvědčení či jen jako snaha o vybudování image
přijatelnějšího širší veřejností či způsob maskování svých skutečných záměrů a cílů.
Velice frekventovaným tématem, k němuž se autonomní nacionalisté rovněž vyjadřují,
je ekologie. Bojují za práva zvířat, podporují psí útulky, informují o třídění odpadu, o
znečišťování přírody, odsuzují konzumní život. Tvrdí, že ekologická témata nepřísluší
výlučně levicovým extremistům, ale že nacionalismus a problematika ochrany přírody jsou
navzájem propojeny.14
Řada témat je společných pro obě strany tohoto názorového spektra, což působí jako
jistý paradox, nicméně na druhou stranu některá je možné přiřadit výlučně ke smýšlení a
ideologii pravicového či levicového extremismu a na těchto okolnostech demonstrovat rozsah
a názorový rozptyl extremismu jako takového. Tyto skutečnosti a klíčové odlišnosti je třeba
při kontinuálním monitorování extrémistické scény akcentovat a vyhodnocovat s ohledem na
jejich potenciální rizikovost.
K proklamaci předmětných témat a realizaci výše uvedených cílů slouží extremistům
především veřejně pořádané akce a další způsoby propagandy (besedy, diskuse, přednášky,
pseudoškolení aj.), přičemž za nejvýznamnější a nejfrekventovanější lze považovat
následující:






demonstrace, veřejná shromáždění, pochody;
koncerty;
tvorba a provozování webových stránek na internetu;
výroba a distribuce propagačních předmětů, letáků, tiskovin, časopisů aj.;
další podpůrné akce (shromažďování finančních prostředků, petice, pořádání besed a
přednášek aj.)

Například v roce 2011 bylo zaznamenáno celkem 334 akcí pořádaných či
navštěvovaných extremistickými subjekty. Pořadatelem či iniciátorem nemusí vždy být člen
či příznivec extremistického uskupení. Číslo zohledňuje i akce pořádané neextremistickými
subjekty, ale extremisty ve větší míře navštěvované. Statistika zohledňuje akce pořádané či
navštěvované osobami z tzv. zájmových uskupení, tedy subjektů vykazujících znaky
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pravicového či levicového extremismu ve smyslu výše uvedené definice. Pro zařazení do
kolonky „akce“ jsou brány v potaz i další ukazatele: větší počet účastníků, větší zastoupení
radikálních elementů, relevance společenské a politické prestiže a významu účastníků akce ve
scéně, relevance výstupu z akce pro dění na scéně, případně akce nově vznikajícího subjektu,
u kterého se dá předpokládat vliv na dění na scéně.15
V roce 2012 bylo hlediska zaznamenaných akcí v rámci krajní pravice policií zjištěno
celkem 252 akcí, 78 shromáždění, 48 koncertů a 126 ostatních akcí, zejména schůzí,
přednášek nebo kempů. V rámci krajní levice se jednalo o 156 akcí, 40 shromáždění, 38
koncertů a 78 ostatních akcí jako přednášky, diskuze, spontánní akce či workshopy a kempy.
V roce 2012 bylo zaznamenáno celkem 156 akcí pořádaných či s účastí LEX. Oproti
loňskému roku se jedná o pokles oproti 211 zaznamenaným akcím. Z uvedeného počtu bylo
celkem 40 akcí shromáždění, 38 koncertů či hudebních akcí a 78 ostatních akcí jako
diskuze, přednášky, workshopy, spontánní akce, atp.16
Navzdory tomu, že kvantitativně je úroveň trestné činnosti přibližně na stejné úrovni,
je možné zde pozorovat kvalitativní rozdíly. Vzrůstá počet násilných trestných činů a
individuálních excesů proti vybraným minoritám. Na druhou stranu roste počet lokálních
extremistických buněk, které rozvíjejí vlastní činnost v duchu aktivismu, zvýšené iniciativy a
samostatnosti bez nutnosti centrálního vedení. Tyto buňky se pozvolna radikalizují, zvyšují
úroveň konspirace a vyznačují se sklony k řešení tzv. „přímou akcí“.
Přímou akci lze v obecné rovině vymezit jako akci podniknout přívrženci či členy
extremistických či radikálních uskupení proti ideologicky vymezenému nepříteli či cíli, který
jej symbolizuje. Příkladem přímé akce proti symbolickému cíli mohou být útoky na mýtné
brány s kamerami.17
U tohoto fenoménu je třeba se na chvíli zastavit. Přímá akce je ospravedlňována
různými hledisky, oprávněnost akce je argumentována existencí tzv. „společného nepřítele“.
Klade důraz na spontánní násilné akce.
Decize bez diskuse je v demokratickém systému, nebo tam, kde není obecně
uznávaným způsobem politiky, zdůvodňována bezpečnostními hledisky. Extremisté se snaží
navodit atmosféru chaosu, ohrožení vnitřních principů zřízení, neexistence účinné výkonné
moci (v rámci platných norem) apod. V této „tak tíživé situaci“ nabízí řešení – rychlý a tvrdý
zásah, který vše napraví.18
Impulzem k agresivním projevům je strach ze ztráty, ale může jím být i vztek a
rozhořčení nad nehorázností útočníka. Člověk se cítí ohrožen, a proto se brání. Cítí se být
v právu, a tak se nemění, je vztah k sociálním normám. Vědomí oprávněnosti dává lidem
pocit morální převahy nad útočníkem, proto jdou zábrany stranou. Určité riziko představuje
skutečnost, že nemusí jít o reálné ohrožení. Stačí, že lidé budou věřit v jeho existenci.
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Následkem tohoto zaujmou k potencionálním nepřátelům agresivní postoj, aniž by si ověřili,
zda jim vůbec chtějí nějak ublížit.19
Z pohledu hlubinné psychologie se tento komplex hostility jeví jako pokus o
kompenzaci vlastních pocitů méněcennosti (identifikace s rasistickými názory, tj. s „lepší“
rasou proti „horší“) a jako projekce pocitů nepřátelství („našimi nepřáteli jsou především
židé“), resp. jako generalizaci pocitů ohrožení. Osoby s autoritárními postoji vykazují vysoké
hodnoty na škále fašistických postojů, jsou plny nenávisti a podezírání, agresivity a cynismu,
vykazují intoleranci a dogmatismus, jakož i rasové předsudky a nekritický obdiv
k idealizovaným autoritám. Mají tendenci integrovat se se „silnými“ a „lepšími“ proti
„slabým“ a „méněcenným“, proto se stávají členy fašistických či fašistoidních,
nacionalistických, resp. šovinistických organizací.20
Intenzita a úroveň ovlivňování a extremistické propagandy se liší v závislosti na
cílovém objektu zájmu. Jiný stupeň propagandy je využíván v případně mladší generace a
potencionální rekrutace nových členů a odlišný stupeň je aplikován v případě ovlivňování a
apelu na širokou veřejnost.
Extremistická uskupení výše popsané mechanismy zneužívají k manipulaci svých
přívrženců, potencionálních členů i celé společnosti v zájmu uskutečnění vlastních cílů.
Typickým příkladem je zneužití lokálních incidentů k rozpoutání rasistických a nenávistných
nálad atmosféry vůči konkrétnímu etniku či menšiny. Skrytým cílem tohoto rozdmýchávání
násilí a agresivních postojů tamního obyvatelstva je pochopitelně snaha o získání podpory
širší veřejnosti. Česká republika se s podobnými událostmi setkala v minulých letech již
několikrát.
V posledních letech zažila nepokoje různá místa po celé republice:
Nový Bydžov, listopad 2010 – Silné protiromské nálady vyvolala série přepadení a
nakonec znásilnění jedenadvacetileté dívky. Téměř polovina obyvatel města podepsala petici
s požadavkem na zajištění bezpečnosti. Starosta Pavel Louda vydal prohlášení s ostrými
výroky na adresu Romů a vyhlásil sérii opatření proti problémovým obyvatelům. V březnu
2011 přijelo do města na shromáždění a pochod svolaný Dělnickou stranou sociální
spravedlnosti (DSSS) na 500 pravicových extremistů a zhruba 200 jejich odpůrců.
Nový Bor, srpen 2011 – Po potyčce se skupinou Romů utrpěli zranění tři lidé v
novoborském baru. Útoku předcházel konflikt mezi servírkou a dvěma romskými mladíky,
kteří si chtěli zahrát na automatech. Romové se krátce poté do baru vrátili s posilou a hosty
napadli údajně mačetami. Případem se zabývá Krajský soud v Liberci. Čtveřice útočníků čelí
obvinění z pokusů o vraždy a výtržnictví, pátý je obžalovaný z ublížení na zdraví a
výtržnictví.
Rumburk, srpen 2011 – Krátce po útoku v nedalekém Novém Boru se střetla skupina
Romů s menší skupinkou mladíků vracejících se z diskotéky. Případem se zabývá soud,
jednoho z útočníků již potrestal podmínkou, další tři dostali podmíněný trest, který zatím není
pravomocný. Oba případy vyvolaly rozsáhlé demonstrace, které proběhly v Rumburku i
dalších městech ve Šluknovském výběžku.21
Břeclav, duben 2012 – Patnáctiletý chlapec si stěžoval, že ho napadla trojice Romů za
to, že jim odmítl dát cigaretu. Než policisté zjistili, že si chlapec zranění způsobil sám při
nevydařeném gymnastickém cviku, proběhla v Břeclavi dvoutisícová demonstrace.
Obraz společného nepřítele je velmi často užívaným nástrojem extremistické scény a
úzce souvisí se strategií řešení problémů „přímou akcí“. Násilné akce, brutalita a agrese proti
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vybraným skupinám, etniku či jejich představitelům je prezentována jako obrana proti
společnému nepříteli. Za podpory veřejnosti mohou tyto aktivity přerůst do zvrácených podob
diskriminace, perzekuce, pronásledování a lynčování. Extremisté se na jedné straně snaží
působit a vystupovat nekonfliktně, nepřitahovat na sebe pozornost bezpečnostních složek,
mistrně se vyhýbají trestním represím, budují pozitivní image a vytvářejí dojem
opodstatněnosti svých aktivit.
Aktuálním trendem je inklinace dominantních pravicově extremistických skupin
k umírněnějšímu vystupování bez násilných excesů a střetů s bezpečnostními složkami.
Skutečným cílem je snaha proniknout na reálnou politickou scénu a dosáhnout mocenské
pozice. Nejvýraznějším reprezentantem této strategie je Dělnická strana sociální
spravedlnosti.
Extremistické skupiny, jejich přívrženci, sympatizanti ve stále větší míře využívají
nejmodernější počítačové komunikační technologie, především celosvětovou síť Internet.
Internet je využíván nejen politickými extremisty, ale i tzv. nebezpečnými sektami, k
informačním a agitačním aktivitám, případně k náboru (tzv. rekrutaci) nových členů.
Na rozdíl od doby předrevoluční, kdy charakter skupin extremistů a jejich počet byl
víceméně zanedbávající a z hlediska společenské a státní bezpečnosti téměř bezvýznamný,
s nástupem internetu se tato situaci zásadně změnila. V dřívější době byla propagační činnost
extremistů omezena jen na ústní předávání v rámci úzké skupiny osob a to zejména na
hudebních produkcích a koncertech tzv. white power music, které jsou neodlučně spjaty
zejména s neonacistickou extremistickou scénou. Setkávání při příležitosti pořádání koncertů
sloužilo členům extremistických skupin jako tmelící prvek a určité vzájemné pojítko. Rovněž
prostřednictvím těchto akcí získávali nové členy, ovšem toto rozšiřování členské základny
bylo na velmi omezené úrovni. Taktéž propagační materiály a tiskoviny distribuované
extremisty nemohly ovlivnit širší veřejnost a byly rozšiřovány jen v úzkém kruhu
extremistických aktivistů. Nemluvě o tom, že takový způsob agitace byl poměrně nákladný a
neefektivní. Internet tuto situaci zásadním způsobem změnil. Toto médium představuje
ideální, velmi progresivní způsob šíření informací ve velkém měřítku a především impozantní
nástroj novodobé propagandy.
Podat komplexní přehled výhody internetu by zřejmě přesáhlo rozsah tohoto
příspěvku, nicméně je třeba zmínit alespoň ty nejzásadnější s ohledem na činnost
extrémistických subjektů:
 globální dosah sítě umožňuje, že informace, které o sobě extremisté zveřejní, jsou
celosvětově dostupné za minimální náklady nutné k šíření informací jiným způsobem
 informace jsou v některých případech prezentovány mimo právní jurisdikci vlastní
země,
 identifikovatelnost autora je velmi obtížná.22
Často jsou využívány servery a poskytovatelé v zahraničí, a to ve státech s poměrně
benevolentními zákony ve vztahu k obsahu webových stránek (např. USA, Švédsko).23
V tomto kontextu je nutné zmínit především registraci domén ve Spojených státech
amerických. Jedná se o praxi, které využívají vesměs všechny české neonacistické i další
skupiny, potažmo neonacisté z ostatních evropských zemí. Americké pojímání nesnášenlivosti
je zahrnuto v Prvním dodatku Ústavy USA, zaručujícím prakticky neomezenou povahu
svobody projevu, a to včetně projevů nesnášenlivých. Z tohoto východiska se odvíjí
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skutečnost, že americké státní instituce prakticky odmítají spolupracovat při postihování s
orgány činnými v trestním řízení a formální postup zejména proti internetovému neonacismu
je tím prakticky zmražen.24
Internetové prostředí využívají extrémistické subjekty k systematické propagandě, ať
už vlastních názorů nebo převzatých, zájmové ideologie, strategických cílů, anebo hnutí jako
celku. Slouží jim ke komunikaci a zároveň koordinaci, neboť cílem většiny webů spjatých s
pravicově extremistickou scénou je mobilizační a aktivující prvek.
Specifickým fenomén ve virtuálním prostředí internetu představují sociální sítě, které
jsou ojedinělým a velmi efektivním nástrojem pro komunikaci, výměnu informací a názorů.
Závěr
Extremisté hledají stále nové formy a způsoby propagace svých idejí a postojů.
Intenzivním způsobem k tomu využívají veřejný prostor a poměrně benevolentní legislativní
úpravu, zejména v oblasti práva shromažďovadcího.
Demonstrace, shromáždění, průvody a protestní meetingy jsou jednou ze zásadních
aktivit extremistické scény. Primárně je jejich cílem zviditelnění extremistických hnutí,
proklamace idejí a názorů, agitační činnost a působení na veřejnost. Extremisté se snaží
oslovit a získat podporu široké populace. Tyto akce jsou i místem setkání příslušníků
extremistických skupin, ale současně i jejich přívrženců, sympatizantů a potenciálních členů.
Akce slouží tedy i jako prostředek náborování (rekrutace) neboli způsob rozšiřování členské
základny. V průběhu těchto akcí jsou rozšiřovány a distribuovány různé propagační předměty
a materiály. Pozvánky na tyto akce jsou zpravidla umístěny na webových stránkách
extremistických skupin, případně se členové svolávají prostřednictvím sociálních sítí.
Pořádané akce bývají většinou řádně ohlášeny, zpravidla osobou, která nemá přímou vazbu na
extremistickou scénu. Tyto události bývají velmi často medializovány s větší či menší mírou
objektivity. Situace se mnohdy jeví jako nepřehledná a za stávající společenské a politické
nestability mohou extremisté upevňovat své pozice a získávat si podporu širší veřejnosti.
Se všeobecným rozvojem využívání internetového prostředí a obecně kyberprostoru,
roste jejich využívání a oblíbenost i v rámci obou extremistických scén. Vedle tradičních
webových prezentací a šíření ideologie, rozvoj zažívají zejména diskusní fóra, blogy a
sociální sítě či komunikátory. Tyto jsou užívány k distribuci či propagaci zvukových a
obrazových materiálů. V neposlední řadě jsou sociální sítě často užívány zejména pro
mobilizaci podpory k připravovaným veřejným akcím, a to zejména v rámci scény
pravicového extremismu. V případě levicového extremismu je pak internet nástrojem
komunikace, koordinace a propagace militantních struktur, zejména co se tzv. solidárních akcí
týká.25
Webové stránky a virtuální prostředí internetu jsou neoddělitelnou složkou a
podpůrným nástrojem činnosti extremistických skupin. Ze strany bezpečnostních složek státu
je tedy nezbytné monitorovat tyto extremistické webové stránky a jejich obsah kompetentně
vyhodnocovat z hlediska možnosti potenciálního překročení zákonných norem.
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Právní teorie o bezpečnosti Evropy
Legal Theory of European Security
Vladimír Zoubek
Abstrakt: Problém náboženských válek v mezích globalizace – Clash of civilizations je
součástí procesu obětí globalizace v mezích legality a morality. Bezpečnostní konotace
bezpečné Evropy v mezích strukturální krize liberálního kapitalismu je fundamentálním
determinantem rozvoje bezpečnostních věd v ČR a na Slovensku a rozvoje právní vědy.
Základní otázka zní: „univerzalita lidských práv a contrario multikulturalismus lidských
práv“.
Klíčová slova: Střet civilizací. Bezpečnostní věda v ČR, SR a ve střední Evropě. Pevnost
Evropa a rozvoj právní vědy.
Abstrakt: The problem of religious wars within the limites of globalization – Clash of
civilizations is part of the victims of globalization within the limits of legality and morality.
Safety connotations sefe Evropy within the structural crisis of liberal capitalism is a
fundamental determinant of the development of security Sciences of the Czech Republic and
the Slovak Republic and the development of legal science. The basic question is: „universality
of human rights and multiculturalism contrario human rights.“
Key words: Clash of Civilizations. Science Safety in the Czech Republic, the Slovak
Republic and Central Europe. Fortress Europe and shifts in jurisprudence.
Úvod
Dovolte mě (v rámci tématu naší vědecké konference) Vás vyburcovat k diskusi o
charakteru našeho přežití:
za prvé: „Jsme na prahu čtvrté světové války (třetí světová skončila rozpadem
marxismu-neostalinismu, SSSR, ČSFR a SFRJ), války civilizačních – právně axiologických
hodnot“;
za druhé: „Pevnost Evropa a schengenský prostor se neudrží v tlaku nelegální a
legální migrace z Jihu na Sever, a Evropa se skrze regionem starců, důchodkyň a
idealistických nostalgiků ochlokracie.“
§ 1. První poznámka (oběti globalizace)
V rámci postmoderní, postindustriální (tj. informační) společnosti globalizujícího se
světa a objektivní reality jsme všichni my „evropský démos“ obětí (buď dobrovolně, či
nedobrovolně) toho, co se dnes již stává apodiktickou frází a polysémem, tj. globalizmu ve
všech sférách lidské existence:
1. Jako první oběť spatřuji v „Mc Donaldizaci“ vědy v její úzkoprse byrokratické
čárkománii, neb je to formalismus toliko restrukturalizace finančních prostředků na
výzkum a rozvoj, resp. je to opět extenze informační společnosti pro úzký kruh
nejvzdělanějších. Negativní konotací je pak hrozba mediokracie a contrario ochlokracie,
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2. Ona „Mc Donaldizace“ je i v oblasti obecného duševního a tělesného zdraví. Nejsme
farmáři, ale jsme závislí na řetězu zboží, které, aby bylo levnější, je stále méně zdravé,
náhražkovitě přesolené, vzbuzující stress, obezitu a civilizační choroby,
3. Všichni jsme – více méně – obětí závislostí: workholismu, nealkoholové (lékové) a
alkoholové toxikomanie, patologického gamblerství, atd., ovlivňováni reklamou všeho
druhu, která rozežírá tradiční hodnoty a formuje nové umělé hodnoty dle zákona zisku. O
tom zde nechci mluvit – to je samostatná kapitola,
4. Narůstá problém „Clash of Civilizations“: Z deklarované vize apologeta liberalismu F.
Fukujamy Konce dějin a posledního člověka zbyly trosky. Z mlhy se vynořují
znepokojivé symptomy ekonomické stagnace a finančního krachu euroatlantické
civilizace svobodného světa se stále sofistikovanějšími fintami mezinárodního zločinu a
korupce elit, neschopností zastavit násilí a skrytou chudobu ducha, globální xenofobii.
Naděje se nenaplnily, zbrojení a napětí neustává, spíše naopak. Bohatí stále více
bohatnou, chudí chudnou, což platí jak v národních státech, tak i globálně. Mizí střední
třída jako základna demokracie. Nelegitimní a nekontrolovatelné elity rozhodují o všem.
Neprůhledný, netransparentní elitní, nelegitimní globální klub plutokratů, mediokratů a
militantů stále více ovládá nejen objektivní, ale i virtuální realitu. Elity rozhodují o všem.
Volby jsou stále formálnější a účast voličů malá. Postmoderní duchovní a vědecká
skepse v právovědě a státovědě realisticky popisuje krizi západního myšlení, civilizačního
myšlení, které je v kontrastu se sílícím multikulturálním tlakem islámu, středu světa
(čínským konfucionalismem), hindskou kastovní společností a dalších vnějších vlivů
multikulturálního světa. V boji o duchovní a materiální dominanci a nadvládu není
jednoznačného vítěze: absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt globálního
řízení. Není světový stát, není světové právo, není globální řád mezinárodní (vyjma
mezinárodního práva, ale bez světového četníka, který by vymáhal a interpretoval normy
mezinárodního práva). Clash of Civilizations je pochmurná vize Samuela Huntingtona,
která se nemusí naplnit při prosazování univerzalismu základních práv a svobod při
prosazování jusnaturálního charakteru lidských práv a eliminaci neprůhledné moci
nadnárodních ekonomických a finančních elit1.
§ 2. Druhá poznámka (oběti náboženské)
Oběť je základní fenomén světových náboženství vedoucí ke spáse. Připomenu jen
v naší euroatlantické civilizaci (která je intelektuálně fixována filosofickými kategoriemi
aristotelismu, křesťanství a právními principy římského práva) známý novozákonný příběh
božího syna Ježíše Krista z Nazaretu.
Pro širší nadhled lze upozornit na Sanáthanu Dharmu2, např. báseň Bhagavad Gítu,
která je známa Západu z dob britské kolonizace Indie.
Dovolte nám citovat Krišnu ve třetí části Bhagavad Gíty:
„(9) Tento svět vězí v poutech činů, s výjimkou činů konaných kvůli oběti. Za tím účelem
konej činy prost ulpívání, Ardžuno.
(10) Když pán tvorstva kdysi stvořil lidi spolu s obětí, pravil: Tou se rozmnožujte, ona ať je
vám krávou plnící všechna přání.
(11) Tou obětí podporujte bohy a bohové nechť podporují vás. Vzájemně se takto podporujíc,
dosáhnete nejvyššího dobra.

1

Blíže viz: KELLER, J. Tři sociální světy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, 210 s. ISBN 978-80-7419031-5.
2
Hinduismus.
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(12) Neboť bohově, podpořeni obětí, vám dají žádané požitky. Kdo požívá jejich darů, aniž
jim je splácí, je věru zloděj.
(13) Dobří lidé, kteří pojídají zbytky po oběti, jsou zproštěni všech vin, avšak lidé špatní, kteří
vaří pouze pro sebe, požívají zlo.
(14) Tvorové povstávají z potravy, potrava z deště, déšť vzniká z oběti, oběť má původ
v činu.
(15) Věz, že čin vzniká z brahma a brahma vzniká z nehynoucího; proto všudypřítomné
brahma trvale spočívá v oběti.
(16) Kdo zde (na tomto světě) nenásleduje otáčky kola, které bylo takto uvedeno do pohybu,
ten je bídný, libuje si ve smyslovosti a žije marně, synu Prthy.
(21) Cokoli koná nejlepší člověk, konají i ostatní lidé. Mírou, kterou on stanoví, se řídí celý
svět.
(22) Není ve třech světech nic, co bych měl vykonat, synu Prthy, nic nedosaženého, čeho
bych měl dosáhnout, a přesto setrvávám v činnosti.
(23) Kdybych totiž i nadále neúnavně nesetrvával v činnosti, lidé by, synu Prthy, všude
následovali v mých šlépějích.
(24) Kdybych nekonal činy, tyto světy by zanikly, stal bych se původcem zmatku a zahubil
bych tyto lidi.
(25) Jako jednají nevědomí ulpívajíce na činech, Bharatovče, měl by moudrý jedna bez
ulpívání, hledě přispět k zachování světa.“3
Obdobnou konstrukci – zejména ve vztahu ke džihádu prezentuje též Korán4, a to na
mnoha místech.
§ 3. Negativní liberální doktrína (problém legality a morality)
Úkolem právního řádu nemůže být prosazovat také právně všechno, co je mravní
norma. Kdyby právo zakazovalo všechno nemravné a předepisovalo všechno mravné,
dovedlo by sebe samo ad absurdum. Pak už by nebylo prosaditelné. Na druhé straně z toho,
že určité jednání je právně dovolené, nikterak neplyne, že je proto také dovolené mravněmorálně.
Podle čl. 2, odst. 3 Listiny platí Quae lex non prohibet, debent permisa videri,5
„každý6 může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá“. Jde o poněkud výstižnější formulaci principu liberální právní doktríny „co není
zakázáno zákonem, je dovoleno“, kdy ad absurdum je právní řád jen sumou zákazů a
příkazů a „vše ostatní je svoboda“.
Ovšem Non omne quod liced honestum est. Ne vše, co je dovolené, je také morální a
čestné.
Mravnost a právo patří k různým rovinám, jsou ve vzájemném vztahu a navzájem se
ovlivňují. Existuje právotvorná síla mravnosti určité společnosti a právě tak mravotvorná
síla práva.

3

Bhagavadgíta. Praha: Odeon, 1976, s. 46 – 47.
Korán. Praha: Academia, 2000, 797 s., ISBN 80-200-0246-4.
5
Co zákon nezakazuje, má se pokládat za dovolené.
6
Tím je zásadně omezena veřejná moc (výhrada zákona) ve vztahu nejen k jednotlivci, nýbrž vůči každému na
koho se vztahuje, vůči komu je uplatňována. Proto se této zásady mohou dovolávat i právnické osoby
soukromého práva jako občanská sdružení, obchodní společnosti apod. Územní korporace veřejného práva se
toho dovolávat nemohou – s výjimkou, kterou stanoví samotná Ústava v hlavě sedmé, tedy tam, kde vykonávají
samosprávu. V Ústavě ČR čl. 2 odst. 4 je subjektem „každý občan“, v Listině „každý“.
4
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Zdá se, že jsou nesprávné dvě extrémní tendence. Jedna by chtěla, aby všechno, co je
mravné, bylo také zakotveno právně. Druhá by chtěla právo „odkriminalizovat“, aby už
nezakazovalo téměř nic nemravného. Tradice připisovala zákonodárci úlohu, aby bral v úvahu
mravní situaci společnosti tak, aby právo přispívalo k jejímu (rozumnému) zlepšení. Obtížnou
a velmi diskutovanou otázkou je, do jaké míry je to možné v „pluralistické“ společnosti.
Ovšem zakazující demokratický právní stát nemá apriorní „absolutní autoritu“. Jak uvádí čl. 2
odst. 1 Listiny „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na
výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání“. Zákonodárce – tedy nemůže zdůvodňovat
zákon jinou autoritou či doktrínou světskou či religiozní, neboť – v souladu s vládou práva a
principem ústavnosti – jeho jedinou autoritou je ústava, která ho k něčemu zmocňuje, něco
mu ukládá a něco odnímá jeho pravomoci. Ústava není ovšem pro zákonodárce relativní, či je
„relativní“ jen v těch částech, které se nedotýkají „podstatných záležitostí demokratického
státu“, jež nemohou být změněny.
Tím byla státu odňata pravomoc autoritativně formovat, přetvářet či diktovat vnitřní
svět občanů, jejich svědomí, přesvědčení, estetickou orientaci, předměty úcty a víry atd.
V duchovní a morální sféře je stát neutrální a „relativistický“. Tato neutralita (liberálnost)
státu je podepřena apolitičností státní správy a nezávislostí soudců. Stát nemůže
z ideologických a obdobných důvodů nikoho ani diskriminovat, ani privilegovat. Je povinen
tolerovat veškeré jednání, jež zůstává v rámci ústavního práva. Čili liberální právní stát se
netváří, že je morální, je jen „ústavní“.
Onu chybějící „západní“ moralitu (spravedlnost) směrem k poškozeným v mezích
viktimologie nutno primárně hledat v principech římského práva:
„Neminem laedere.“ Nikomu neškodit. Tato zásada znamená, že každý se má chovat
tak, aby nenarušil práva jiného (aby nikomu nepůsobil újmu); v římském právu byla
považována za jednu z tří základních složek spravedlnosti. S touto zásadou myšlenkově
souvisí zásada Aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem (je
spravedlivé neobohacovat se na úkor jiného).
„Suum cuique tribuere“ nebo zkráceně „Suum cuique“. Dát každému, což jeho jest,
resp. ve zkrácené formě, každému, co jeho jest. Tato zásada tvořila v římském právu další
základní složku spravedlnosti. (Třetí její složkou byla zásada Honeste vivere, tj. počestně žít,
která ale není zásadou právní a do pojmu spravedlnosti nepatří).
Historicky permantní výlka mezi „zlým“ zločinem (pachatelem) a „hodnou“ obětí
(poškozeným) na poli kriminality (vnitřní války mezi kladny, skupinami či jedinci od počátku
lidstva) vyplývá v podstatě z principu lex talionis7, sahající do Starého zákona: Oculum pro
oculo et dentem pro dente (oko za oko, zub za zub)8, což je primitivní retributivní
spravedlnost ohrožující monopol státu, který v různých souvislostech v konotacích od dob
Chammurabiho zákoníku zasahoval právně do procesu řádu a prvního pořádku.
§ 4. Clash of Civilizations
Vedle F. Fukuyamy (End of History) je dnes na Západě stále diskutovaný a probíraný
S. Huntington (The Clash of Civilizations).
Nejpozoruhodnější předpovědí ”civilizačních” (náboženských) střetů a válek
v podmínkách globalizace je stať S. Huntingtona Střet civilizací? Zveřejněná v časopise
Foreign Affaires roku 1993. Podle S. Huntingtona sice zmizely staré bloky, ale zůstaly a
nově se zhodnotily odlišné civilizace. Civilizacemi pak rozumí velké kulturní skupiny, které
7
8

zákon odplaty.
SZ, Ex 21, 24.
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se vzájemně odlišují náboženstvím, jazykem, zvyky a institucemi; civilizace je sourodá
skupina sjednocená určitým cílem. Platí tedy, že liberalismus zvítězil nad marxismem a že
ideologie přestala být zdrojem konfliktů mezi západními státy - avšak to neznamená, že
skončily dějiny. Právě civilizační rozdíly nahradily ideologické protiklady jako
nejdůležitější zdroj konfliktů mezi lidmi a státy. Mezi těmito civilizačními skupinami
může snadno vypuknout konflikt, neboť kulturní otázky, jako náboženství či sociální tradice,
jsou důležité a obtížně řešitelné prostřednictvím vyjednávání a kompromisů. Konflikty
nejpravděpodobněji vznikají kolem ”linií kulturních zlomů”, v místě dotyku odlišných
civilizací. Tyto linie mohou mít podobu hranice mezi státy, ale mohou také procházet uvnitř
státu – a právě tyto linie mezi civilizacemi představují ”zápalné body krizí a krveprolití”9.
Huntington předvídá, že střety se budou odehrávat jednak na ”mikroúrovni” (v
místech teritoriálního kontaktu mezi civilizacemi, a to formou boje o území), jednak na
”makroúrovni” (mezi ”národními státy”, resp. vůdčími státy jednotlivých civilizací), formou
zvyšování vojenské a hospodářské moci a boje o kontrolu mezinárodních institucí (např.
OSN) a interpretace mezinárodního práva a pořádku.
Dominantní Huntingtonovou tezí je, že hlavním typem konfliktu v příštím století bude
konflikt mezi civilizacemi, a specificky konflikt mezi Západem a tzv.
muslimskokonfuciánskou civilizací. Zatímco v několika minulých stoletích byla typickým
světovým konfliktem srážka mezi národními státy západní civilizace (a ještě předtím srážky
mezi jednotlivými monarchy), dnešní západní civilizace je již poměrně homogenní a tudíž,
zejména s koncem studené války, již nehrozí další vážná střetnutí uvnitř naší civilizace. Na
druhé straně se však bývalé koloniální oblasti třetího světa osamostatnily, některé z nich
dosáhly poměrně vysokého stupně hospodářského vývoje a jejich vojenský potenciál stále
roste. Výsledkem tohoto trendu je, že řada států patřících k nezápadním civilizacím začíná
vytvářet a uplatňovat samostatnou globální politiku, která se stala hrozbou Západu.
Huntington rozlišuje osm hlavních civilizací
v dnešním světě: západní10,
11
12
13
konfuciánskou (tj. čínskou) , japonskou , muslimskou , hinduistickou14, slovanskopravoslavnou (do které ovšem nezahrnuje západoslovanské ”katolické” státy)15,
latinskoamerickou16 a africkou17, židovskou (judaistickou) a buddhistickou. Přesněji jde o
následující civilizace ze státoprávního hlediska:
1) Euroatlantická (Západ, západokřesťanská, „Svobodný svět“, První Řím), Státoprávní
podklad: Západořímská říše.
2) Slovansko-pravoslavná (Východ, východokřesťanská, Ortodoxní, „Třetí Řím“).
Státoprávní podklad Byzantská říše.
3) Islámská (muslimská, „muslimského národa“). Státoprávní podklad: „Islámský stát“,
islámská republika, chalífát.
4) „Střed světa“ (konfuciánská & taoistická & buddhistická, čínská, Čínská lidová
republika). Státoprávní podklad: čínské císařství.
5) Hinduistická kastovní (indická). Státoprávní podklad: Bhárat (Indie).

9

HUNTINGTON, Sl. The Clash of Civilizations? In Foreign Affairs, Summer 1993, s. 29.
Tj. Euroatlantická”, vzešlá historicky ze Západořímské říše, tvořící státy NATO (v čele s USA), EU, plus
Švýcarsko, Austrálie a Nový Zéland, atd.
11
Čína (vč. okupovaného Tibetu, Sing-tingu, Vnitřního Mongolska) a včetně Hong-Kongu a Thajwanu.
12
Japonské císařství, event. Korea atd.
13
Arabské a islámské státy v severní Africe, Středního východu, Pákistán, Malajsie, Indonésie, Brunei
(dominantní státy: Egypt, Saúdská Arábie, Irán) atd.
14
Indie, Nepál, Bhútán atd.
15
Rusko, Ukrajina, Bělorusko, ale též Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Makedonie atd.
16
Americké státy na jih od Rio Grande del Norte.
17
Např. Nigérie, Zimbabwe, Kenya atd.
10
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6) Japonská (zen-buddhistická & šintoistická). Státoprávní podklad: Japonské císařství.
7) Africká (subsaharská, Sahelská, „černošského národa“). Státoprávní podklad: černošský
kmenový stát.
8) Latinsko-Karibská (Latinskoamerická & Caribean, „hispánsko-americká“).
Civilizaci Huntington definuje jako hierarchicky ”nejvyšší kulturní společenství lidí”, a
civilizační vědomí jako ”nejvyšší stupeň kultury identity”, který lidé znají. Příslušnost ke
stejnému jazyku, společná historie, náboženství, právní instituce18 a sdílná tradice jsou těmi
prvky, které přispívají rozhodujícím způsobem k definici civilizace v Huntingtonově pojetí.
V místech, kde probíhají dělící čáry mezi civilizacemi bude docházet (a již dochází) k nejtěžším a
nejkrvavějším konfliktům, které by mohly přerůstat v mezicivilizační války. Současné boje
v Afghánistánu, Íráku, na Balkáně, v Izraeli, na Kavkaze či v Africe jsou podle Huntingtona
prvními symptomy nastávající globální srážky mezi civilizacemi a jejich integrativní
homogenizace.
Některé země, dodává Huntington, však nejsou dostatečně definované vzhledem
k jejich civilizační příslušnosti a probíhá v nich zápas o připojení k jedné či druhé
civilizaci. Jako příklady uvádí Rusko, Mexiko a Turecko. Technokratické vrstvy jsou
v těchto zemích obvykle nakloněny k připojení do západního civilizačního okruhu, avšak
široké masy obyvatelstva mají spíše tendenci zachovávat svou původní civilizační identitu
určenou hlavně nábožensky.
Huntington věnuje poměrně velkou pozornost konfliktům vznikajícími na hranici mezi
západní a muslimskou civilizací. Zdůrazňuje, že jejich původ lze najít již v osmém století, kdy
arabská invazní vlna byla zastavena teprve v bitvě u Tours roku 732. Neustálý zápas mezi
křesťany a muslimy během posledních třinácti století dokládá křížovými výpravami, tureckou
ofenzívou na Balkáně, evropským kolonialismem s severní Africe a na Blízkém východě a
konečně v tomto století konflikty Západu s Libyí, Irákem, Alžírskem, Egyptem a Íránem.
Z této obecné analýzy geopolitické situace vyplývá pro Huntingtona jeden hlavní
závěr. Ačkoliv Západ je dnes v relaci k ostatním civilizacím na vrcholu moci a je schopen
”prosazovat své ekonomické zájmy a vnucovat ostatním zemím hospodářskou politiku, která
mu vyhovuje”, v blízké budoucnosti bude tato převaha ohrožena vojenským a hospodářským
vzestupem ostatních civilizací, zvláště muslimské a konfuciánské. Toto tvrzení dokládá
údajnou spolupráci mezi Čínou a muslimskými státy na poli hospodářském, politickém a
vojenském. Dochází tak k novému závodu ve zbrojení, ve kterém obzvláště Čína neustále
získává. Huntington proto tvrdí, že ”ústředním ohniskem konfliktu v nejbližší budoucnosti
bude vztah mezi Západem a několika muslimsko-konfuciánskými státy”.
Z dlouhodobého hlediska by se měl Západ chystat na udržení své celkové politické,
hospodářské a vojenské převahy ve světě, ale zároveň by se měl snažit o pochopení
filozofických a náboženských předpokladů ostatních civilizací, aby byl schopen jim
dostatečně čelit.19

18

K tomu zejména KLABOUCH, J. Transformace právních systémů a ekonomik ve věku regionální a
globální interdependence. XVIII. světový kongres International Association for Philosophy of Law and
Social Philosophy (IVR) v La Plata –Buenos Aires 1997 a XIX. v New Yorku 1999. Právník, 1999, s. 377
an., dále zejména: KNAPP. Viktor. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha : C.H.Beck,
1996, 248 s. ISBN 80-7179-089-3.
19
K uvedené problematice odkazuji např. na ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva – globalizace – bezpečnost.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s. ISBN 978-80-7380-103-8.
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§ 5. Strukturální krize liberálně demokratického kapitalismu: jde jen o dočasnou
finanční (ekonomickou) nahodilost, či o systémovou krizi?
Po pádu tzv. „komunismu“ mnozí lidé idealisticky očekávali, že opadne nejen napětí
ve světě, ale že nastane rychlý růst životní úrovně: závody ve zbrojení (zdůvodňované
vzájemným ohrožením obou protikladných táborů) mohly přece konečně ustat. Navíc se
otevřely nové ekonomické trhy.
Brzy se však ukázalo, že náklady na zbrojení letí paradoxně vzhůru, a ekonomika
v mnoha oblastech zabředává do deprese a pocit globální bezpečnosti mizí.
Dominantní otázkou „globalizace“ jest, zda „vítězný kapitalismus není na stejné cestě
jako nedávno zhroucený komunistický sen“.
Kapitalismus se vyvíjel dlouhou dobu v jakési nechtěné symbióze s konkurenčním
„komunismem“, s jehož krachem ztratil nejen alternativu-hybatele, ale i korigující složku,
neboť paradoxně právě v boji s ním se volky-nevolky humanizoval.
Podobně radikální úvahu nastínil i anglický politolog Timothy Garton Ash. Mluví o
strukturální krizi liberálně demokratického kapitalismu, který teď musí své přednosti –
tváří v tvář např. čínskému modelu – prokázat bez ideologické kamufláže, což se mu zatím
nedaří. I světově uznávaný ekonom Nouriel Roubini (mezi prvními upozorňoval na možná
rizika globální finanční krize) varoval před úskalími „sebedestrukce“ kapitalismu. Marx měl
dle Roubiniho kus pravdy, když to před 150 lety předvídal (i když se zmýlil v prognóze), že
socialismus přinese lepší výsledky.
Nebezpečí hrozí zejména kvůli sílícím vnitřním rozporům systému. Ten kromě
ohromného bohatství plodí i rostoucí chudobu. Aby tržní ekonomika dobře fungovala, je podle
Roubiniho třeba opustit jak anglosaský model „laissez faire“, který odmítá zásahy státu do
ekonomiky, tak i superštědrý evropský sociální stát.
Problém však netkví pouze v neupřesněném dalším postupu, nýbrž i v jakémsi
ideologickém vakuu (připomínajícím i naší politickou scénu, která místo slibovaného
„odideologizování“ zabředla do anachronického „antikomunismu“ bez výraznější vize do
budoucnosti.
Proti čemu vlastně bojujeme dnes? Nikdo to nemůže s jistotou říci. Ale pokud se tento
kapitalismus nedokáže zreformovat sám, nastoupí nějaké autoritativní hnutí, jež vyplní
uprázdněný prostor po komunismu a ultranacionalismu, přičemž půjde o hnutí
protidemokratické – ať již otevřené, či skryté. Tento fenomén pracovně nazývám „očekávání
nového Antikrista“.
Znepokojivá úvaha navozuje varovnou historickou paralelu z doby před první
světovou válkou, kdy byl svět v podobné situaci. Horečné zbrojení omlouvané zeměmi
Dohody i Trojspolku jako obranné se snadno vymklo kontrole a ke světové katastrofě pak
stačily naprosto banální záminky. Výsledkem byla destrukce Evropy a ztráta jejího
velmocenského postavení.
Je však otázka, zda Spojené státy, které pak dominantní roli převzaly, nyní usilují
pouze o šíření liberální demokracie a nastolení otevřeného mezinárodního pořádku, jak rád
zdůrazňuje profesor Francis Fukuyama, anebo zda pod tlakem průmyslových a zbrojních
lobby obezřetně prosazují podobné cíle ve svých zájmových aférách.
Jenže i Fukuyama už ve své poslední knize Původ politického řádu nakonec
připustil, že „liberální demokracie možná nevydrží věčně“.
Tyto úvahy budí nejen nadměrné zbrojení Spojených států a kontroverzní války ale i
účelově obrácená kritéria a pojmy.
Například z džihádistů, tedy bojovníků za mír v sovětsko-afghánské válce, jež Ronald
Reagan některé osobně vyznamenal, se zanedlouho, už v konfliktu s USA, stali teroristé, ač
jde často o tytéž skupiny mudžahedínů, které Američané sami vyzbrojili.
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Pád komunismu vyvolal přehnaná očekávání i na středoevropské politické scéně.
Argument, že všechny problémy jsou pouze důsledkem neschopnosti zdiskreditovaného
režimu, vedl v řadě případů k jejich recidivě (viz zejména snaha o „převálcování“ opozice a
oponentů), tedy prosazování autoritářských prvků vládnutí, stejně jako bezhlavé zadlužování
či neřešení problémů romské menšiny.
To vše je pak vodou na mlýn různým extremistickým hnutím a jeho exponentům,
infiltrujícím i do institucí, které mají proti krajním projevům bojovat. Průzkumy pak dokládají
skepsi a apatii většiny národa, ohromeného nestydatou korupcí prolezlou až do nejvyšších pater.
Politiku rozežírají korupce nepotismus a klientelismus. Nabývají systémové podoby a
vedou k privatizaci veřejné moci politicko-ekonomickými mafiemi v pozadí. V rámci této
klientelistické demokracie je pak řešení vzrůstajících finančních a hospodářských potíží nad síly
vlád.
Sociologové – například Jan Keller ve své knize Tři sociální světy – poukazují na
další neblahý trend, na prudce narůstající nerovnost mezi lidmi. Keller v této souvislosti
hovoří o tom, že termín nerovnost nedostatečně vystihuje míru tohoto fenoménu, a místo toho
navrhuje termín nesouměřitelnost. Ve společnosti vedle ostatních občanů - střední a nižší
třídy – žije elitní skupina občanů, které se nemůže dotknout to, co se ve společnosti děje,
neboť astronomické příjmy jí umožňují žít v jiném světě. Oč větší je tato nesouměřitelnost, o
to víc narůstá počet lidí na okraji. Tento feudální rys soudobé společnosti je frustrujícím
výsledkem postupné deregulace a privatizace státních institucí a veřejných služeb v rámci
neoliberální politiky posledních tří dekád.
Souběžně působí historicky bezprecedentní nástup Číny. Komunisticko-kapitalistická
Čína ukazuje, že původní kapitalismus z éry prvotní akumulace, kdy jsou lidská důstojnost,
svoboda či sociální a zaměstnanecká práva obětována na trůn drsné produkce zisku a výroba
se mění v holé vykořisťování, není zapomenutý či zcela překonaný. Dosud jsme žili
v přesvědčení, že tato nelidská fáze kapitalismu je nejen neetická, ale také neefektivní.
Čína nás vyvádí z omylu. Tím se dostává na pořad dne sociální stát a jeho vymoženosti,
které prodražují západní kapitalismus a činí ho méně konkurenceschopným ve srovnání
s čínským způsobem. Je otázka, zdali je vůbec možné sociální státy udržet bez jejich stále
většího zadlužování. To nahrává dnešním fundamentalistickým neoliberálům, kteří
v sociálním státu vidí hlavní zdroj většiny nesnází a snaží se ho zlikvidovat.
Frekventovaným vysvětlením stavu, v němž se západní svět nyní ocitá, je kritika
trhů, které svým chováním destabilizují celý finanční systém. Potíže pak dopadají na
jednotlivé státy a ty jsou tlačeny k tomu, aby do finančního systému napouštěly peníze
z vlastních rozpočtů. Kritika současných trhů přitom vyrůstá nejen z levicově liberálních
pozic, nýbrž překvapivě i od ostře pravicových populistických směrů. Trhy, které mají
globální charakter, zneužívají svého postavení a diktují prostřednictvím mezinárodních
finančních institucí, ratingových agentur a největších bank národním státům takovou
hospodářskou politiku, který vyhovuje globálnímu kapitálu. Národní státy jsou víceméně
bezmocné, protože jejich opatření mají pouze regionální dopad. Jako klasický příklad se
uvádí to, když konkrétní stát zavede daňový systém nevyhovující globálnímu kapitálu
(vysoké daně) – ten ho ztrestá tím že z daného státu odejde do státu, který mu vyjde vstříc.
Zejména z pravicových pozic je kritizována další příčina krize – zadlužování států
vinou korumpování voličů populistickou ekonomickou politikou, na níž nejsou ve státní
pokladně peníze. Tuto nezodpovědnou politiku prováděly jak levicové, tak pravicové vlády.
Fenomén zadlužování je spojen s nedokonalostí demokratického systému založeného na
nevelkých volebních intervalech. Politické reprezentace v tomto systému upřednostňují
krátkodobé volební cíle před dlouhodobějšími strategiemi. Je snadné v rámci „svého“
volebního období utrácet hlava nehlava, protože po příštích či přespříštích volbách, které
pravděpodobně vyhraje konkurence, si s dluhy bude muset poradit někdo jiný.
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§ 6. Zásadní postmoderní otázky v právovědě a státovědě
Jak metodologicky interpretovat tyto světodějné procesy v mezích romanistiky,
vesternalistického právního vědomí, naší právovědy a státovědy? Co na to naše morálka,
náboženské normy a právní stát? Co na to naše „bezpečnostní jistoty“?
Česká a slovenská právní nauka je elementem středoevropské (rakousko-uherské)
právní kultury, sic ovlivněna na padesát let stalinismem (spíše na východokřesťanském či
byzanském pozadí). Lze si jen povzdechnout, že pro mladou generaci studentů (kteří v podstatě
neznají fundamentální otázky dějin jak obecných, tak českých) je velmi obtížné v prvém až třetím
semestru vysokoškolského studia transferovat maximum státoprávních definic.
V globálním rozhledu (a v rámci širší vize budoucích jevů) je nutné zachytit
především aspekty multikulturální, tj. vést mladé vědce a studenty k vnímavosti spektra
daleko extenzivnějších souvislostí a názorových diskurzů a střetnutí, než v jakém prostředí se
narodily, žijí a komunikují na středním a vysokoškolském stupni vzdělávání.
Eklektické zkoumání vesternalistických státoprávních jevů je modernou definitivně
uzavřeno. Studium rozprostřenosti postmoderního multikulturálního vývoje v globalizujícím
se prostředí 21. století můžeme jen závidět našim studentům a pokračovatelům. Diskurz o
výsledku střetu západního právního vědomí (odkojeného romanistikou a dnes tkvícího na
pozici univerzalismu základních lidských práv a svobod) s multicivilizační státoprávní a
mezinárodněprávní realitou teprve začíná.
Světová vesnice spočívá v dialogu kultur a střetávání právních civilizací, nejen té
naší - euroatlantické - ale i dalších křesťanských (ortodoxně-východní a latino-americkéhispánské), ale zejména islámské (sunnitské i šíitské) a středosvětové (čínské, resp.
konfuciánské, taoistické a buddhistické). To nemluvím i o dalších, např. o indické (Bharat),
subsaharské (africké), japonské, židovské a dalších.
Nutno zdůraznit, že fundamentálním postmoderním problémem je krize morálky, resp.
jevu, kdy morální standardy neexistují, či se běžně porušují a kdy právo je jediným
normativním systémem, či je dokonce bez morálky. Pokud globalizace (velmi zjednodušeně)
znamená, že bohatí bohatnou a chudí chudnou (Sever-Jih), tak také se rozevírají nůžky
vztahu mezi duchovními entitami, (idealismem) a materiální objektivní realitou, včetně právní
techniky a právních metod řešení sporů.
Teoretický a právněfilozofický problém "modernity v právu" je dnes pohříchu
diskursem dogmatickým, či spíše toliko interpretačním. Moderní víra v pokrok a vědu se
otevřela ve vývoji právním zejména Deklarací práv člověka a občana (1789)
právněaxiologickou kvantifikací svobody, rovnoprávnosti20 (bratrství?) a též
specifickým právním vztahem - občanstvím (který nevyplýval z poddanství ani z
kosmopolitismu, ale z nacionalismu tehdejších revolucí a vzniku národních států v Evropě).
Současná dominantní euroatlantická právní civilizace21 (která v rámci právní geografie
vzešla z myšlenek křesťanských a aristotelismu ve filozofii, z práva římského jako svého
právního podkladu a Západořímské říše22 jako základu státoprávního), stejně jako
globalizující se svět, je již v postvestfálského období státní suverenity - v "postmodernitě
v právu": skepticismem, relativismem, multikulturalitou a zpochybňováním světového
řádu a mezinárodního pořádku, střetem právních civilizací, krizí legitimity státní moci
(governancí) a palčivostí globálních rizik včetně globální bezpečnosti (počínaje extenzí
mezinárodního terorismu, internacionalizací organizovaného zločinu a konče např. absencí
efektivní entity globálního řízení). Relativizace nového tisíciletí typu "práva bez

20

Tj. rovnosti před zákonem a Bohem.
Z hlediska pramenů (forem) práva se opírá o právní kulturu angloamerickou a kontinentální (francouzskou).
22
"první Řím".
21

267

morálky", "morálky bez principů" (není-li Bůh, je vše dovoleno), apod., ohrožuje
samotnou identitu doktrinálních právních konstrukcí budovaných po celá tisíciletí.
§ 8. Listinou neartikulované právo na osobní bezpečnost a právo na ochranu před
zločinností
Základem pro život člověka ve svobodné a demokratické společnosti jsou práva a
svobody občanů, právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda,
právo na lidskou důstojnost a čest, právo vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, svoboda
pohybu a řada ostatních práv a svobod. Jednoznačně z nich vyplývá i právo občanů na
bezpečnost, ať již míníme osobní bezpečnost, či bezpečnost jejich majetku a bezpečnost
obydlí. Ostatně Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ve svém článku 9
osobní bezpečnost výslovně zmiňuje.
Nemůže být sporu o tom, že současný trend kriminality vede k hrubému porušování práv
a svobod občanů. Za této situace musí právní stát reagovat. Právní stát je hlavním ručitelem
práv a svobod občanů, zejména jejich ochrany před kriminalitou. Totalitní stát dříve
představoval pro práva a svobody svých občanů hlavní nebezpečí. Proto se nyní inklinuje
spíše k omezování státu v jeho pravomocech. Samozřejmě je třeba i nadále dbát, aby státní
násilí zasahovalo do života společnosti a jednotlivých občanů pouze v míře nezbytně nutné a s
patřičnými zárukami. Ale tam, kde jsou takové zásahy nezbytně nutné, jsou státní orgány
nezastupitelné a musí mít potřebné pravomoci i občanskou podporu.
Určitý „formální“ problém je v tom, že Listina základních práv a svobod expressis
verbis „právo na bezpečnost“, resp. „právo na ochranu před zločinností“ a contrario
povinnost právního státu ad hoc chránit každého jednotlivce před nebezpečím23 nezná.
Lze namítnout z pozice extenzivní a systematické interpretace, že to není materiálně
(obsahově) velký a nepřekonatelný problém. Jednak lze toto právo subsumovat, resp.
derivovat z čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7, čl. 8, čl. 10 odst. 2 a 3, čl. 11 odst. 1 – 4, čl. 12 a
v neposlední řadě i z čl. 13 Listiny, a hlavně, materiálně toto právo existuje podle čl. 10
Ústavy ČR, a to dokonce „bezprostředně“ a má „přednost před zákonem“.
Právní stát neschopný zajistit přijatelnou kvalitu bezpečnosti ani účinné
odškodnění přímo od pachatelů by měl prioritně z morálních důvodů vzít tuto povinnost na
svá bedra. Zvláště uvážíme-li, že častými oběťmi násilí jsou děti, mladiství, dříve narození
spoluobčané, invalidé, prostě osoby převážně postrádající schopnost postarat se o sebe.
Prostředky pro příslušnou a v celkovém fiskálním kontextu zanedbatelnou položku jistě
nebude těžké nalézt. Stát disponuje rozsáhlým byrokratickým aparátem se spíše domůže
náhrady na pachateli než otřesená a vysílená oběť.
§ 9. Pojem „bezpečnost“ v bezpečnostní doktríně ČR a bezpečnostní vědě v ČR a na
Slovensku
Vycházejíc z principu relativního monopolu státu při ochraně osob a majetku ve
veřejném prostoru (zachovávaje ústavní limity jusnaturálního charakteru lidských práv)
stále větší úlohu spatřuji v transferu vědeckých poznatků z oblasti formující se bezpečnostní
a policejní vědy v České republice a Slovenské republice.24

23

Existuje institut ochrany ústavních činitelů a znovu se uvažuje o policejní ochraně svědka, jako o institutu
trestněprocesním.
24
Blíže viz PORADA, V., HOLCR, K. et al. Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 345 s. ISBN 978-807380-314-8; HOLOCR, K., PORADA, V.. et al. Policejné vedy. Úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2011. 242 s. ISBN 978-80-7380-329-2. Viz též recenzi na tyto monografie: ZOUBEK, V. (rec.) Česko-
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Rozhodujícím faktorem vedle dalšího rozvoje komplexu policejních věd a policejní
(bezpečnostní) teorie a praxe byla formulace bezpečnostní a policejní doktríny, kterou
artikuloval Zoubek v průběhu let 1993 – 2008 především v titulech: ZOUBEK, Vladimír.
Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s., ISBN 97880-7380-103-8 a ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a globální
bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s., ISBN 80-86473-75-4.
§ 10. Analýza postmoderních problémů lidských práv a globální bezpečnosti v právní a
bezpečnostní vědě
Posuny vědního poznání, jsou v podstatě (velmi schematicky) dva:
1. Za prvé jde o zcela nový náhled na strukturu tak tradičního (rigidního) předmětu jako je
právní dogmatika, resp. právní teorie a právní filozofie. Prizmatem „struktury právní vědy“,
která je vázána na předmět právní regulace a na prameny (formy) právní dochází k
diferenciaci právních kultur na velké právní systémy a druhy Common Law. To nové,
chcete-li „postmoderní“, je v posunu právních kultur na právní civilizace (tj. právního
vědomí na civilizační vědomí), včetně míry (stupně) Clash of Civilizations. Konkrétním
výstupem (publikačním počtem) je pak upravená struktura učebnice pro obor teorie práva25.
2. Druhý posun se týká ústavního režimu lidských práv, jak na právním teritoriu československém, resp. českém a slovenském (Listina základních práv a svobod, úst. zák. č.
23/1991 Sb. platí a je účinný pro oba dva státy stejně); dále i v rámci europeizace,
atlantizace a globalizace26. V každém případě střet civilizací, který je umocněn postupující
miltikulturalitou je chápán jako ohrožení univerzality lidských práv, včetně řešení
problémů omezení lidských práv, např. bojem proti šíření fundamentálního terorismu
(zejména islámského), či ústavním vymezením zákazu náboženských symbolů ve
veřejném prostoru.
Závěr
Přibližný smysl sdělení papeže Benedikta XVI. pražského akademické obci ve
Vladislavském sále pražského hradu (27.9.2009), je přibližně tento:
„V současném světě a v současné době existují dvě největší zla:
1. sekularismus, voluntaristické ideologie, kdy stát (většinou totalitní) či člověk (většinou
egoistický), je chápán jako nejvyšší světová autorita. Přitom Západ dal světu sekularitu
(odbožštění státu), to ovšem znamená, že zavrhl Boha.
2. druhé největší zlo dneška (alespoň v té bohatší části světa) je všeobecný příklon
k relativismu, popírání Boha jako nejvyšší reality, k ateismu, který diskvalifikuje naší
civilizační vůli jiným kulturním okruhům, zvláště islámu.“

slovenský dualismus v pojímání policejních a bezpečnostních věd: významné monografie v předmětném
zkoumání v jádru, semiperiferii a periferii právní vědy – primární posun. Karlovarská právní revue, roč. 8, č. 1,
s. 109-116.
25
ZOUBEK, V. Právověda a státověda. Úvod do státovědního myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 700 s. ISBN 97880-7380-2394.
26
Viz zejména ZOUBEK, V. Lidská práva - globalizace - bezpečnost. Plzeň: A. Čeněk, 2007, 510 s.
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Kriminologický pohled na problematiku zanedbávání
povinné výživy
Criminological Perspectives on the issue of Child Maintenance
Ivana Zoubková, Josef Sklenička
Abstrakt: Trestněprávní ustanovení zanedbávání povinné výživy chrání vyživovací vztahy, a
to jako prostředek ultima ratio. Pro zanedbávání povinné výživy je soudy ročně odsouzeno až
9000 pachatelů. Srovnatelný počet dětí zůstává i po pravomocném rozsudku dále oběťmi této
formy zanedbávání. Represivní politika není efektivní. Právní úprava před rokem 1950 i
současná rakouská právní úprava skýtají jiné možnosti.
Klíčová slova: výživné, trest odnětí svobody, recidiva, principy trestního práva, vymáhání
výživného, zálohování výživného.
Abstract: Criminal neglect the mandatory provision to protect maintence relationships, as a
means ultima ratio.To neglect the mandatory nutrion is trials annually sentenced to 9 000
offenders. A comparable number of children remains even after final judgmenz also victims
of this form neglect. Repressive policy is ineffective. Legislation before 1950 and the curent
Austrian legislation provides another option.
Key words: Maintenance, Imprisonment, Recidivism, Principles of Penal Law, Child
Maintenance Enforcement, Maintenance Advances.
Úvod
Požadavek zajistit dítěti úměrnou životní úroveň, která mu umožní všestranný rozvoj,
obsahuje řada mezinárodních dokumentů, zejména Úmluva o právech dítěte OSN, Všeobecná
deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
Evropská sociální charta, Listina základních práv EU, Deklarace práv dítěte, Doporučení
Výboru OSN pro práva dítěte a řada dalších dokumentů. Přesto naplňování tohoto požadavku
pro všechny děti není v současnosti ani v České republice zdaleka samozřejmostí1.
Nejohroženější sociální skupinou podle různých kritérií (věk, pohlaví, ekonomická
aktivita, typ domácnosti, apod.) jsou matky – samoživitelky a jejich děti. Každé čtvrté dítě v
České republice žije v rodině jen s jedním rodičem, zpravidla matkou, zhruba polovina těchto
rodin se pohybuje pod hranicí 1,5 násobku životního minima. Pokud se k tíživé situaci
osamělých matek a jejich dětí přidá neplnění vyživovací povinnosti vůči dítěti ze strany otce,
stává se situace kritickou.
1 Právní povinnost vyživovat
Legislativa i soudní praxe chápe výživné jako na zabezpečení potřeb mezi subjekty
rodinně právního vztahu. Jde nejen o výživu ve vlastním slova smyslu, ale i o uspokojování
ostatních hmotných potřeb (ošacení, obuv) a kulturních potřeb (prohlubování vzdělání,
záliby). Jde tedy o uspokojení potřeb po stránce fyzické i duševní. V praxi se nejčastěji
vyskytuje poskytování vyživovací povinnosti rodiče k dítěti. Právo na výživu nezletilého
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dítěte vzniká narozením, tímto dnem vzniká také povinnost rodičů vyživovat nezletilé dítě.
Vyživovací povinnost trvá do doby, než jsou děti schopny se samy živit. Věková hranice 18
let, tedy dosažení zletilosti, není rozhodující.
Oba rodiče mají přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a
majetkových poměrů. Rozsah vyživovací povinnosti je určován odůvodněnými potřebami
dítěte, které závisejí zejména na jeho věku a zdravotním stavu, na přípravě na budoucí
povolání a k mimoškolním aktivitám. Vyživovací povinnost je svým způsobem také
povinnost morální a k jejímu plnění by mělo docházet dobrovolně nebo na základě vzájemné
dohody rodičů tak, aby byl zajištěn žádoucí vývoj dítěte.
2 Subsidiarita trestní represe
Trestní právo nemá suplovat ostatní právní odvětví. Základní funkcí trestního práva je
ochrana společnosti před kriminalitou, tj. ochrana před trestnými činy, za které lze považovat
pouze činy vyšší škodlivosti pro společnost2.
Zásada subsidiarity trestní represe je obsažena v ustanovení § 12 odst. 2 zákona č.
40/2009 Sb., trestním zákoníku: Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní
spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
K zásadě subsidiarity trestní represe se vyjádřil Nejvyšší soud ČR3 v tom smyslu, že
princip subsidiarity trestní represe vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva
zdrženlivě, to znamená především tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou
efektivní. Při posuzování trestní odpovědnosti je nutno zvažovat použití trestního práva jako
poslední možnosti ochrany trestným činem dotčených společenských zájmů.
Trestní represe je v mezích právního státu chápána jako prostředek ultima ratio,
z čehož vyplývá, že ochrana závazkových vztahů má být v prvé řadě uplatňována prostředky
civilněprávními.
3 Porušení alimentační povinnosti – retrospektiva
V meziválečném Československu řešil problematiku vymáhání vyživovací povinnosti
zákon č. 4/1931 Sb. z. a n., na ochranu osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a
zaopatření („alimentační zákon“). V represivních ustanoveních měl návaznost na trestní zákon
č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích (TZ).
„Alimentační zákon“ obsahoval právní pravidla a možnosti vymahatelnosti výživného.
Podle § 5 oprávněný mohl navrhnout proti zavázanému zajištění dávek podle § 379
exekučního řádu ze dne 27. května 1896 nebo podle § 223 exekučního zákona a podle § 6
odst. 3 bylo možno zajišťovací exekuci přeměnit v exekuci uhrazovací.
Pokud však podle § 8 povinný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neplnil vyživovací
povinnost tak, že oprávněný byl vydán nouzi, resp. byl podporován odjinud, mohl být
potrestán soudem k tuhému vězení od jednoho týdne do šesti měsíců.
Skutek mohl být spáchán i z nedbalosti, avšak k naplnění skutkové podstaty musel být
oprávněný vydán nouzi, resp., aby nebyl vydán nouzi musel být podporován odjinud.
Neplnění vyživovací povinnosti se stíhalo veřejnou (trestněprávní) žalobou pouze na návrh
oprávněného, takže bez návrhu na stíhání bylo trestní stíhání vyloučeno.
Z dikce § 245 ZT vyplývá, že trestanec odsouzený za neplnění alimentační povinnosti,
který byl stižen tuhým vězením, byl povinen ve výkonu trestu odnětí svobody také pracovat.
Lze dovodit, že mohla být z výdělku, za takto odvedenou práci, odečtena finanční částka,
která se poukázala oprávněnému k pokrytí jeho potřeb.
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Poúnorová úprava doznala značných změn spočívajících v širší a hlubší ochraně
výživy dětí. Došlo k ní zákonem č. 57/1948 Sb., o zálohování výživného. Zákon chránil děti
(mladší 18 let), kterým nárok na výživné byl stanoven soudem nebo notářským spisem a
hrozilo-li obtížné vymáhání nároku na výživné. Sledovaly se okolnosti, které mohly
nepříznivě ovlivnit včasné vyplacení výživného, a to i v případě, že došlo k nařízení exekuce
na majetek osoby povinné.
Stát na žádost oprávněného následně postupoval paternalisticky a sám poskytoval
zálohy na výživné, prostřednictvím komisí „okresní péče o mládež“. Od dlužníka pak
vyžadoval vedle dlužné dávky výživného i zvláštní příspěvek ve výši 10% této dávky. Stát
mohl vstupovat i do řízení exekučního.
Dle důvodové zprávy měl institut zálohování výživného vymezit právní postavení
státu vůči dlužníkovi. Stát přebral odpovědnost vůči osobě oprávněné a za zvýšené režijní
náklady, které vznikly státní správě, ukládal povinnému kromě dlužného výživného také
zaplacení zvláštní peněžité sankce.
1. ledna 1950 nabyl účinnosti zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách
v některých občanských věcech právních, který nahradil předchozí právní úpravu z roku
1931. V právní kvalifikaci došlo k výraznější kriminalizaci zanedbávání. Oproti předchozí
právní úpravě se již nevyužívala možnost vymáhání výživného nařízením exekuce. Při
porušení alimentační povinnosti byl akcent položen na represivní formu řešení:
Kdo úmyslně (resp. i z nedbalosti) neplnil svou zákonnou povinnost vyživovat nebo
zaopatřovat jiného nebo se takové povinnosti vyhýbal, byl potrestán pro přečin tuhým vězením
od jednoho měsíce do dvou let (u nedbalosti do jednoho roku).
Podle § 42 a § 43 v prvním odstavci šlo o kriminalizaci:
- neplnění alimentační povinnosti (“neplní, byť z nedbalosti svou zákonnou povinnost
vyživovat nebo zaopatřovat jiného“),
- vyhýbá se alimentační povinnosti („úmyslně se vyhýbá plnění své zákonné povinnosti
vyživovat nebo zaopatřovat jiného“).
Podle § 42 (§ 43) v odstavci druhém pak:
Tuhým vězením od tří měsíců do tří let (dvou let) byl viník potrestán, bylo-li činem uvedeným
v odst. 1 ohroženo zdraví oprávněné osoby nebo byla-li tu jiná zvlášť přitěžující okolnost.
Ustanovení o vydání nouzi v právní úpravě z roku 1931 naplňovalo základní
skutkovou podstatu. Oproti tomu ustanovení o ohrožení zdraví v nové úpravě (v odstavci
druhém) představovalo kvalifikovanou skutkovou podstatou se zpřísněnou sankcí. Pro
uplatnění přísnější sankce pak postačovalo ohrožení zdraví.
Trestní zákon č. 86/1950 Sb. přejal sankční ustanovení o vyživovací povinnosti
zákona č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních do
skutkové podstaty trestného činu § 210 Zanedbání povinné výživy:
1.
Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
2.
Kdo se vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
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3.
Odnětím svobody na tři měsíce až tři léta bude pachatel potrestán, je-li oprávněná
osoba činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vydána nouzi nebo jinému nebezpečí.
Od té doby nedoznala trestněprávní úprava tohoto institutu zásadních změn. Trestný čin
Zanedbání povinné výživy převzal i trestní zákon č. 140/1961 Sb. do ustanovení § 213:
1.
Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
2.
Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
3.
Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem
uvedeným v odstavci nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.
4 Současná právní úprava
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. definuje zanedbání povinné výživy v ustanovení § 196:
(1)Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného
po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného
po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(3)Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.
§ 196a zvláštní ustanovení o trestání
Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy může soud uložit jako přiměřené omezení a
přiměřené povinnosti dle § 48 odst. 4 i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových
vozidel. Toto přiměření omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost
uhradit dlužné výživné bude zmařena nebo ztěžována
Stávající právní úprava doznala zpřísnění v hypotéze a dispozici skutkové podstaty.
Snížila se lhůta pro neplnění alimentační povinnosti z původních 6 měsíců (dle judikatury) na
zákonnou „dobu delší než 4 měsíce“ a nový trestní zákoník byl v prvních měsících účinnosti
přísnější i v sankci. Za zanedbání povinné výživy v nedbalosti hrozil pachateli dříve i
v současnosti až jeden rok (po roce 2010 až 2 léta). Kdo se úmyslně vyhýbal své zákonné
povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného až dvě léta (po roce 2010 až 3 léta). Jestliže
pachatel vydal oprávněnou osobu nebezpečí nouze, mohl být podle původní i současné právní
úpravy potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta (po roce 2010 1 rok až 5 let a to i
v případě, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
Poslední legislativní úpravou - snažící se donutit neplatiče výživného uhradit dlužné
výživné - je přijetí ustanovení o omezení řízení motorových vozidel (§ 196a). Je známa
využívána v anglosaském právu a hodnocení, zda se osvědčí v našich podmínkách, je
předčasné.
5 Kriminální statistiky
Souvislá desetiletá statistická řada ukazuje, jak se právní úprava neplacení výživného
projevila v policejní, justiční i vězeňské praxi.
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Tabulka a graf č. 1 – Počty všech trestně stíhaných za zanedbání povinné výživy v
porovnání s počty všech trestně stíhaných
Počet trestně stíhaných
osob za § 213 TZ/§ 196 TrZ

Rok

Celkový počet trestně
stíhaných

2002

11 256 (9.1 %)

123 964

2003

11 437 (9.4 %)

121 394

2004

11 775 (9.7 %)

121 531

2005

11 162 (9.1 %)

121 511

2006

10 397 (8.5 %)

122 753

2007

9 164 (7.1 %)

127 718

2008

9 183 (7.5 %)

122 053

2009

10 922 (8.9 %)

123 235

20104

13 367 (11.9 %)

112 477

2011

13 786 (12.0 %)

114 975

2012

12 800 (11.3 %)

113 024

Tabulka a graf č. 1 znázorňuje Policií ČR evidované počty osob trestně stíhaných za
zanedbání povinné výživy a celkový počet trestně stíhaných osob v daném roce. Za pozornost
stojí údaje z let 2010-2012, kdy bylo trestně stíháno na 13.000 osob, což znamená, že každý
desátý známý pachatel byl stíhán pro trestný čin zanedbání výživy.
Tabulka a graf č. 2 – Počty všech odsouzených za zanedbání povinné výživy dle
jednotlivých odstavců
Rok

Odsouzeno § 213 odst. Odsouzeno § 213 odst. Odsouzeno § 213 odst.
1
2
3
TZ/§ 196 odst. 1 TrZ
TZ/§ 196 odst. 2 TrZ
TZ/§ 196 odst. 3 TrZ

2002

4 386

772

1 697

2003

4 853

761

1 780

2004

5 132

740

2 147

2005

4 825

757

2 012

2006

4 912

726

1 909

2007

4 316

606

1 489
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2008

4 758

578

1 009

2009

6 196

734

660

20105

7 358

773

1 422

2011

7 840

687

2 972

2012

7 542

637

3 535

Tabulka a graf č. 2 znázorňuje počty justicí evidovaných odsouzení za zanedbání
povinné výživy podle § 213 (resp. § 196): v prvním odstavci – forma zavinění i nedbalost, ve
druhém odstavci – forma zavinění úmysl, ve třetím odstavci – vystavení oprávněné osoby
nouzi. Na tomto místě se nabízí srovnání s československou úpravou z roku 1931 a současnou
právní úpravou rakouskou.
Tabulka a graf č. 3 – Počty odsouzených NEPO za zanedbání povinné výživy
v porovnání s počty všech trestně stíhaných za zanedbání povinné výživy
Rok

Počet trestně stíhaných
§ 213 TZ/§ 196 TrZ

Počet odsouzených NEPO
§ 213 TZ/§ 196 TrZ

2002

11 256 6.5 %

727

2003

11 437 7.0 %

810

2004

11 775 8.0 %

919

2005

11 162 8.5 %

946

2006

10 397 9.5 %

998

2007

9 164 10.0 %

914

2008

9 183 10.0 %

918

2009

10 922 9.3 %

1 021

20106

13 367 9.0 %

1 197

2011

13 786 10.0 %

1 343

2012

12 800 9.0 %

1 157

Tabulka a graf č. 3 porovnává evidované počty stíhaných osob pro zanedbání povinné
výživy s justicí evidovanými počty odsouzených, kterým soud za takové jednání uložil
nepodmíněný trest odnětí svobody. Za zanedbání výživy je v posledních letech ročně
pravomocně odsouzeno až 9 000 osob, převážná část těchto pachatelů k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody.
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Tabulka a graf č. 4 – Počty odsouzených k NEPO za zanedbání povinné výživy
v porovnání s počty všech odsouzených k NEPO
Rok

Zanedbání povinné výživy
NEPO

Trest
celkem

2002

727

9 659

7.5 %

2003

810

9 797

8.3 %

2004

919

10 192

9.0 %

2005

946

10 253

9.2 %

2006

998

9 997

10.0 %

2007

914

9 871

9.3 %

2008

918

10 255

9.0 %

2009

1 021

10 419

9.8 %

20107

1 197

11 818

10.1 %

2011

1 343

11 733

11.4 %

2012

1 157

11 602

10.0 %

NEPO

Podíl v procentech

V tabulce č. 4 je v prvním sloupci uveden počet pachatelů trestného činu zanedbání povinné
výživy odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Druhý sloupec vykazuje všechny
pachatele odsouzené k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. K nepodmíněnému trestu odnětí
svobody je v posledních letech soudy v České republice odsouzeno ročně více než 1 000 osob, což je
opět kolem 10 % všech osob nastupujících do výkonu trestu odnětí svobody. Z tohoto počtu do roku
2010 byla většina pachatelů (90%) odsouzena ke krátkodobému trestu odnětí svobody ve výši do
jednoho roku. Od roku 2010 stoupl počet pachatelů odsouzených k trestu delšímu než jeden rok.
6 Srovnání s rakouskou právní úpravou
Neplnění vyživovací povinnosti je upraveno v § 198 rakouského trestního zákona
60/1974 Strafgesetzbuch (StGB):
(1)Každý, kdo hrubě porušil svou vyživovací povinnost, vyplývající z rodinného práva a tím
způsobil, že je udržování nebo vzdělání oprávněného v nebezpečí, nebo by bylo ohroženo i bez
podpory z jiných zdrojů, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. Pachatel svou
vyživovací povinnost porušil, zejména tím, že se vyhýbal výkonu zaměstnání, které by mu
umožnilo splnění tohoto požadavku.
(2) V případě opakujícího se porušení vyživovací povinnosti, nebo je-li zanedbáním výživy
způsobena oprávněnému podstatná újma na zdraví nebo tělesném či duševním zdraví, bude
pachatel potrestán odnětím svobody až na dva roky, v případě smrti oprávněného v důsledku
téhož pak až na tři roky.
(3) Pachatel nesmí být potrestán v souladu s odstavcem 1, když zaplatil dlužné výživné v plné
výši do konce soudního řízení.
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Rakouská právní úprava má mnohem blíže k naší právní úpravě platné před rokem
1950 než k současné právní úpravě, kriminalizující samotné neplněné, resp. vyhýbání se
zákonné vyživovací povinnosti. Trestněprávní úprava je využívána výjimečně, užíván je
institut
zálohování
výživného
státem
podle
spolkového
zákona
č.
451/1985Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), o poskytování záloh na výživné na děti
z vyrovnávacího fondu tzv. Family Burden, který čerpá peníze především z příspěvků
zaměstnanců (4,5 % platu ze mzdy). V případech neplnění vyživovací povinnosti vyplácí
výživné Vyšší krajský soud, který pak vymáhá dlužné po povinném subjektu. Zkušenosti jsou
pozitivní; na jedné straně snižuje počty dlužných dávek výživného a na straně druhé snižuje
počty pachatelů ve výkonu trestu odnětí svobody.
Závěr
Ročně je soudy v České republice odsouzeno na 9 000 pachatelů neplacení výživného
a srovnatelný počet dětí zůstává i po pravomocném rozsudku dále obětmi této formy
zneužívání. Od účinnosti nového trestního zákoníku počet odsouzených pachatelů
k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody ještě narostl, a přesahuje 1000 pachatelů
ročně.
Represivní právní pojetí pro neplacení výživného, přijaté do českého práva trestním
zákonem č. 86/1950 Sb., se do současnosti nezměnilo, naopak nový trestní zákoník ještě
přitvrdil. Nárůst počtu odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody varuje, že tímto
směrem by se trestní politika již dále ubírat neměla. Nemá koneckonců k dispozici ani
podpůrné právní instituty typické pro socialistické právo, jakými byly kriminalizace
příživnictví nebo zákon č. 44/1973 Sb., o ochranném dohledu, které vymáhání dlužného
výživného ve své době usnadňovaly.
Původní česká a současná právní úprava v Rakousku mohou být v mnohém
inspirativní i pro současné řešení problematiky výživného v České republice. Je ovšem nutno
tyto možnosti upravit tak, aby byly plně adaptabilní v aktuálním právním a společenském
prostředí.
Odkazy v textu
1 http: //www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/
2 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné - I. obecná část. 6.
přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010. s. 35. ISBN 978-80-7357-509-0.
3 K tomu: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 07. 2009, sp. zn. 5 Tdo 764/2009.
4 Účinnost zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, možnost též § 196 TrZ.(stejně tak
v grafické části).
5 Účinnost zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, možnost též § 196 TrZ.(stejně tak
v grafické části).
6 Účinnost zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, možnost též § 196 TrZ.(stejně tak
v grafické části).
7 Účinnost zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, možnost též § 196 TrZ.(stejně tak
v grafické části).
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Kriminologické aspekty korupce
Criminology Aspects of Corruption
Jana Žlábková
Abstrakt: Korupce dnes patří k nejzávažnějším ohrožením demokratických a ekonomických
reforem. Hlavní nebezpečí korupce spočívá v jejím prorůstání do státní správy i územní
samosprávy a její dopady do hospodářské oblasti. Korupce může zkomplikovat řadu projektů
díky nejednoznačnosti, neprůhlednosti a špatné kvantifikaci ceny a nákladů. Výsledkem
všeho pak je nárůst nákladů těchto projektů, nárůst organizované korupce a stoupající latence
této trestné činnosti. Cestou jak se snažit tyto důsledky eliminovat je zjednodušování,
zrychlování všech úkonů veřejné správy a zavádění nezávislých kontrolních mechanismů.
Klíčová slova: korupce, veřejné zakázky, eliminace korupčních rizik.
Abstract: Corruption is today one of the most serious threats to democratic and economic
reforms. The main danger of corruption lies in its penetration into the state administration and
local self-government and its economic impact on the region. Corruption may complicate a
number of projects due to ambiguity, lack of transparency and poor quantification of prices
and costs. The result of all then increase the cost of these projects, the growth of organized
corruption and rising latency of this crime. On the way to try to eliminate these effects is
simplifying, accelerating all tasks of public administration and the introduction of
independent monitoring mechanisms.
Key words: corruption, public procurement, elimination of corruption risks.
ÚVOD
Dle Interního protikorupčního programu ministerstva vnitra je možno korupci
charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při
rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod.
Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je
vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto
vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového
vztahu výměny. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním
jednotlivců. Schopnost instituce korupci potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní
kultury celého institucionálního systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v
příslušných institucích. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických
institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější
bezpečnosti.1
Efektivní fungování veřejné správy v oblasti zacházení s veřejnými prostředky je
jednou ze stěžejních cest vedoucích k udržitelnosti veřejných financí, a to na výdajové stránce
státního rozpočtu. Na příjmové stránce je jeho korelátem efektivní systém daňové správy
eliminující možnost daňových úniků. Obě priority lze naplnit prostřednictvím vzájemné
vyváženosti tří základních pilířů – prevence, průhlednosti a postihu. Zároveň je zvýšení

1

POLICIE ČR, 2010. Co je korupce. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/clanek/stop-korupci.aspx>.
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efektivity výkonu veřejné správy nezbytnou podmínkou k posílení konkurenceschopnosti ČR
v mezinárodním prostředí.
METODIKA A CÍL
Článek se zaměřuje na analýzu kontrolního a finančního systému jako významného
nástroje pro boj s korupcí ve veřejné správě. Dále se zabývá problémy spojené s oblastí
veřejných zakázek z pohledu jejich zadávání a definování problémů spojených s korupcí ve
veřejných zakázkách. Při samotném studiu získaných dat byla použita metoda indukce, tj.
pochopení jednotlivých úseků problematiky a následně pomocí metody dedukce došlo ke
stanovení závěru vyplývající z daného tématu. Cílem je zaměření se na systém zadávání
veřejných zakázek a nalezení vhodných protikorupčních opatření.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Ve zprávě vydané ČTK, dostupné na webových stránkách Denik.cz 2 je jádro
problému korupce ve stranách a státu, a to v oblasti působení politických stran a práce
státních orgánů především při rozdělování veřejných zakázek. Vládní protikorupční strategie
na roky 2013 a 2014 pak upozorňuje, že podle studií se ekonomické ztráty pohybují v řádech
desítek miliard ročně a omezování korupce je tak jednou z forem rozpočtové odpovědnosti.
Činnost vedoucí ke zneužívání veřejných prostředků ve vzrůstající míře totiž neorganizují
klasičtí zločinci a mafiáni, ale legální podnikatelé ve spojení s vedoucími pracovníky
veřejného sektoru. Zásadní je proto při odhalování intenzivní spolupráce klíčových institucí,
tedy policie, státního zastupitelství, Finančního analytického útvaru a finančních úřadů při
zajišťování výnosů a vyšetřování praní špinavých peněz.
Dochází tak doslova k mrhání veřejnými zdroji, parazitování úzkých skupin lidí na
veřejných financích, roste daňové zatížení jako důsledek neschopnosti financovat systém,
rostou i náklady podnikatelů stojících mimo korupční systém, protože nejsou schopni
konkurence.3
V oblasti veřejné správy je jednou z možností kontroly a transparentnosti financí
rozklikávací rozpočet. Jedná se o internetovou aplikaci, která umožňuje seznámit se s detaily
příjmů a výdajů daného rozpočtu. Aplikace funguje jako nástroj pro veřejnost, která může
kontrolovat a upozorňovat na zbytečné výdaje nebo nesrovnalosti a tím i znesnadňovat únik
veřejných prostředků. Rozklikávací rozpočet tedy zprůhledňuje nakládání s veřejnými
prostředky. Na webových stránkách Ministerstva financí ČR je náhled možností zveřejnění
rozpočtu v podrobnějším členění a rozklikávací formě. 4 Tak jako obce, města či statutární
města, tak i Ministerstvo financí ČR zveřejňuje rozpočet své kapitoly v dosud
nejpodrobnějším členění. To respektuje druhové třídění rozpočtové skladby až na jednotlivé
položky. Dále se člení dle jednotlivých organizačních složek (např. Generální finanční
ředitelství) a používá uživatelsky příjemnější prostředí v rozbalovací se formě. Úřadům tedy
nic nebrání zveřejnit svůj rozpočet v tomto členění a navíc s tím nebudou mít žádné dodatečné
náklady. Pokud existuje rozpočet v určité podrobnější formě, není žádný důvod proč ho nedat
k dispozici veřejnosti. Kromě toho by transparentnost rozpočtů mohla být zvýšena projektem
Státní pokladny, který by umožnil sledovat jednotlivé výdaje rozpočtových kapitol v reálném
čase.

2

ČTK in www.denik.cz, 2013. Vládní strategie: jádro problému korupce je ve stranách a státu. Dostupné z
WWW:
<http://www.denik.cz/z_domova/vladni-strategie-jadro-problemu-korupce-je-ve-stranach-a-statu20130115.html>.
3
Kuchta, J. (2012): Úplatkářství v ekonomické sféře.
4
MF ČR, 2011. Ministerstvo financí zveřejňuje svůj rozpočet v podrobnějším členění a „rozklikávací“ formě.
Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_65891.html?year=2011>.
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V podmínkách územní samosprávy se uplatňuje zákon o obcích (obecní zřízení) číslo
128/2000 Sb., v platném znění. Obec vlastní majetek a je jí současně dána i povinnost
nakládat s tímto majetkem s péčí řádného hospodáře. Záměr obce prodat, darovat nebo
pronajmout či vypůjčit svůj nemovitý majetek musí být zveřejněn na úřední desce (i
elektronické) nejméně 15 dní. Pokud by se tak nestalo, lze následně napadat neplatnost smluv
a dalších úkonů učiněných bez tohoto zveřejnění. Neplatnost by způsobilo též rozhodnutí
nesprávným orgánem obce. Významnou roli zde hrají pravomoci, které jsou vyhrazeny pouze
zastupitelstvu. Jde například o nabytí a převod nemovitostí či poskytování darů nad 20 000 Kč
a dotací nad 50 000 Kč. Uzavírání nájemních smluv je však výlučnou pravomocí rady. Obec
má též povinnost požádat krajský úřad o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok
nebo zadat přezkoumání auditorovi.
Dopady korupce se pak mohou objevovat v případech, kdy se nezveřejňuje záměr
obce prodeje, darování či pronájmu svého majetku na úřední desce. Obce obcházejí toto
zveřejňování pouze schválením dodatků předchozích smluv, bez řádného postupu nového
soutěžení dané zakázky. Zároveň neposkytují zastupitelům, popř. občanům dostatečné
informace o vítězi veřejné zakázky, ale i o celkové ceně uskutečněného díla včetně
dodatečných nákladů. Ke zneužívání obecního majetku dochází i za situace prodeje nebo
pronájmu obecního majetku za velmi nízké ceny.
V oblasti veřejných zakázek funguje sice informační systém o veřejných zakázkách ve
smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních
smlouvách a koncesním řízení5. Tento systém má své slabiny. Není vytvářen dostatečný tlak
neefektivitu nakládání se svěřenými financemi. Zároveň není důsledně uplatňován princip 3E
(hospodárnost, efektivnost a účelnost), tak jak nařizují směrnice Evropské unie. Pro tomu
vystupuje Komora administrátorů veřejných zakázek, která napadá upřednostňování kvality
před cenou. I Česká komora architektů má připomínky proti evropským směrnicím. Podle
nich je stávající praxe katastrofální. Územní plány a projekty na veřejné stavby jsou vybírány
na základě ceny, takže výstupy nemohou být kvalitní. Navrhují tzv. bezpečnou cenu, protože
špatně připravené projekty způsobují násobně vyšší ztráty v realizaci a provozu staveb.
Hospodářská komora ČR uvádí, že někteří dodavatelé kvůli tlaku na cenu a vyšší konkurenci
snižují náklady na vstupy. Tím se snižuje kvalita celého díla, což se v delším horizontu
projeví pouze vyššími výdaji na údržbu a rekonstrukci. Svaz měst a obcí zase upozorňuje na
situaci, kdy především v malých obcích chybí odborníci, kteří by zvládali tak náročnou
administrativu. Někteří starostové připravují velké projekty doslova na koleni. Díky chybám
pak musí vypsaná řízení rušit. Novela zákona o veřejných zakázkách totiž klade na zadavatele
významné administrativní nároky a minimálně zdvojnásobuje náklady na vlastní i externí
pracovníky podílející se na implementaci změn a na jejich dodržování.
Pro zlepšení dané situace v agendě veřejných zakázek by očekávané výsledky přinesly
některá opatření. Patří k nim eliminace korupčního rizika, jakými jsou manipulace při
otevírání obálek, hodnocení nabídek atd. Pro omezení administrativní náročnosti při zadávání
veřejných zakázek, a to zvláště pro malé obce, by posloužily předepsané formuláře. Také
správné nastavení vnitřních předpisů (směrnic) včetně pravidel pro zadávání veřejných
zakázek by výrazně ulehčilo současnému systému. Je též potřeba začlenit zastupitele
z politické opozice do jednotlivých komisí pro posuzování a hodnocení nabídek.
Transparentnosti systému by pomohlo zprůhlednění celého zadávacího procesu včetně
zveřejňování na webových stránkách obcí a měst. Do celého systému opatření pak je potřeba

5

MMR, 2013. Informační systém o veřejných zakázkách v ČR. Dostupné z WWW:
<http://www.mmr.cz/cs/Verejne-zakazky/Verejne-zakazky-a-PPP/Informacni-system-o-verejnych-zakazkach-vCR>.
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implementovat ještě kontrolní mechanismy jako je interní kontrola a audit veřejných zakázek.
Do předpisů je nutné ještě zavést zákaz záměrného rozdělování předmětu veřejné zakázky,
tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod jednotlivé finanční limity.
Ze zkoumaných dat vyšlo, že v roce 2012 došlo k celkovému nárůstu počtu zahájených
veřejných zakázek o 11,7 % a stejně tak došlo i k nárůstu objemu veřejných zakázek o cca 9
% v předpokládané hodnotě (oproti roku 2011). Při porovnání statistik veřejných zakázek
došlo i k nárůstu zadaných veřejných zakázek, v počtu zakázek je nárůst o 34 %,
v předpokládané hodnotě o 17 %. Počet a hodnota zahájených a zadaných veřejných zakázek
v daném období není stejný, zejména proto, že zadavatelé jsou ze zákona povinni uveřejnit
oznámení o zadání zakázky i pro druhy zadávacího řízení, u kterých nebylo jejich povinností
uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení – a to např. zjednodušené podlimitní řízení,
jednací řízení bez uveřejnění. Proto je počet zadaných zakázek vyšší než počet zahájených.
Zároveň však soutěží dochází ve většině případů ke snížení konečné ceny veřejné zakázky v
porovnání s předpokládanou hodnotou, a proto souhrnná cena všech zadaných veřejných
zakázek bývá zpravidla nižší než souhrn předpokládaných hodnot.
ZÁVĚR
Korupci není možné zcela vymýtit, cílem státu a orgánů územních samospráv by mělo
být začlenění preventivních a kontrolních mechanismů do svých hospodaření a snaha omezit
korupční příležitosti pomocí zvýšení transparentnosti procesů ve veřejné správě, při kterých
se rozhoduje o prostředcích daňových poplatníků. Jednou z možností kontroly a
transparentnosti financí ve veřejné správě je v současné době tzv. rozklikávací rozpočet.
Internetová aplikace funguje jako nástroj pro veřejnost, která může kontrolovat a upozorňovat
na zbytečné výdaje nebo nesrovnalosti a tím i znesnadňovat únik veřejných prostředků.
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