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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou způsobu trávení volného času mlá-

deţe ve vztahu k páchání trestné činnosti a systému prevence kriminality. Práce je rozděle-

na na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce interpretuje 

mladého člověka, jako bio-psycho-sociální jednotu. Individuálně se věnuje těmto sloţkám 

osobnosti a příčinám páchání kriminality mládeţe.  Předmětem diplomové práce jsou vý-

chodiska volného času v systému prevence kriminality mládeţe. Praktická část diplomové 

práce zkoumá rozdíly mezi mládeţí delikventní a bezproblémovou ve způsobu trávení vol-

ného času a v dalších souvislostech, které způsob trávení volného času bezprostředně 

ovlivňují. 

 

Klíčová slova: volný čas, prevence, kriminalita, mládeţ, osobnost, sociální prostře-

dí, rodina, výchova, motivace, informace, chování, proţívání, psychické procesy, 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the ways od spending leisure  time of youth in relation to 

committing crimes and crime prevention system. The work is divided into two parts: theo-

retical and practical. The theoretical part of the thesis interprets the young man as a bio-

psycho-social unity. In-erences addresses these components of personality and causes of 

youth committing crimes. The subject of this thesis are bases of free time in the youth cri-

me prevention system. The practical part examines the differences between youth de-

linquent and youth problem-free in the ways of spending leisure time and in other contexts 

that leisure time direct influence. 

 

Keywords: leisure time, prevention, youth, personality, social environment, family, 

education, motivation, information, behavior, experience, mental processes. 
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ÚVOD 

Výzkumy současné moderní vědy ukázaly, ţe člověk je komplexní bio-psycho-

sociální jednotou a jeho osobnost v daném okamţiku prošla pestrým vývojem od narození, 

přes zrání, růst, socializaci, výchovu v rodině a vývoj v interakci s okolním prostředím. 

Genetické dispozice, které si na svět přinese narozené dítě, mají v průběhu jeho dalšího 

ţivota značný vliv na jeho vývoj. Pro tvorbu této práce má tato skutečnost důleţitý vý-

znam. Nepochopení individuality jednotlivce mělo v minulosti za následek paušalizaci a 

tvorbu generálního přístupu ke všem, jako k průměrnému jedinci. Takovýto přístup neměl 

naději na úspěch a často působil opačným způsobem, neţ jaký byl jeho záměr. Kdo byl do 

něčeho nucen, dělal pravý opak. 

Cílem diplomové práce není jen obsah teoretických východisek volného času a 

kriminologie, ale především pojetí volného času člověka, který se mění vlivem socializace, 

prostředím a výchovou. Mým záměrem je osvětlit proč někteří jedinci mají sklony 

k patologickým jevům a kriminogennímu jednání, prezentace toho jak se s touto problema-

tikou vypořádává naše společnost, jaké má nástroje prevence, na jakých úrovních preven-

tivní práce probíhá, kdo se do ní zapojuje, jak je financována a jaké jsou současné přístupy 

k prevenci kriminality mládeţe.  

V teoretické rovině chci popsat moţnosti volného času, jaké jsou jeho funkce, jak 

se vyuţívání volného času vyvíjelo z historického hlediska a především jakou hrají volno-

časové aktivity roli v systému prevence kriminality mládeţe. 

Předmětem zájmu diplomové práce je jednotlivec z řad mládeţe, který by měl být, 

při zohlednění jeho jedinečnosti, individuálních vlastností jeho osobnosti a způsobu dosa-

vadní socializace, motivován k trávení volného času takovým způsobem, aby se naučil svůj 

volný čas organizovat sám a jeho volnočasové aktivity tak předcházely neţádoucímu trá-

vení volného času, které můţe mít za následek kriminální chování a zločinnost.  

V empirické části práce budu zkoumat, jakým způsobem přistupuje k trávení vol-

ného času delikventní a bezproblémová mládeţ, z jakých sociálních prostředí jednotliví 

členové těchto dvou skupin pocházejí, jaké hodnoty vyznávají, jakým způsobem obě sku-

piny získávají informace o moţnostech trávení volného času, o moţnostech podpory ze 

strany obcí a neziskových organizací, jak vnímají svoje moţnosti a komu nebo čemu při-

kládají největší podíl na tom, jak v současnosti tráví svůj volný čas. 
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Výzkum v této oblasti budu provádět za účelem ověření výsledků dosavadní vý-

zkumné činnosti a srovnání zjištěných skutečností mezi delikventními a nedelikventními 

respondenty. Cílem výzkumu je zjistit, zdali způsob trávení volného času, můţe bezpro-

středně ovlivňovat páchání kriminality mladých lidí, jaké faktory mohou tyto okolnosti 

změnit, jak motivovat mládeţ k pozitivnímu vyuţití volného času za účelem prevence 

páchání kriminality, jakým způsobem předcházet negativním patologickým jevům a 

v jakých oblastech by se měla zlepšit informovanost o moţnostech trávení volného času. 

Tímto výzkumem bych chtěl přispět k rozvoji sociální pedagogiky. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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Jak bylo jiţ v úvodu diplomové práce řečeno, člověk je bio-psycho-sociální jedno-

tou. „Osobnost člověka se utváří na bázi genetických dispozic v procesu interakce 

s okolním prostředím. V procesu této interakce dochází k tzv. sociálnímu učení, kdy jedinec 

pod vlivem vnějších podmínek a na základě svých zkušeností s reakcí na tyto podmínky 

mění své chování a jednání. Významná je jeho osobní zkušenost, která se opírá především 

o poznatky z výsledků vlastního jednání.“  (PELIKÁN, 1995 str. 33) 

Jelikoţ mladý člověk, který se dopouští kriminálního jednání, je právě stejnou 

osobností, která má určité genetické dispozice a utvářela se v interakci s okolním prostře-

dím, rozhodl jsem se v teoretické části diplomové práce osvětlit jednotlivá témata a obecně 

rozpracovat jejich úlohu při utváření osobnosti. 

M. Vágnerová popisuje osobnost jako integrovaný celek, který je individuálně ty-

pický a ve svých charakteristických rysech i relativně stabilní. Je charakteristická vnitřní 

jednotou, individualitou, vývojovou kontinuitou a interakcí s prostředím. (VÁGNEROVÁ, 

2004 str. 20) 

B. Kraus v tomto smyslu hovoří o činitelích procesu vývoje osobnosti, které zná-

zorňuje na schématu. Genotyp (soubor vlastností, které člověk získává v okamţiku poče-

tí), případně vrozené dispozice (zahrnují změny v prenatálním období vývoje) včetně jisté 

míry přirozené aktivity, dále veškeré vlivy prostředí a samozřejmě výchovu. Soubor 

znaků, kterými se jedinec projevuje v daném stádiu svého vývoje, nazývá fenotypem. 

(KRAUS, 2008 str. 64) 

Genotyp   Výchova 

Fenotyp 

Aktivita    Prostředí 

 

Obecně lze říci, ţe dispozice společně vytvářejí předpoklady k rozvoji určité vlast-

nosti. Jaká tato vlastnost nakonec bude, závisí i na vlivu prostředí, výchovy a vynaloţené 

vlastní aktivity. Ve společné interakci mají za následek kognitivní vývoj dětí a mládeţe, 

který je důleţitý v kontextu s výchovou a učením, emoční vyzrálostí, komunikativními 

dovednostmi a obecnými schopnostmi. V průběhu lidského ţivota se tyto tři dimenze neu-

stále vzájemně prolínají, jsou ve vzájemné interakci. 
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„Kognitivní vývoj dětí a mládeže se týká změn a utváření poznávacích funkcí: vnímání, 

představování, fantazie, schopností, myšlení usuzování, inteligence, pozornosti a paměti, 

projevujících se a realizujících se v průběhu celého života v souvislosti s narůstajícím zrá-

ním poznávacích funkcí a procesů a nabývání zkušeností sociálním učením.“ 

(KOHOUTEK, 2008 str. 3) 

M. Štefunková a J. Šejvl ve své práci Základy prevence kriminality hovoří o tom, 

jak je těţké určit, jaký vliv jednotlivých faktorů přímo způsobuje asociální chování a 

páchání trestné činnosti. Právě různorodé osobnostní charakteristiky, sociální podmínky a 

zkušenosti mohou být důleţitými činiteli při budoucím páchání trestné činnosti. Tyto čini-

tele nazývají rizikovými (kriminogenními)
1
 faktory. 

Zde zmiňují např. nedostatečnou prenatální péči (špatná strava, nedostatečná zdra-

votní péče, uţívání návykových látek u matky, včetně alkoholu a tabáku), která můţe vést 

k nízké porodní hmotnosti a dalším následkům, které mohou negativně ovlivnit fyzický i 

psychický vývoj dítěte. 

Škála rizikových faktorů, které mohou vést k asociálnímu vývoji a ke kriminálnímu 

jednání, je proto velice široká. Klíčovým problémem otázky prevence kriminality je určit 

příčinný vztah mezi těmito faktory a kriminalitou. (ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 stránky 

11,12) 

                                                 

 

1
 „Kriminogenní faktory jsou rizikoví činitelé, které motivují, vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání 

trestné činnosti, např. sociálně patologické prostředí (zejména rodinné), závadové party, alkoholismus, 
drogová závislost, recidiva pachatelů trestných činů, nezaměstnanost, náročný konzumní způsob života, 
nechuť pracovat, vliv násilí a brutality v médiích, nedostatečné možnosti jak trávit volná čas.“ (KOHOUTEK, 
2005-2015) 
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1 BIOLOGICKÝ PŘÍSTUP 

Co se týká této první části, kde hovořím o člověku jako o fyzické bytosti, zde mám na 

mysli, individualitu jedince, který je při narození obdarován určitým genetickým fondem. 

Některé dispozice jedince jsou vrozené a jako takové mají podíl na jeho vývoji, zrání, psy-

chice a budoucím chování.  

Z pohledu kriminologie se v tomto pojetí jedná např. o rizikové faktory, jako je pohla-

ví, dědičnost, chronické poškození mozku, poškození organismu vlivem uţívání návyko-

vých látek, nemoci, úrazem apod. Tyto rizikové faktory mají vliv na kognitivní vývoj dětí 

a mládeţe, který se týká změn a utváření poznávacích funkcí jako vnímání, představování, 

fantazie, schopnosti, myšlení, usuzování, inteligence, pozornost a paměť, projevujících se a 

realizujících se v průběhu celého ţivota v souvislosti s narůstajícím zráním poznávacích 

funkcí a procesů a nabýváním zkušeností sociálním učením. 

Pro naši potřebu bude důleţité zmínit tři základní tělesné sloţky, které mají majoritní 

podíl na zrání organismu: 

 

1.1 Dědičnost 

Jedná se o ojedinělou vlastnost ţivých organismů, díky které dochází prostřednic-

tvím genů k přenosu určitých znaků z rodičovské generace na generaci potomků. Odvětví, 

které se zabývá studiem dědičnosti a proměnlivosti organismů se nazývá genetika.  Jed-

notkou dědičné informace je gen. Tato základní genetická informace je u všech pozem-

ských organismů obsaţena v molekulách deoxyribonukleové kyseliny (DNA) 

genotyp – soubor všech genetických informací (buňky i organismu), v průběhu celého 

ţivota se nemění, má své vymezené hranice, reakční normu, ve kterých je schopen na pod-

něty prostředí nějak reagovat. Reakční norma určuje maximální dosaţitelnou úroveň dané 

vlastnosti.  

fenotyp – soubor všech pozorovatelných znaků genotypu a vlivu prostředí (v ontogenetic-

kém vývoji) 

„Genetické dispozice představují informace, na nichž závisí zrání, tj. vytvoření 

předpokladu pro rozvoj určitých psychických vlastností. Jejich souhrn je označován jako 

genotyp“ (VÁGNEROVÁ, 2004 str. 24) 
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M. Vágnerová o genetickém fondu hovoří jako o programu individuálního rozvoje 

jedince, který se projevuje variabilitou zrání psychických a somatických
2
 funkcí. 

V průběhu ţivota dochází k postupné aktivaci jednotlivých sloţek genetického programu.  

Z toho důvodu dosahují psychické funkce určité kvality v daném, přibliţně stejném obdo-

bí. Například vývoj různých poznávacích procesů závisí na aktivitě těch genů, které stimu-

lují zrání konkrétních oblastí mozku. Tempo zrání je tedy dáno geneticky, to znamená, ţe 

dispozice k rozvoji různých schopností a dovedností se mohou projevit teprve v období, 

kdy dané funkce obvykle dozrávají. Do té doby nelze zjistit, zda dítě takové předpoklady 

má, nebo ne. (VÁGNEROVÁ, 2004 stránky 24,25) 

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

chromozomech. Kaţdý člověk má dvě sady chromozomů, z nichţ jedna pochází z otcovské 

zárodečné buňky a druhá z mateřské. Mezi dvojicí genů se stejnou funkcí se mohou vytvo-

řit různé vztahy. Ţádný gen se neprojevuje izolovaně, ale vţdy integrovaně, v širších sou-

vislostech a vztazích, v rámci celého organismu daného jedince, ţijícího v určitém prostře-

dí.  

Ačkoliv v této kapitole hovoříme o dědičnosti, nesmíme zde opomenout zmínit 

vztah mezi genetickými předpoklady a působením prostředí, které jsou jiţ od počátku vý-

voje vztahem vzájemné interakce. Děti s odlišnými dispozicemi se budou jiţ od počátku 

svého ţivota projevovat rozdílným způsobem a budou vyvolávat rozdílné reakce okolí. 

Výše byl výsledek tohoto vztahu charakterizován jako fenotyp. 

Stejně tak podněty prostředí nepůsobí na různé jedince stejně. Jejich vliv můţe být 

ovlivněn i samotnou dědičnou informací. Tzn., ţe děti s různými genetickými předpoklady 

mohou reagovat na stejné prostředí jinak. Jako příklad uvádí M. Vágnerová vysoce vzděla-

nou rodinu, v jejímţ intenzivně stimulujícím prostředí se můţe velmi dobře vyvíjet nad-

průměrně nadané dítě, zatímco průměrný jedinec by mohl být přítěţí. (VÁGNEROVÁ, 

2004 str. 32) 

                                                 

 

2
  Somatický znamená tělesný, např. „somatický příznak“, na rozdíl od psychického (Velký lékařský 

slovník;2008) 
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Vývoj určený dědičností a působením vnějších vlivů se uskutečňuje prostřednictvím zrání 

a učení. Zrání je podmínkou dosaţení stavu určité vnitřní připravenosti k rozvoji jednotli-

vých psychických vlastností a funkcí. 

 

1.2 Endokrinní systém 

Jedná se o systém ţláz s vnitřní sekrecí (vylučováním), udrţující v organismu rovno-

váhu (homeostázu) a to především pomocí sekrece hormonů do krve (hormonální systém). 

Tato regulace se nazývá látková, humorální regulace. Hormony jsou rozváděny k cílovým 

tkáním, kde se váţou na specifické receptory. 

Základní části systému ţláz, které produkují hormony, jsou hypotalamo – hypofyzár-

ní systém, štítná ţláza, nadledviny, slinivka břišní, pohlavní ţlázy. Tyto části endokrinního 

systému produkují hormony, které mají nezastupitelný vliv na psychický i somatický vývoj 

člověka.  Jakékoliv poškození tohoto systému můţe mít nezvratné následky v dalším vývo-

ji člověka.  

Hormony jsou jedním ze základních činitelů, které určují temperament osobnosti. 

Funkce hormonů a temperament osobnosti jsou z našeho pohledu rovněţ velice důleţité, 

jelikoţ např. impulzivita, hyperaktivita, agrese, ale i schopnost empatie, jsou zásadními 

kriminogenními faktory. (WIKIPEDIE, 2015) 

1.3 Nervová soustava 

M. Vágnerová uvádí, ţe nelze plně porozumět podstatě psychických projevů bez po-

chopení základu fungování nervové soustavy, především centrálního nervového systému 

(CNS).  

Nervovou soustavu rozlišujeme: 

- Vegetativní (útrobní) 

- Periferní (obvodová) 

- Centrální (mozkomíšní) 

Vegetativní nervová soustava řídí a zabezpečuje činnost vnitřních orgánů a ţláz s vnitřní 

sekrecí, pracuje zpravidla nezávisle na naší vůli (autonomně)  
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Periferní nervovou soustavou jsou citlivá nervová zakončení na povrchu kůţe, ve smys-

lových orgánech, uvnitř organismu, které mění podnět na nervový vzruch. Receptor – do-

středivé nervstvo – odstředivé nervstvo – receptor – efektor. 

Centrální nervový systém je tvořen mozkem a páteřní míchou. Periferní nervová soustava 

zahrnuje dvě sloţky, somatický nervový systém a autonomní nervový systém, který zajiš-

ťuje základní funkce organismu. Ovládá ty orgánové systémy, které nás udrţují při ţivotě, 

např. kardiovaskulární a dýchací. (VÁGNEROVÁ, 2004 stránky 62,63) 

Mozek  

Eva Zacharová ve své práci Základy obecné psychologie hovoří o mozku jako o 

centru lidské psychiky. Vývoj mozkových struktur a s nimi spojených funkcí je důleţitým 

předpokladem rozvoje všech psychických vlastností a procesů.  

Z anatomického i funkčního hlediska je moţno mozek rozdělit na mozkový kmen 

(vývojově nejstarší část mozku související s funkcí pudů), limbický systém (část mozku 

související s funkcí emocí), mozková kůra (souvisí s funkcí intelektu). Tyto tři úrovně 

činnosti mozku jsou vzorkem vývoje nervové soustavy člověka jako druhu. Jejich činnost 

je integrována, ale nedokonale. Proto někdy člověk bojuje se svými pudy, nechová se ro-

zumně. (ZACHAROVÁ, 2012 str. 25) 

 

E. Zacharová dále uvádí, ţe lidskou psychiku ovlivňuje také dominance činnosti le-

vé či pravé mozkové hemisféry. Kaţdá hemisféra má vliv na jiné psychické schopnosti. 

Levá hemisféra umoţňuje logické myšlení a řídí pravou polovinu těla. Pravá hemisféra je 

odpovědná za emoce, intuitivní a obrazné myšlení, vnímání umění a řídí levou polovinu 

těla. Převaha jedné či druhé hemisféry předurčuje schopnosti a přednosti kaţdého člověka. 

(ZACHAROVÁ, 2012 stránky 29,30) 

 

Poškození mozku ať uţ traumatické, následkem úrazu nebo chronické, jako důsledek 

různých onemocnění a závislosti na návykových látkách, můţe být důleţitým faktorem při 

posuzování osobnosti pachatele, jeho pohnutek a motivů páchání trestné činnosti. 
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2 PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP 

M. Vágnerová charakterizuje psychologii jako vědu o psychických procesech i jejich 

vnějších projevech. Projevy mohou být členěny podle toho, jakou mají funkci, zda slouţí 

k orientaci a adaptaci jedince na okolní svět, nebo zde vyjadřují specifičnost jeho proţívání 

a směřování, přičemţ jejich nejdůleţitějším znakem je schopnost chápat a prezentovat sebe 

sama jako samostatnou, od okolí oddělenou psychobiologickou jednotku, která má určitý 

vztah k prostředí, v němţ ţije. V této části hovoříme o člověku, který se můţe dostat do 

konfliktu s tím, co proţívá vnitřně a jak se chová navenek. Předmětem psychologie je cho-

vání a proţívání, které jsou projevem osobnosti určitého člověka. 

„Psychologie je obor, který se zabývá zkoumáním psychických, resp. duševních jevů a zá-

konitostí jejich fungování, resp. rozvoje.“ (VÁGNEROVÁ, 2004, str. 8) 

2.1 Chování 

Jedná se o soubor vnějších (pozorovatelných) projevů člověka. Zahrnuje všechny 

pohyby, reakce, úkony člověka, jeho vnější činnost a její sloţky, mimiku, gestikulaci, pro-

jevující pocity. Do chování patří i zčervenání nebo zblednutí, změny v dýchání a srdeční 

činnosti, řeč.  

Chování lze rozdělit na: 

volní – úmyslné, záměrné jednání x mimovolní – bezděčné, rovněţ výrazové nebo expre-

sivní chování 

verbální x neverbální (dobře viditelné, ale hůře interpretovatelné) 

morální – má sociální význam, jsou to sloţitější celky, smysluplné, zabírající delší časový 

úsek (např. psaní dopisu, příprava na zkoušku apod.) x molekulární (spíše fyziologické, 

elementární projevy bez sociálního významu, např. stres před zkouškou vyvolává ţaludeč-

ní křeče, pocení dlaní; lhaní zvyšuje vodivost kůţe, reflexní mrkání oka apod.) 

2.2 Proţívání 

Označuje vjemy, představy, emoce (city), procesy řešení problému, rozhodování, 

vybavování z paměti, tedy souhrn psychických procesů a stavů. Všechno proţívání není 

vědomé, popř. není zcela uvědomováno. Mnoho představ, myšlenek, emocí a přání si 
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v přítomnosti neuvědomujeme, jsou uloţeny v paměti a lze si je vybavit podle potřeby, 

případně se nám v některých situacích vybavují bez našeho záměru. 

2.3 Psychické procesy 

Jako důleţité pojmy psychologie zmiňuje J. Čáp psychické (duševní) procesy, do 

kterých zahrnuje vnímání, představy, fantazii, procesy paměti. (ČÁP, a další, 2001 str. 25) 

Psychické procesy jsou spojené s proţíváním. Obecně lze říci, ţe psychické procesy jsou 

vědomé i nevědomé mentální děje, které vedou ke vzniku relativně rychle se měnících 

psychických obsahů. Příkladem psychického obsahu jsou myšlenky, názory, vědomosti 

(důsledky procesu myšlení), pocity (důsledky emočního procesu, sny a přání (důsledek 

snění), vzpomínky, představy, vjemy. 

Psychické procesy dělíme: 

1) Poznávací (kognitivní) – slouţí k získávání a zpracování informací (čití, vnímání, 

učení, paměť, imaginace, myšlení), vědomým aspektem je rozum 

2) Emocionální – vedou ke vzniku emocí, vědomým aspektem je cit 

3) Motivační – aktivizují a usměrňují chování, jde o procesy, jejichţ vědomým aspek-

tem je vůle 

Psychický stav je na rozdíl od psychického procesu přechodný nebo trvalý. Přechod-

ným stavem je např. špatná nálada, podráţděnost, tréma, únava, nedostatečný spánek, 

apod., jako trvalý stav označujeme charakterové vlastnosti člověka jako je např. úzkostnost 

či vytrvalost. 

Činitelé psychického vývoje podle Vágnerové jsou dědičnost, prostředí a způsob 

realizace psychického vývoje. Podíl dědičnosti a vlivu prostředí na vzniku určité psychické 

vlastnosti můţe být různý, v závislosti na povaze této vlastnosti. Podněty prostředí nepůso-

bí na různě disponované jedince stejně. Jejich vliv můţe být modifikován i samotnou dě-

dičnou informací. 

„Racionální člověk hledá systém, který mu umožňuje být rozumný, zralý, produktivní. Na-

proti tomu člověk omezený ve vývoji si vytváří primitivní představu světa, nebo se obrací k 

iracionálním systémům.“ (PELIKÁN, 1995 str. 18) 
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Z pohledu psychické nerovnováhy, která můţe mít podíl na delikventním jednání 

jedince, bych chtěl zmínit pojem psychoanalýza ve smyslu psychologického pojetí kon-

cepce člověka.  

Psychoanalýza vznikla původně, podle charakteristiky svého zakladatele S. Freu-

da, jako metoda lékařského ošetřování nervově chorých. Postupně se přetvořila v ucelený 

systém, snaţící se o analýzu příčin neurotického odcizení člověka a o reformu lidského 

ţivota. Základní myšlenkou psychoanalýzy je konflikt uvnitř psychiky, nebo mezi vnitřní-

mi potřebami a vnější skutečností. Podle psychoanalytiků můţeme porozumět člověku jen 

tehdy, podaří-li se nám vyjevit základní konflikty v jeho psychice. K tomuto pouţívá Freud 

metodu „volných asociací“. Podle něho se struktura psychického ţivota skládá ze tří úrovní  

- nevědomí, podvědomí (sem zahrnuje i sny) a vědomí. Později upřesňuje klasický psycho-

analytický model: 

a) Id (to, ono) je nejprimitivnějším nositelem pudů. Jde vlastně o biologickou struktu-

ru osobnosti. Tato podvědomá vrstva obsahuje i základnu pro uspokojování biologických 

potřeb, coţ vede u člověka k pocitu libosti, slasti. Tomuto principu slasti se také Id podři-

zuje. 

b) Ego (já) je vědomou, rozhodující se jednající částí člověka, usilující o jednotu těla, 

ducha, střetávající se s realitou a na ni reagující. Musí plnit poţadavky Id, ale zároveň se 

podřizuje principu reality, ne slasti. Respektuje zvláštnosti vnějšího světa, jeho vlastnosti a 

vztahy. 

c) Superego (nad já) je nositelem mravních standardů, jakýsi vnitřní kritik a cenzor 

jedince. Je to z části vědomá, z části nevědomá vrstva, která obsahuje i tzv. „ ideální já“, 

tedy soubor představ a přání, týkajících se vlastností osoby. V „nad já“ je uloţena i spole-

čenská a mravní kontrola – svědomí. 

Dojde-li k situaci, ţe jednotlivé vrstvy se dostanou do rozporu, nebo rozpor vznikne 

proto, ţe vnější tlaky na jedince jsou neslučitelné s jeho vnitřním prostředím, vzniká pro 

jedince konfliktní situace. Právě v řešení těchto konfliktních situací je nutno hledat příčiny 

lidského chování. Člověk hledá řešení těchto konfliktů vytvářením ochranných mechanis-

mů. Řešení můţe probíhat buď podprahově, podvědomě (např. potlačením určitých pudů a 

tendencí pod vlivem výchovy, morálky, prostředí) nebo vědomě. Jedním z mechanismů 

potlačení konfliktů je identifikace a projekce, vytěsnění a potlačení, intelektualizace, raci-

onalizace a kompenzace. (FREUD, 1997) 
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3 SOCIOLOGICKÝ PŘÍSTUP 

Jak bylo jiţ v předešlých kapitolách zmíněno, člověk se rodí jako jedinec, který je na-

dán individuálně nezaměnitelným genetickým vybavením či kódem, který získal od svých 

blízkých (ale i vzdálených) předků. B. Kraus uvádí, ţe se jedná o dispozici, která se v soci-

álním prostředí rozvíjí v sociabilitu, tedy schopnost navazovat kontakty, vztahy s jinými 

lidmi, přebírat různé role, napodobovat různé vzory, osvojovat si různé poznatky, tedy 

schopnost sociálně se učit. (KRAUS, 2008) 

Mladí lidé přicházejí do světa, který je determinován mravními a právními normami, 

do světa institucí, které se je snaţí socializovat, udrţet v rámci něčeho pro danou společ-

nost tzv. „normálního“, společností akceptovatelného. U většiny mladých lidí se to v zása-

dě daří, vyrůstají z nich lidé, kteří v průběhu času úspěšně nahrazují generace svých rodi-

čů, osvojují si kulturu, etiku a hodnoty společnosti, které předávají dalším generacím. 

3.1 Proces socializace 

Socializace se uskutečňuje prostřednictvím sociálního učení, které probíhá neustále, 

po celý ţivot. Jedná se o proces postupné orientace jedince v sociálním prostředí a jeho 

adaptace na podmínky společnosti. Průběh socializace závisí na bezprostředním působení 

různých lidí, sociálních skupin, institucí apod. Jejich vliv je podmíněn vývojovou úrovní 

dítěte. 

„Socializace je celoživotním procesem utváření a vývoje člověka ve společenskou bytost. 

Tento proces probíhá ve vzájemné interakci jedince a společnosti.“ (VÁGNEROVÁ, 2004 

str. 273) 

M. Vágnerová dále uvádí, ţe socializace je zaloţena na celoţivotním sociálním 

učení, vyplývajícím z kontaktu s lidskou společností. Výsledkem tohoto procesu je rozvoj 

specifických lidských vlastností a kompetencí, ale i schopnost regulace v závislosti na pra-

vidlech této společnosti. Tento proces probíhá v kontaktu s jednotlivými lidmi, sociálními 

skupinami a celou společností. Je procesem rozvoje takových vlastností a kompetencí, kte-

ré umoţňují postupnou integraci jedince do společnosti. 

„Socializací rozumíme proces postupné přeměny člověka jako biologické bytosti v bytost 

společenskou, tedy postupné začleňování se do života dané společnosti, proces, v němž se 

učíme v dané společnosti žít. Socializace probíhá po celý život nahodile, živelně. 
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V průběhu života si člověk osvojuje specifické lidské formy chování, jazyk, poznatky a 

normy, tedy kulturu dané společnosti.“ (KRAUS, 2008 str. 59) 

Socializace můţe probíhat v prostředích různé úrovně, různé kvality. Vlivem ne-

příznivých a neţádoucích podnětů se jednání a chování osob někdy začne odchylovat od 

obecně uznávaných norem. V tom případě hovoříme o deviantní socializaci (desocializaci). 

Této třetí úrovni nazvané sociální přístup k objasnění vývoje osobnosti člověka 

bych chtěl věnovat zvláštní pozornost, neboť toto téma nelze shrnout pouze pojmem socia-

lizace a vysvětlením jeho významu. Důleţitým činitelem socializace je totiţ prostředí a 

výchova, které hrají bezesporu neopomenutelnou roli v celém procesu socializace. 

Z hlediska získávání zkušeností, je nejvýznamnější působení sociokulturního pro-

středí, které přispívá k rozvoji specifických lidských projevů, jako je schopnost verbální 

komunikace, autoregulace vlastního chování podle sociálních norem apod. Proces rozvoje 

takových zkušeností je označován právě jako socializace.  

3.2 Sociální prostředí 

Sociální prostředí je jedním z nejdůleţitějších faktorů, podmiňujících rozvoj lidské 

bytosti. Kaţdý jedinec potřebuje být součástí takového společenství, je na ně ve značné 

míře odkázán při uspokojování většiny svých potřeb, dokonce i těch základních, biologic-

kých. Vlastnosti těchto prostředí jeho vývoj určitým způsobem ovlivňují. 

3.2.1 Rodina 

Rodina je přirozeným prostředím, do kterého se člověk rodí. Jejím účelem je utvá-

ření relativně bezpečného a stabilního prostoru pro ţivot lidí. Pro dítě, které se narodí, je 

nejdůleţitějším socializačním prostředím. Pevné souţití rodičů vytváří základní sociálně 

psychologickou jistotu, která do jisté míry determinuje vývoj dítěte zejména v jeho raném 

dětství.  

Podle B. Krause je funkcí rodiny především biologicko-reprodukční funkce (vytvá-

ření stabilní reprodukční základny, aby se rodily další děti a udrţela se stabilní společnost), 

sociálně ekonomická funkce (hmotné zázemí rodiny), funkce ochranná (spočívá v zajištění 

základních ţivotních potřeb biologických, hygienických a zdravotních), socializačně – 

výchovná funkce rodiny (její hlavní úlohou socializace jedince, jeho přirozené začlenění 

do společnosti) (KRAUS, a další, 2001 str. 78) 
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Velkou roli hraje rodina právě v realizaci volného času. První zkušenost s realizací 

volného času získává dítě právě v rodině. Jak se budou děti chovat v budoucnosti, např. při 

zakládání vlastní rodiny, do značné míry ovlivňuje to, jakým postojům se naučili v rodině. 

Realizace volného času v rodině souvisí se vzděláním rodičů, hmotným zabezpečením, 

prostředím, kde rodina ţije (město, vesnice, předměstí, periferie, venkov), postoje, hodnoty 

rodičů. Rodiče by neměly přistupovat k direktivnímu organizování volného času svých 

dětí, ale měli by svoje děti inspirovat, aby se učily svůj čas vyuţívat k rozvoji sebe i ve 

prospěch druhých, pomoci jim organizovat, iniciovat v nich potřebu organice volného času 

podněcovat záţitky, naučit děti organizaci volného času a umět se rozhodovat. 

Činnosti, které si dítě vybírá, jsou dány nejen mnoţstvím volného času, osobnost-

ními předpoklady, ale i rodinným hodnotovým systémem, finančními moţnostmi rodičů a 

jejich představami, jakým způsobem by mělo jejich dítě svůj volný čas trávit. Z hlediska 

rodiny a jeho působení na dítě existují dvě roviny volného času. První je ovlivňování zá-

jmu dítěte a formy realizace trávení volného času, druhou je pak volný čas, který tráví ro-

diče společně s dětmi. 

Aktivity volného času významně spoluvytvářejí ţivotní styl rodiny. Negativní sku-

tečnosti, které se podílejí na způsobu trávení volného času je nezájem rodičů, direktivní 

přístup, který dítě spíše odrazuje, nepochopení, nerespektování potřeb a zájmů dětí, pato-

logické poruchy v rodině, kdy dochází k šikaně, psychickému a fyzickému týrání z čehoţ 

můţe docházet k tomu, ţe děti následně inklinují k toxikomanii a jiným závislostem. Prů-

zkumy stále ukazují, ţe mnoho rodičů v zásadě neřeší, jak jejich dítě tráví volný čas a spo-

kojují se s vědomím, ţe společně s jeho vrstevníky. 

 

Rizikovými faktory v rodině označují M. Štefunková a J. Šejvl asociální, případně 

kriminální chování rodičů nebo sourozenců. U dětí, které jsou ve své rodině svědky do-

mácího násilí, je vyšší pravděpodobnost, ţe v budoucnu budou mít problémy se zákonem, 

kromě toho jsou náchylné aplikovat podobné způsoby chování vůči svému partnerovi. Dále 

je to nesprávná výchova (nízká kontrola ze strany rodičů, tvrdé tresty, nekonzistence vý-

chovných postupů, nedostatečný zájem a chladný přístup k dítěti, problematická školní 

docházka, nedůslednost při výchově), zanedbávání a zneuţívání dítěte, rodičovské kon-

flikty, rozpad rodiny, ale i faktory socioekonomické jako je nízký příjem rodiny, přísluš-
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nost k určité sociální skupině, bydlení v rizikovém prostředí, časté stěhování rodiny 

(ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 str. 20) 

3.2.2 Školní prostředí 

Nástupem do školy se dítě dostává do nového prostředí, které svými nároky stimu-

luje jeho další rozvoj. Normy, které jsou platné v prostředí školy, mají obecnější charakter 

a mohou být jiné, neţ jsou pravidla chování rodiny, z níţ dítě pochází. Ve škole se kon-

frontuje s okolním světem, zjišťuje, ţe rodinné prostředí, ve kterém vyrůstal, nemusí být 

totoţné s ostatními, stejně tak se můţou lišit i hodnoty, které uznává škola, nebo ostatní 

spoluţáci. Zvládnutí poţadavků školy vytváří předpoklady pro získání dalších rolí, spoje-

ných s určitým společenským postavením.  

Školství je jeden z hlavních aktérů výchovy i mimo vyučování. Výchova mimo vy-

učování je chápána jako součást péče o výchovu a vzdělávání ve školských zařízeních, 

jako jsou střediska pro volný čas dětí a mládeţe, školní druţina, školní klub, školní kni-

hovna a domov mládeţe 

Po školním prostředí nesmíme zapomenout zmínit party a zaměstnání, neboť ko-

lektiv přátel, popř. spolupracovníků, ve kterém se jedinec pohybuje má do budoucna ob-

rovský vliv na to, jak se dotyčný bude prezentovat ve svém okolí. Pokud je součástí něja-

kého kolektivu, podvědomě se snaţí přizpůsobit skupině a přebírá vzorce chování jejich 

členů.  

Prostředí, ve kterých dochází k socializaci, ale nelze shrnout jen určením lidského 

společenství jako je rodina, škola apod. Svoji nezastupitelnou roli zde samozřejmě hraje i 

jiná dimenze prostředí a to z pohledu demografie, velikosti a lokace prostředí, kterými je 

vesnice, obec a město, jakoţto prostředí současné moderní společnosti, ve kterých lidstvo 

ţije, a ve kterých naplňuje svoje potřeby.  

3.2.3 Město 

Mladým lidem umoţňuje neformální individuální i společenské zájmové nebo ve-

řejně prospěšné činnosti. Volnočasové aktivity, při kterých se setkávají s mnoha vrstevníky 

i příslušníky starších generací organizují instituce a různá sdruţení. Město je však současně 

prostředím, kde převaţuje anonymita a odtaţitost sociálních vztahů, projevují se sociálně 

patologické jevy (zdravotní a ekologické problémy, násilí, negativní závislosti, růst počtu 

lidí pod hranicí chudoby, růst počtu lidí bez domova. 
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Břetislav Hofbauer hovoří o tom, ţe rychlý průběh kumulace volného času ve měs-

tech vytváří velké moţnosti častého neformálního působení. Současně také vyvolává pro-

blémy, pokud se souběţně nevytvářejí vhodné podmínky ţivota jejich dospělých i mladých 

obyvatel. 

Městská společenství a jejich jednotlivé součásti proto začaly vytvářet nástroje ko-

munikace a spolupráce (sdruţení, instituce, způsoby navazování kontaktů). Individuální i 

skupinové názory, postoje i jednání ve volném čase se prosazovaly a další prostor získaly 

prostřednictvím školy, aktivit volného času a ţivota v obci. (HOFBAUER, 2004 str. 116) 

Všechna prostředí jsou do dneška podmíněna sociálním postavením, bydlením, ţi-

votní úrovní a dalšími podmínkami ţivota. Rozdíly mezi sociálně úspěšnými a znevýhod-

něnými skupinami obyvatel a jejich dětmi se v současnosti dále vyostřují. Některé mají 

k dispozici zařízení s dobrou nebo vynikající úrovní, pro jiné zůstávají k dispozici jenom 

ulice, náměstí a další městské prostory.  

Výraznou proměnou prochází realizace volného času mimo město, kam nemalou 

část svých aktivit přenášejí městské rodiny (chalupaření, chataření, různé pobyty 

v přírodě). Některé z nich si takový způsob trávení volného času osvojí i do budoucnosti. 

3.2.4 Vesnice 

Ve vesnicích klesá počet obyvatel (včetně dětí a mládeţe), takţe na některých mís-

tech zanikají kulturní zařízení nebo školy, které tradičně představovaly činitel rozvoje ob-

ce. Současně s tím roste mobilita místních dětí a mladých lidí, stále častějšími jsou moţ-

nosti jejich účasti na volnočasových aktivitách mimo bydliště. Na druhé straně jsou i ves-

nice, které dokáţou vybudovat dostatečnou infrastrukturu a nabídnout dostatek moţností 

trávení volného času, kterými si svoje občany udrţí po další generace. 

O prostředích a jejich vlivu na socializaci jedince by se dalo samostatně hovořit po-

měrně rozsáhle, např. z pohledu etnické skladby společnosti, náboţenského vyznání, 

z pohledu stálosti státního zřízení (demokracie, monarchie, diktatura), kontinentálního 

podnebí apod. To ale není záměrem této práce a pro naši potřebu postačí vymezená témata. 
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3.3 Výchova 

„Výchova je cílevědomé a záměrné vytváření a ovlivňování podmínek umožňující optimální 

rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní 

snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností.“ (PELIKÁN, 

1995 str. 36) 

J. Pelikán k pojetí výchovy uvádí, ţe základním problémem při utváření osobnosti 

člověka je vztah mezi Fylogenezí
3
 a Ontogenezí

4
. V souvislosti s individuální genetickou 

dispozicí osobnosti zmiňuje jedinečnost jednotlivce. Pojednává o tom, ţe individuální vý-

voj kaţdého jedince je určován jednak širším sociokulturním prostředím, kam spadá mak-

roklima (stav společnosti, v níţ ţije), tak mezoklima (příslušnost k určité společenské vrst-

vě, národnosti, instituci), jednak nejuţším společenským prostředím (mikroklimatem), kam 

patří především rodina, nejbliţší přátele, později partneři, ale i bezprostřední klima třídy, 

pracovního kolektivu, zájmového kolektivu apod. (PELIKÁN, 1995 str. 32) 

Obecně lze hovořit o třech formách působení na utváření osobnosti člověka, které 

se prolínají v určitých variantách. První formou je spontánní utváření, kde není záměr 

měnit osobnost recipienta. V tomto případě dochází k utváření osobnosti, kdy je jedinec 

otevřen tomuto působení, podnět je velice silný, oslovující jej a ovlivňující jeho další cho-

vání a jednání. Jako druhou formu uvádí situačně cílené utváření. Zde hovoří o situacích, 

kdy na jedince působí instituce, média apod., které ovlivňují jednání a chování recipienta 

ve zcela konkrétním případě, ve zcela konkrétní situaci. Zde jde o snahu, aby jedinec změ-

nil svůj postoj, názor, vztah, aby byl vnitřně ochoten jednat tak, jak si přeje ten, kdo na něj 

v tomto směru působí. Cílem je ovlivnění jedince v dané situaci. Třetí formou je podle 

Pelikána cílevědomé a systematické utváření osobnosti, jejímţ cílem je dosaţení změn 

v osobnosti recipienta v jeho chování a jednání z dlouhodobého, trvalého hlediska. Cílem 

je změna samotné osobnosti, její formování. V tomto případě hovoří o výchově.  

Otázky výchovy se v řadě zemí dostávají do popředí celospolečenského zájmu. U 

nás byla koncepce výchovy poznamenána totalitním reţimem, který měl zájem na tom, aby 

                                                 

 

3
 kmenový vývoj člověka v historickém sledu (WIKIPEDIE, 2014) 

4
 vývoj jedince od zárodku až do smrti (WIKIPEDIE, 2014) 
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občané byli vychováváni v duchu státní ideologie, aby jednali a uvaţovali v souladu se 

zájmem vedoucí síly ve státě. Zvláště u nás je pak patrné odklonění od duchovních hodnot. 

Dle Pelikána bychom měli obrátit svoji pozornost, spolu s úsilím o změnu ţivotních 

podmínek člověka, zejména na utváření osobnosti člověka, která by měla být svébytná, 

autonomní s vlastním myšlením i postoji.  (PELIKÁN, 1995 str. 33) 

Nelze opomenout pojetí výchovy i jiných autorů, přičemţ za důleţité povaţuji zmí-

nit tři směry, kterými autoři výchovu charakterizují. Současná pedagogika se nejkritičtěji 

staví ke směru, který dítě chápe pouze jako objekt pedagogického působení, jeţ je třeba 

přizpůsobit v dané společnosti platným normám. Další dva proudy vycházejí z chápání 

ţáka jako subjektu vlastního utváření, kterého dosáhneme v důsledku interakce pedago-

ga a ţáka. 

V pojetí výchovy podle Pelikána (jedná se prakticky o současný trend přístupu spo-

lečnosti k výchově jedince), spatřuji jisté prvky Existencionalismu. Existencialistická kon-

cepce člověka totiţ vzniká z potřeby moderního člověka, který chce vyjádřit svoje city a 

nechce se smířit s tím, ţe je pouhým objektem společnosti. V rozhodování je vţdy přítom-

na budoucnost. Existovat znamená být si vědom sám sebe, mít vţdy moţnost volby. Svo-

boda volby je ale vţdy spojena i s odpovědností. Typické pro existencialismus je pojetí 

vztahu člověka a světa. „Jedinec si nevybral svět, kde ţije, do světa byl vrţen a tento svět 

je mu v podstatě nepřátelský“.  

Jedním ze závaţných problémů výchovy je základní přístup učitele k práci ţáka. 

Chceme-li proniknout do podstaty pedagogické interakce (tzn. vztah učitele a ţáka) musí-

me ji chápat šíře, neţ jen jako interakci v konkrétní hodině. Interakcí učitele se ţákem se 

zabývala řada výzkumníků, kteří se pokusili stanovit určitou typologii přístupu učitele 

k ţákům. Osobně se domnívám, ţe tyto typologie mají svoji platnost i v jiných prostředích 

neţ jen ve škole, např. v rodině ve vztahu rodič – dítě. 

Zde bych např. zmínil obecně uţívanou základní typologii přístupu učitele k ţákovi  

1. Autokratický učitel je typ učitele, který si svoji autokratičnost často neuvědomuje, 

má na rozdíl od přísně autokratického zájem o děti, ale omezuje iniciativu dětí a má 

pocit, ţe iniciátorem aktivity dětí můţe být jen on sám. Je charakteristický ustavič-

nou kontrolou ţáků a nedůvěrou v jejich samostatnost. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 28 

 

2. Liberální učitel nedůvěřuje dětem, má pocit, ţe nejsou schopny něco samostatně 

vymyslet a organizovat, ale sám je nerozhodný, nemá jasně promyšlené cíle své 

činnosti, a proto se častěji straní aktivit dětí a nepomáhá jim. 

3. Demokratický učitel spolupracuje a spolurozhoduje se ţákovským kolektivem, za-

jímá se o jednotlivce, aniţ ztrácí ze zřetele třídu, snaţí se být objektivní a povzbu-

zováním vede ţáky ke spolupráci. 

J. Pelikán hovoří o tom, ţe v současném století vědomostí, kdy se klade stále větší dů-

raz na sebevzdělávání, sebevýchovu, autoregulaci, autonomii a samostatnost ţáka či stu-

denta, by měl být učitel spíše konstruktivním podporovatelem, neţ zásobárnou transmisiv-

ně předávaných vědomostí, dovedností a návyků. Pedagogicko – psychologické koncepce 

vyučování i učební styly a strategie vyučování ţáků se mění. (PELIKÁN, 1995 str. 120) 

 

Břetislav Hofbauer vnímá výchovu v souvislostech pedagogiky volného času jako vý-

chovu ve volném čase, výchovu uskutečňovanou prostřednictvím aktivit volného času a o 

výchovu k volnému času. Posláním pedagogiky volného času je analyzovat dosavadní vý-

voj uvedených oblastí, vnášet do nich nové podněty a iniciativy a harmonizovat jejich ře-

šení 

Výchova ve volném čase  

Dobrovolnost účasti na volnočasové činnosti umoţňuje do výchovného procesu 

včleňovat samy děti a mladé lidi jako jeho aktivního činitele a vytvářet tak nové moţnosti 

a specifické způsoby jejich formování. 

Výchova prostřednictvím aktivit volného času 

Cílem aktivit je osvojovat si nové znalosti, dovednosti a kompetence „uvnitř“ ob-

lasti volného času (např. prostřednictvím rozvoje individuálního zájmu, oddechové a rela-

xační činnosti)  

Výchova k volnému času  

Zahrnuje reflexi samotného volného času, cílevědomé odkrývání a vyuţívání obsa-

hů činností a různých způsobů jeho vyuţívání. (HOFBAUER, 2004 str. 22) 
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Podle Zlatice Bakošové se pedagogika volného času a sociální pedagogika střetávají při 

zkoumání otázek volného času, především jako důleţité faktory prevence sociálně patolo-

gických jevů u dětí a mládeţe. (BAKOŠOVÁ, 2008 str. 78)   
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4 KRIMINALITA MLADISTVÝCH 

Čím hlouběji se zamýšlím nad problematikou páchání kriminality mladých lidí, tím 

víc si kladu otázku, proč se z novorozených dětí stanou v průběhu ţivota lidé s diametrálně 

odlišnými přístupy k ţivotu a světu, proč vlastně u některých dochází k páchání kriminality 

a z mladých lidí se v průběhu ţivota stávají zločinci. 

Biologické, psychologické a sociální systémy a procesy, o kterých bylo hovořeno 

v předchozích kapitolách a které probíhají při utváření osobnosti v závislosti na sobě, jsou 

velice komplikované a mají charakter určitých náhod a pravděpodobností. Říci co je kon-

krétní příčina a co jsou důsledky kriminálního chování je ve své podstatě prakticky ne-

moţné. 

Na druhou stranu existují faktory, které do jisté míry ovlivňují vznik kriminálního 

chování. Často závisí na náhodě, příleţitosti a individuálních predispozicích dotyčného, 

který trestnou činnost páchá. „Příleţitost dělá zloděje“ 

M. Štefunková a J. Šejvl ve své práci Základy prevence kriminality charakterizují kri-

minalitu ve dvou rovinách. Z právního hlediska a jako sociologické pojetí. 

 

4.1 Právní pojetí kriminality 

Jedná se o trestné činy spáchané na určitém území v určitém období. Trestný čin je 

protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené 

v takovém zákoně. Trestní zákoník rozděluje trestné činy na přečiny a zločiny. V případě 

spáchání trestného činu mladistvým hovoříme o provinění. V případě spáchání trestného 

činu dítětem hovoříme o spáchání činu jinak trestného, jelikoţ právní odpovědnost vzniká 

dovršením 15. roku ţivota.  

V tomto smyslu právního pojetí kriminality tedy charakterizuje za kriminální takové 

jednání, které se posuzuje podle trestního zákoníku a je natolik škodlivé, ţe nepostačuje 

uţít uplatnění odpovědnosti za pouţití jiného právního předpisu, niţší právní síly. 

Nejčastěji páchanými trestnými činy mládeţe jsou krádeţe, sprejerství, poškozování 

cizí věci (vandalismus), drţení OPL, ublíţení na zdraví. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 31 

 

Trestní odpovědnost mladistvých řeší zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech 

mládeţe. Jeho význam spočívá v tom, ţe trestné činy mladistvých budou posuzovány podle 

zvláštních pravidel, specializovanými soudy, s moţností širší škály trestů či nápravných 

opatření a ţe zákon stanoví zvláštní řízení, kde spolupracuje s odborem sociálně právní 

ochrany dětí, zájmovými sdruţeními občanů, probační a mediační sluţbou a uplatňuje zá-

sady ochrany soukromí mladistvého, zásadu rychlosti řízení a zásadu uspokojení potřeb 

poškozeného. Značnou pozornost věnuje zjištění poměrů mladistvého, ve kterých ţil před a 

v době spáchání trestného činu i aktuální ţivotní situaci mladistvého a jeho aktuálním 

osobním poměrům.  (ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 str. 12) 

„ Přestože zákon č. 218/2003 Sb. platí již několik let, lze v jeho aplikační praxi dosud vy-

sledovat určité rezervy. Není totiž jednoduché vytvořit účinný, plně funkční a propracovaný 

systém pro nápravu pachatelů z řad mládeže. Ten musí navazovat na jedné straně na sys-

témově založený, obecně aplikovaný preventivní systém ochrany mládeže před asociálním 

či antisociálním vývojem, na druhé straně se opírat o stabilní multifunkční síť adekvátních 

výchovných zařízení a odborníků, kteří budou schopni poskytovat soustředěný probační 

dohled či program, kontrolovat výchovné povinnosti či uložená výchovná omezení atp.“ 

(VEČERKA, 2009 str. 6) 

 

4.2 Sociologické pojetí kriminality 

Je mnohem širší, kromě trestné činnosti zahrnuje v tomto svém širším pojetí i jedná-

ní, konání, která nejsou sice trestná (někdy dokonce ani protiprávní), ale jsou společensky 

škodlivá a negativním způsobem ovlivňují kvalitu společnosti (např. konzumace drog, al-

koholu, prostituce, záškoláctví). Nezřídka toto chování s kriminalitou v uţším smyslu mů-

ţe souviset, na druhé straně tu však existuje riziko negativního sociálního hodnocení bez 

hlubších souvislostí (samotné toto jednání kriminalitu nevyvolává, ale ani neulehčuje). To 

zvyšuje např. riziko labelingu a stigmatizování (tedy negativní „štítkování“)či samotné 

pozdější kriminalizování činností a chování, které nemusejí vést přímo k trestné činnosti 

nebo protiprávnímu jednání. (ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 str. 13) 

Všeobecně platí, ţe prevence kriminality se z hlediska adresátů kontextu a typu uţitých 

intervencí, realizuje ve třech základních stupních jako primární, sekundární a terciární pre-

vence kriminality. 
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Pro zvolené téma volnočasových aktivit z hlediska prevence kriminality mládeţe je 

velice zajímavá publikace Kazimíra Večerky z Kriminologického institutu, který se ve své 

práci Ohrožená mládež mezi prevencí a represí zabývá tím, proč někteří mladí lidé volí pro 

svůj ţivot cestu konfliktního souţití, cestu zločinu. Zabývá se zjištěními, která vypovídají 

o tom, do jaké míry je naše společnost připravena a schopna zachytit a zvrátit negativní 

vývoj konkrétního jedince, zabrzdit jeho „sklouzávání po šikmé ploše“.  

Ve své práci směřuje k jednomu cíli, a to k pochopení, co je v budoucnosti třeba uči-

nit, aby socializační snahy u některých mladých lidí nevyznívaly naprázdno, aby bylo vý-

chovných nezdarů méně a méně. Velké naděje v tomto směru vkládá do zdokonalování 

systému preventivní práce, která by sladila výchovné zásahy pozitivně motivované orien-

tační rodiny s účinnou a akceptovatelnou pomocí institucí veřejného prostoru. 

(VEČERKA, a další, 2011) 

 

4.3 Základní teorie vzniku kriminálního chování 

K. Večerka spojuje rozpracování teoretických přístupů s nástupem pozitivismu ve filo-

sofii, vědě a sociologii. Pozitivismus francouzského sociologa 19. stol. A. Comta, popisuje 

vznik kriminálního chování jednotlivce ve třech hlavních teoretických směrech. 

a) biologický (antropologický) 

b) psychologický 

c) sociologický 

Jako inovativní přístup k této problematice se nabízí vysvětlení L. Čírtkové, která ve své 

knize Kriminální psychologie zmiňuje tři hlavní teoretické přístupy, které popisují vznik 

kriminálního chování: 

a) Sociostrukturální teorie- soustřeďují se především na vyuţití sociologických 

přístupů k výzkumu problematiky. 

b) Socioprocesuální teorie - zkoumají vlivy makro a mikro prostředí, ve kterém 

působí jednotlivec, a to skrze mechanismy sociálního učení. 

c) Viktimologicky orientované teorie - soustřeďuje se na vysvětlení kriminální-

ho chování na základě chování obětí a měnících se situací. Mezi viktimologicky 

orientované teorie patří např. teorie rozdílných struktur příleţitostí. Tato teorie 
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vychází z předpokladu, ţe pachatel vţdy cílevědomě a prozíravě nachází vhod-

ný objekt ke svému útoku podle kalkulace podstupovaného rizika a předpoklá-

daného zisku. (ČÍRTKOVÁ, 1998) 

V tomto ohledu zastávám názor K. Večerky, ţe kaţdý kriminální čin je výsledkem svo-

bodného rozhodnutí jednotlivce. Proto ani nepříznivé sociální okolnosti, ve kterých se člo-

věk ocitá, nemusí automatický znamenat, ţe jednotlivec ovlivněný těmito okolnostmi za-

čne páchat kriminální činnost.  

„Na počátku kriminálního chování je osoba s určitým stupněm antisociálního jed-

nání. Individuální, antisociální predispozice představují klíčový moment, který lze identifi-

kovat již ve věku dítěte 8-10 let. Patří k nim hyperaktivita, impulzivita, neschopnost sou-

středit se a odmítání vnějšího výchovného působení. Za nepříznivé životní okolnosti lze 

považovat například nezaměstnanost, či dlouhodobé stavy finanční nouze. Dočasné situač-

ní vlivy, jako frustrace či roztržky v partnerských vztazích (eventuálně v mezilidských vzta-

zích obecně), mohou v této konstelaci sehrát roli „rozbušek“, které podnítí kriminální cho-

vání. Tyto faktory působí komplexně, protože oslabují konvenční vztahy jednotlivce a spo-

lečnosti a vytlačují jednotlivce do prostoru kriminální scény.“ (VEČERKA, a další, 2011 

str. 14) 

Osobně se domnívám a z dosavadních výzkumů i vyplývá, ţe rizikové faktory vy-

volávající, usnadňující nebo podporující páchání trestných činů jsou vzájemně a kombino-

vaně propojené. Ţádný faktor sám o sobě nemůţe být pokládán za výhradní a jednoznač-

nou příčinu kriminálního chování. 

Velice zajímavě analyzuje lidské chování v kontextu s měnícími se podmínkami ţi-

vota lidí Konrad Lorenz ve své práci Osm smrtelných hříchů. Naznačuje zde vazby lidské-

ho chování na změny ţivotních podmínek a charakterizuje úpadek lidské společnosti v 

osmi oblastech. Ačkoliv originál díla byl vydán jiţ v roce 1973, dle mého názoru se jedná 

stále o aktuální témata, která lze v určitém směru chápat i jako moţné iniciátory kriminál-

ního či jiného delikventního jednání. 

První problém je přelidnění Země a jeho vliv na osobnost člověka. Upozorňuje 

na to, ţe především ve velkých městech, můţe mít přemíra sociálních kontaktů za následek 

izolovanost a snahu kontakty omezit na minimum. Z chování lidí potom mizí srdečnost, 

přátelský vztah k lidem, objevuje se sebestřednost, sobeckost a bezohlednost, coţ můţe mít 

za následek nárůst zločinnosti a kriminality. 
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Druhý problém „devastace prostředí― v souvislosti s technologickým pokrokem, 

který vyvíjí tlak na člověka, mění i jeho přístup k ekologii, coţ má za následek zásadní 

změny v prostředí. Příroda se jiţ sama nestačí zregenerovat. Otupuje nám cit pro krásu a to 

nejen ve vztahu k přírodě. V důsledku toho se potom nelze divit vzniku vandalismu, nezá-

jmu o historické památky, nezájmu o kulturní prostředí.  

Třetí problém je uspěchanost doby. Lorenz upozorňuje na to, jak produktivní 

společnost vyzdvihuje do popředí nové hodnoty: zisk, úspěch, předstiţení druhého, snaha 

po vyšším sociálním postavení. Peníze, které by měly být prostředkem, se stávají cílem. 

Úzkost ze strachu abych uspěl v soutěţi s druhými, ze strachu z chudoby, ze špatného roz-

hodnutí, ze zaváhání, dostává člověka do stresových situací a podlamuje jeho zdraví. Člo-

věk je manipulován a uměle je v něm utvářen obraz, ţe všechno si můţe koupit, všechno 

můţe mít. Je konzumentem jídla a spotřebních statků, ale ne ţivota. 

Čtvrtý problém je vyhasnutí citů. Lorenz soudí, ţe vývoj moderní technologie a 

zvláště farmakologie napomohl lidem v tom, aby se dokázali vyhýbat úspěšněji neţ dříve, 

strastem a bolesti. Člověk se stal přecitlivělým vůči všem nepříjemným situacím, vůči tě-

lesné námaze a stal se otupělým vůči příjemným záţitkům. Zvykl si na určitý komfort a 

není schopen se jej vzdát. Stále častěji se projevuje snaha dosáhnout výsledku co nejrych-

leji a bez větší námahy. Tyto tendence se pak promítají i do oblasti sexuálního chování 

mládeţe, kde převládá snaha o co nejrychlejší dosaţení slasti a kde mizí období námluv, 

duchovního sblíţení a citový vztah. To má za následek často neuváţené vynucené sňatky a 

jejich brzký rozpad. Mizí citový vztah nejen k lidem, ale i ke zvířatům a věcem. 

Pátý problém je genetický úpadek. Podle Lorenze je vědecky prokázáno, ţe zá-

klady sociálního chování jsou dány geneticky. U člověka jsou v rovnováze pudy s jejich 

odpovědným ovládáním, podmíněným kulturou (viz. Freud Id a Superego). Převaha jedno-

ho nebo druhého vede k poruše. Proto Lorenz soudí, ţe u řady delikventů dochází k poruše 

této rovnováhy, jelikoţ u nich nedošlo buď k rozvoji geneticky zaloţeného vzorce sociál-

ního chování, nebo proto, ţe ustrnuli v procesu zrání norem sociálního chování na infantil-

ní úrovni a stali se tak parazity lidské společnosti. Tito jedinci pak od dospělých očekávají 

péči, která přísluší jen dětem. Kdyţ se péče nedočkají, vymáhají si svá domnělá práva tře-

ba násilím. Samozřejmost, ţe společnost a rodiče budou takové jedince vydrţovat, ačkoliv 

oni k nim zaujímají nepřátelský postoj, nazývá J. Pelikán jako „nereflektovaná infantil-

nost“ . 
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K tomuto bych rád doplnil, ţe s tímto fenoménem se skutečně v zaměstnání často 

setkávám.  Delikventní jedinci, kteří páchají trestnou činnost od svého mládí, se často vrací 

ke svým rodičům, kteří jim z lítosti a rodičovské lásky znovu podávají pomocnou ruku a 

vţdy se znovu nechají obelstít tím, ţe se dotyční změní. 

Pelikán dále uvádí, ţe navzdory nepřátelskému postoji vůči rodičům a snaze odlišit 

se od nich, výzkumy prokázaly, ţe většina mladých lidí, aniţ si to uvědomuje, přebírá 

vzorce ţivotního stylu a chování od svých nejbliţších, mezi něţ patří i navenek odmítaní 

rodiče. Ztráta smyslu pro odpovědnost a pro hodnoty se můţe projevovat v asociálním jed-

nání a kriminalitě. (PELIKÁN, 1995 str. 27) 

Šestý problém je rozchod s tradicí. Rozchod s tradicí se podle Lorenze promítá na 

vztazích dětí a rodičů. Normální vývoj je, ţe se dítě v období puberty snaţí vymanit z ro-

dinných tradic, které mu připadají zastaralé. Pokud mladí lidé spolu se svými vrstevníky 

prosazují nové ideály, aniţ likvidují celý odkaz rodičovské kultury, je vše normální a na-

pomáhá to vývoji ve společnosti. Další zdravá fáze vývoje je pak návrat k tradicím, úcta k 

rodičům a pochopení jejich názorů. Lorenz zde uvádí, ţe se jedná o přirozený vývoj a ne-

mělo by se v něm bránit. Zastává ale názor, ţe i v tomto období, by rodiče měli dětem zů-

stat autoritou, jelikoţ by dítě mohlo převzít vedoucí postavení v rodině a zneuţít ho ve svůj 

prospěch. Toto se často stává neúplným rodinám, kde chybí autorita otce. 

Sedmým problémem lidstva je podle Lorenze rostoucí konformismus, poddajnost 

lidstva vůči doktrínám. Rozvoj sdělovacích prostředků, moţnost působení masové propa-

gandy, ale i reklamy, módy apod. zesiluje tlak na jedince ve snaze sugestivně na něj půso-

bit a podřídit jej určité ideologii, o nejlepší kvalitě určitého výrobku, o jediné správné vě-

decké teorii, politice, kultuře a společenském ţivotě. Lidé postupně ztrácejí svoji autentič-

nost. 

Osmým problémem je sladění mravného jednání s morálním. Kaţdý člověk si vy-

tváří své vnitřní hodnotové stupnice, do nichţ vcházejí i upravené mravní normy, které se 

pak stávají základem motivačních struktur. Morální jednání je takové, které je v souladu se 

svědomím jedince nezávisle na okolním prostředí. (LORENZ, 1973) 

 

Na hodnotovou orientaci mládeţe ve vztahu k trávení volného času se zaměřil i 

Otakar Jíra ve výzkumu své práce Děti, mládež a volný čas. Z jeho výzkumu vyplývá, ţe 

respondenti se orientují více do budoucnosti, chtějí ţít ve zdravém ţivotním prostředí, mít 
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úspěch, peníze a majetek, včetně vlastní firmy, pro tento ţivot být řádně fyzicky a psychic-

ky vybaven. Z toho pak vyplývá poţadovaný pocit klidu a jistoty i dostatek volného času 

na odpočinek a realizaci vlastních zájmů a koníčků. (JÍRA, 1997 str. 5) 

Otázka hodnotového ţebříčku bude součástí výzkumné části této diplomové práce, 

kde budu chtít tato dosavadní zjištění ověřit a porovnat na obou zkoumaných skupinách. 

Lorenz o problémech společnosti hovoří v kontextu s celkovým úpadkem lidstva. 

Jednotlivé problémy lze ale chápat i v souvislosti s přístupem člověka k výchově dětí, 

k přístupu vytváření sociálního prostředí pro mladé lidi a především přenášení mravního 

jednání a hodnot jemu vlastní na jeho potomky. V tomto případě si lze tyto přístupy vy-

světlit i jako moţné iniciátory kriminálního či jiného negativního jednání mladých lidí, 

kteří v takovém prostředí vyrůstají a přebírají vzorce chování a mravní hodnoty od svých 

rodičů a od společnosti která na ně působí.  

Osobně vidím aktuální závaţný problém současné společnosti právě v sedmém přípa-

dě, o kterém hovoří Lorenz jako o problému konformismu. Ve svém okolí sleduji, jak jsou 

lidé snadno ovlivnitelní sledováním např. jednoho sdělovacího prostředku a nejsou schopni 

utvořit si vlastní nezávislý postoj k předávané informaci, např. zjištěním více informací i 

z jiných informačních kanálů.  Média, která záměrně zkreslují nebo neposkytují úplné in-

formace „vystřihují z kontextu“ mají obrovský vliv na veřejné mínění, smýšlení jednotliv-

ců a utváření jejich přesvědčení. 
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5 PREVENCE KRIMINALITY MLÁDEŢE 

Břetislav Hofbauer ve své práci Děti mládež a volný čas hovoří o tom, ţe mladí lidé 

hledají a zkoušejí různé způsoby svého vstupu mezi dospělé a následného uplatnění mezi 

nimi, někdy však nenacházejí oporu ani u vlastních rodičů. Zůstávají „sami doma“ a muse-

jí se o sebe taky sami starat. Přitom chlapci tohoto věku vyhledávají dobrodruţné bojové 

hry, muţské rituály, (např. různé zkoušky odvahy) děvčata zvláštní vztahy (k nejlepším 

přítelkyním, k domácím zvířátkům, někteří z nich však přitom vystupují provokativně aţ 

agresivně. Východiskem v takových případech mohou být nabídky s moţnostmi trávení 

jejich volného času, které ale musí reagovat na skutečnost, ţe jejich chování kolísá mezi 

chováním dítěte a násilníka. Výzkumy však také konstatují rozpor mezi přáním mladých 

respondentů a jejich skutečnou účastí na vhodných aktivitách. (HOFBAUER, 2004 stránky 

44,45) 

Aby mohlo být dosaţeno ţádoucích cílů, tedy prevence negativních jevů či řešení je-

jich následků, nelze se zpravidla zabývat jen izolovanými fenomény. Většinou se kumulují 

a objevují se ve vzájemných souvislostech jako je špatná rodinná situace, zanedbaná vý-

chova, kázeňské problémy ve škole, záškoláctví, asociální chování, závislost na drogách, 

trestná činnost. 

Význam prevence vycházející ze zájmu dětí a mládeţe potvrzují výzkumy různých 

stránek osobnosti pozitivní motivace individuálního výkonu a sociální úspěšnosti ţáka ve 

škole, zlepšování atmosféry třídy, součinnost mezi školou a činiteli mimo-vyučovací čin-

nosti, docenění volného času jako ţivotní hodnoty. 

Obecným cílem preventivní práce v oblasti kriminality je udrţení chování členů spo-

lečnosti v rámci společenských norem a hodnot, především za pouţití prostředků nesankční 

povahy. Prevence by měla usilovat o to, aby nedocházelo k závaţnějšímu narušení spole-

čenských norem rizikovým chováním (páchání trestných činů, uţívání návykových látek, 

vandalismus, záškoláctví, rasizmus, apod.) 

M. Štefunková a J.Šejvl ve své práci Základy prevence kriminality dělí prevenci 

z hlediska obsahu na sociální prevenci, z hlediska příleţitosti na situační prevenci, 

z hlediska oběti na viktimologickou prevenci, z hlediska hlavních adresátů na primární, 

sekundární a terciární prevenci.  
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Současně upozorňují na to, jak je důleţité, klást především důraz na rizikové faktory, 

které mohou (ale nemusí) kriminalitu způsobovat. Proto je třeba co nejpřesněji identifiko-

vat kriminogenní faktory a jejich skutečný vztah k trestné činnosti. Příliš široké zaměření 

na obecně definované negativní jevy sice můţe vyvolat pozitivní společenské změny, ale 

reálný pokles trestné činnosti jimi způsobený, můţe být jen nepatrný. Za kriminogenní 

faktory, které mohou vést k páchání trestné činnosti, zmiňuje individuální rizikové fakto-

ry (inteligence, schopnost empatie, impulzivita, hyperaktivita, nízká sebekontrola, nedosta-

tečné mravní zásady), rodinné rizikové faktory, faktory socioekonomické, pohlaví (v 

důsledku biologických odlišností a vlivem sociálního určení jsou muţi agresivnější neţ 

ţeny). (ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 stránky 19-23) 

5.1 Pojetí prevence kriminality 

Primární prevence kriminality 

Týká se obecné populace a míst nezatíţených kriminalitou. Je zaměřena na potenci-

ální kriminogenní faktory (kořeny delikvence, hlubší příčiny kriminálního jednání). Patří 

sem aktivity orientované na sniţování příleţitosti k páchání trestné činnosti bez hlubšího 

vztahu k charakteristice pachatelů, nebo potencionálních pachatelů. Primární prevence 

kriminality usiluje o odvrácení kriminálního jednání a o aktivní podporu společensky ak-

ceptovaného chování. 

Sekundární prevence kriminality 

Zahrnuje intervence vůči lidem, nebo místům, která byla identifikována jako rizi-

ková a náchylnější ke kriminalitě. Existuje u nich riziko budoucího výskytu kriminální 

aktivity v důsledku intenzivnějšího působení rizikových faktorů (neúplná rodina, alkoho-

lismus rodičů, špatné sociálně-ekonomické prostředí, příslušnost k etnické menšině, nízký 

intelekt apod.) Adresáti preventivních opatření bývají vymezeni konkrétněji (např. podle 

věku, teritoria, způsobu ohroţení, či dalších faktorů).  

Terciární prevence kriminality 

Je zaměřená na pachatele, oběti trestných činů a místa, kde se uţ kriminalita ode-

hrává. Cílem je zabránit páchání další trestné činnosti. Programy terciární prevence krimi-

nality se snaţí odradit pachatele od započaté kriminální činnosti. Opatření v podobě vzdě-

lávacích a integračních programů. 
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Situační prevence kriminality 

Zkoumá konkrétní okolnosti, za kterých přicházejí do kontaktu lidé mezi sebou a 

okolím, identifikuje zvlášť nebezpečné kombinace a hledá specifická řešení pro dané situa-

ce. Vychází z poznatků, ţe páchání trestné činnosti má ze strany pachatelů nějaké vnitřní 

zákonitosti, a ţe to není činnost zcela náhodná a nepředvídatelná. Nevěnuje pozornost sa-

motnému pachateli, ale snaţí se o minimalizaci příleţitostí spáchat trestný čin. Příkladem 

situační prevence kriminality můţe být např. zvýšení námahy potřebné ke spáchání trest-

ného činu (zabezpečení majetku), zvýšení nebezpečí dopadení (kamerové systémy, osvět-

lení, apod.) sníţení podnětů k páchání trestné činnosti. 

Sociální prevence kriminality 

Zkoumá konkrétní okolnosti, za kterých přicházejí do kontaktu lidé mezi sebou a 

okolím, identifikuje zvlášť nebezpečné kombinace a hledá specifická řešení pro dané situa-

ce. Vychází z poznatků, ţe páchání trestné činnosti má ze strany pachatelů nějaké vnitřní 

zákonitosti, a ţe to není činnost zcela náhodná a nepředvídatelná. Nevěnuje pozornost sa-

motnému pachateli, ale snaţí se o minimalizaci příleţitostí spáchat trestný čin. Příkladem 

situační prevence kriminality můţe být např. zvýšení námahy potřebné ke spáchání trest-

ného činu (zabezpečení majetku), zvýšení nebezpečí dopadení (kamerové systémy, osvět-

lení, apod.) sníţení podnětů k páchání trestné činnosti. 

Viktimologická prevence kriminality 

Zaměřuje se na ochranu moţných obětí kriminality a to z pohledu oběti, na které by 

mohl být spáchán kriminální čin. Tento případ prevence má tři přístupy k prevenci krimi-

nality z pohledu moţné oběti a to primární (jak se má občan chovat, aby se nestal obětí 

trestné činnosti), sekundární (zaměřená na lidi, u kterých existuje zvýšené riziko, ţe se 

stanou oběťmi trestné činnosti, např. z důvodu charakteru jejich povolání), terciární (jedná 

se o komplexní pomoc skutečným obětem, např. právní a psychologické poradenství)  

5.2 Role sociální pedagogiky  

Z pohledu sociální pedagogiky ve vztahu k prevenci kriminality mládeţe chci zmí-

nit východiska Blahoslava Krause, který ve své práci Základy sociální pedagogiky zmiňuje 

dva přístupy sociální pedagogiky a to úzké a široké pojetí. Široké pojetí charakterizuje ve 

smyslu zaměření se na širokou populaci bez ohledu na skutečnost, zdali v ní dochází 
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k nějakým patologickým poruchám. V tomto smyslu zde vzniká prostor pro sociální peda-

gogiku především z pohledu primární prevence kriminality. Zmiňuje zde důleţitost pro-

středí, ve kterém dochází k procesu výchovy a skutečnost, ţe koncepce sociální pedagogi-

ky by měla utvářet soulad mezi potřebami jedince a společnosti v dané době a v určitém 

prostředí. Tuto skutečnost lze vyloţit tak, ţe nelze pouţít jednotný vzorec, podle kterého 

by byl stanovený přístup aplikovatelný na kaţdou společnost v jakékoli době a 

v jakémkoliv prostředí a přístup sociální pedagogiky je do určité míry individualistický. 

Uţším pojetím má na mysli působení na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny 

mládeţe a dospělých. Zaměřuje se na výchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, 

na skupiny ohroţené drogami, propuštěných z věznic, marginální skupiny mladistvých 

apod. Zde tedy spatřuji přístup z pohledu sekundární a následně terciární prevence kri-

minality. 

Současnou sociální pedagogiku charakterizuje spíše jako široké pojetí, tzn. Zamě-

ření se na celou populaci ve smyslu utváření souladu mezi potřebami jedince a společnosti. 

Tzn., ţe současná sociální pedagogika zde představuje určitý spojující prvek všech úrovní 

prevence kriminality a sloučení jednotlivých přístupů prevence kriminality v jeden ucelený 

systém. 

Dále zmiňuje dvě dimenze sociální pedagogiky a to dimenzi sociální a pedagogic-

kou. Sociální dimenzi charakterizuje společnost, její prostředí, vazby, poţadavky, okolnos-

ti vývoje a výchovy jedince. Pedagogická dimenze reaguje na vzniklou situaci v důsledku 

působení sociální dimenze a má za úkol dosahovat cílů a hodnot společnosti za pouţití 

pedagogických prostředků. (KRAUS, 2008) 

Z tohoto pohledu se nabízí dedukce, ţe teoretická východiska volného času odpoví-

dají pedagogické části, jelikoţ k pozitivnímu trávení volného času nedochází samo o sobě. 

Důleţitou roli hraje výchova v rodině, ve školce, ve škole atd., tzn. pedagogickým (vý-

chovným) působením. Sociální dimenzí je pak prevence kriminality. 

5.3 Organizování prevence kriminality mládeţe 

M. Štefunková a J. Šejvl ve své práci Základy prevence kriminality pro pedagogické 

pracovníky uvádějí, ţe prevence kriminality mládeţe v ČR je organizována na těchto třech 

úrovních: 
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5.3.1 Mezirezortní úroveň 

Spočívá ve vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k obecné kriminalitě a 

koordinace preventivních činností jednotlivých resortů zastoupených v „Republikovém 

výboru“. Úlohou státu a náplní jeho činnosti z pohledu volnočasových aktivit je vytvářet 

legislativní podmínky pro realizaci kvalitní náplně volného času. Stálým orgánem, který se 

v ČR zabývá problematikou kriminality je Republikový výbor pro prevenci kriminality. 

Byl zřízen usnesením vlády v roce 1993 při Ministerstvu vnitra a jde o mezirezortní, koor-

dinační a metodický orgán. 

5.3.2 Rezortní úroveň 

Programy prevence kriminality vycházející z věcné působnosti jednotlivých minis-

terstev. Ústřední orgány státní správy zastoupené v „Republikovém výboru“ se podílejí na 

jeho činnosti a na realizaci úkolů, stanovených ve Strategii prevence kriminality na pří-

slušné období. Kromě toho rozvíjejí také vlastní preventivní programy. 

Úlohou ministerstev je ekonomicky a finančně zabezpečit instituce zajišťující reali-

zaci volnočasových aktivit, preventivních programů, atd. Vytvářet pozitivní podmínky pro 

moţnosti trávení volného času, motivovat dospělé k výchově dětí a mládeţe ve volném 

čase, vzdělávat a školit pedagogy volného času, zajišťovat dostatečnou informovanost spo-

lečnosti o moţnostech trávení volného času prostřednictvím sdělovacích prostředků a ji-

ných informačních kanálů. 

5.3.3 Místní úroveň 

Místní úroveň tvoří těţiště prevence kriminality, jelikoţ z hlediska účinnosti je ne-

jefektivnější. Lépe reaguje na specifické místní potřeby a podmínky. Preventivní programy 

jsou podmíněny místní situací v oblasti vývoje specifických sociálně patologických jevů, 

potřebami, zájmem, schopnostmi lidí a finančními prostředky. Ačkoliv jejich zřizovatelem 

jsou ministerstva, do prevence na místní úrovni zahrnujeme i orgány státní správy, samo-

správy, policie, probační a mediační sluţbu. Dále jsou to nestátní neziskové organizace a 

další instituce působící v obcích. (ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 str. 47) 

Velkou důvěru do prevence na místní úrovni vkládají i právní normy EU, např. 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, které uvádí následující: 

„Různé preventivní a alternativní strategie musí být podporovány jasnou a udržitelnou 

evropskou politikou založenou na prioritách stanovených na úrovni Evropské unie, což by 
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přispělo k vyřešení problému násilí nezletilých v městských oblastech, pokud možno bez 

zásahu soudů.“ (Evropský hospodářský a sociální výbor, 2009) 

 

Policie  

Policie je sloţkou represivní povahy, proto veškerá její činnost by měla být svým 

způsobem prevencí před pácháním kriminality. Primární prevenci u tohoto bezpečnostního 

sboru zajišťují především pracovníci preventivné informačních skupin. Při plnění úkolů 

v oblasti předcházení trestné činnosti dbá policie především na rozvoj vztahu a důvěry ve-

řejnosti k policii. Současným cílem prevence Policie ČR je vytvoření stabilního, efektivní-

ho a funkčního systému preventivní činnosti policie, systému dalšího vzdělávání pracovní-

ků preventivně informačních skupin, pedagogických pracovníků působících v oblasti pre-

vence ve školách a školských zařízeních, cílené financování preventivní činnosti policie a 

vytváření podmínek pro vyhodnocování této činnosti a její zkvalitňování. Toto vychází 

z projektu Policejního prezidia ČR z roku 2011 „Policie pro každého“ (2011) 

Probační a mediační sluţba 

Do systému sekundární a terciární prevence patří probační a mediační sluţba, je-

jímţ zřizovatelem je ministerstvo spravedlnosti. Podle Kazimíra Večerky je velká naděje 

vkládána právě do probačního působení, neboť se vychází z názoru, ţe mladý delikvent 

vyţaduje v rámci své resocializace a reedukace odbornou pomoc a podporu. Celý systém 

směřuje k tomu, aby prostředky represe stály aţ na posledním místě v rámci pokusu změnit 

ţivot mladých chybujících lidí. Z hlediska omezení delikvence mládeţe spočívá však ne-

sporně nejdůleţitější úkol ve včasném zásahu proti zahájení delikventní ţivotní cesty. Zá-

kon o soudnictví ve věcech mládeţe předpokládá, ţe prostředky trestního práva budou ře-

šeny pouze takové případy asociálního či antisociálního vývoje, které se nepodaří v zárod-

ku ovlivnit, kdyţ uţ ne ve vlastní rodině dítěte, tak prostředky široce koncipovaného pre-

ventivního systému. (ROZUM, 2011 stránky 12-16) 

součástí programu probačního dohledu mělo být:  

a) objasnění motivů a podmínek jednání mladistvého vedoucích ke spáchání trestné činnosti a 

stupně rizika jejího opakování  

b)  metody práce s mladistvým vedoucí k tomu, aby si uvědomil negativní dopad svého činu 

na poškozeného  
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c) rámcový rozvrh plánovaných osobních kontaktů probačního úředníka s mladistvým a rám-

cový rozvrh jeho návštěv v bydlišti mladistvého  

d) způsob kontroly průběţného plnění podmínek, povinností a omezení uloţených mladist-

vému  

e)  individuální plán výkonu dohledu, včetně cílů a metod resocializace  

f) vymezení zamýšlených cílů dohledu, zvláště změn v chování směřujících k posílení vědo-

mí odpovědnosti mladistvého a k sníţení rizika recidivy  

g)  časový harmonogram plánovaného dosaţení jednotlivých cílů. (VEČERKA, a další, 2011 

str. 83) 

 

Obce a kraje 

Obce a regiony jsou významným prostředím a činitelem volného času. Měly by vytvá-

řet předpoklady pro účast dětí a mládeţe na volnočasových aktivitách a ţivotě společnosti 

v daném regionu. Obec je vůbec prvotním výchozím článkem samosprávy a v tomto smys-

lu vytváří základní předpoklady pro volnočasový ţivot dětí a mládeţe. 

V současné době přetrvávají rozdíly v tom, jakou pozornost věnují místní nebo regio-

nální správy volnočasovému ţivotu dětí a mládeţe. Jejich zájem se projevuje jednak pod-

porou aktivit navazujících na hodnoty a zkušenosti uţ ověřené (lidové umění, tělovýchova 

a sport, společenské zábavy), jednak jako činnosti reagující na měnící se podmínky ţivota 

a na zájmy jimi inspirované (nové hudební ţánry, adrenalinové sporty, vyuţívání počítačo-

vé techniky, interkulturní výchova, aj.) 

Instituce zajišťující chod těchto aktivit jsou základní a střední školy, základní umělecké 

školy, střediska dětí a mládeţe, jiné místní instituce a sdruţení sportovního, turistického, 

kulturního, technického, společenskovýchovného nebo veřejně prospěšného zaměření. 

V regionech řeší tyto otázky krajské úřady oddělení dětí, mládeţe a tělovýchovy, které 

jsou součástí odboru školství. Jejich současná struktura a náplň práce není v jednotlivých 

krajích zcela shodná. Tato oddělení řeší činnost a rozvoj středisek volného času dětí a mlá-

deţe a dalších zařízení na tomto úseku, mimo školní tělesnou výchovu a sport, soutěţe 

v různých oblastech mimo-vyučovací činnosti, spolupráci s nestátními organizacemi, gran-

tovou politiku, informační systém pro mládeţ, prevenci sociálně patologických jevů, mezi-

národní vztahy. Kraje se zatím odlišují důrazem, který kladou na různé úseky svého půso-

bení směrem k mládeţi. 
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Z pohledu prevence kriminality by měl kraj plnit funkci poradenskou, která zahrnuje 

poskytování kvalifikovaných a odborných informací obcím a městům, konzultace jednotli-

vých případů, poradenství v oblasti legislativy, informací o grantech, moţnosti čerpání 

z EU apod., koordinační, koncepční a metodickou činnost, financování preventivních 

programů realizovaných ve městech a obcích, vzdělávání a školení pracovníků v oblasti 

prevence sociálně neţádoucích jevů, informační činnost, která zahrnuje např. poskytování 

kontaktů na subjekty zapojené do prevence s přehledem o jejich kvalitě, moţnosti účasti na 

preventivních programech apod., kontrolní činnost v rámci kvality poskytovaných pro-

gramů, či aktivit a vyhodnocování jejich účinnosti, propagační činnost preventivních stra-

tegií, zejména poskytování informací veřejnosti a prostřednictvím médií propagovat jed-

notlivé akce, monitoring a analýzu situace v regionu, za účelem vytipování priorit ve vět-

ším územním celku, řídící činnost. 

 

Obce a kraje by měly hmotně podporovat rozšiřování kapacit zařízení volného času a 

budování jejich sítí. V závislosti na finančních prostředcích se prostory nebo objekty pů-

vodně vybudované pro jiný účel a nyní nevyuţité přestavují v moderně vybavené rekreač-

ní, sportovní nebo kulturní centra. Jinde vznikají nová zařízení (aquaparky, hřiště, sportov-

ní stadiony). Kromě toho obce nebo kraje poskytují sdruţením a institucím volného času 

dětí a mládeţe prostředky na budování a provoz drobných zařízení (klubovny, hřiště, ob-

jekty pro letní tábory). 

Vytváření podmínek pro činnost mládeţe ve volném čase by mělo být součástí strate-

gického plánu rozvoje kaţdého města. Břetislav Hofbauer ve své práci Děti, mládež a vol-

ný čas hovoří o tom, ţe obsahová a organizační různorodost volnočasových aktivit vyvola-

la potřebu rozvíjet spolupráci mezi orgány státu, obecním, neziskovým a komerčním sekto-

rem. V souvislosti s touto spoluprací zmiňuje občanské sdruţení Spiralis, které pořádá 

kaţdoroční diskusní fórum pro komunikaci s veřejností, partnerskými neziskovými organi-

zacemi, obecní samosprávou, státní správou, s médii a sponzory. (HOFBAUER, 2004 str. 

80) 

Na internetových stránkách  www.spiralis.cz se lze dočíst, ţe se jedná o občanské sdru-

ţení, které vzniklo v roce 1999 a od té doby realizuje i vlastní projekty a poskytuje sluţby 

neziskovým organizacím, školám a školským zařízením, místním komunitám a jednotliv-

cům usilujícím o veřejný prospěch. (SPIRALIS, 2014) 

http://www.spiralis.cz/
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Jestliţe hovoříme o volnočasových aktivitách jako o prevenci kriminality mládeţe, mě-

la by koncepce základních samosprávních celků, tedy obcí směřovat především k primární 

prevenci kriminality a to je z mého pohledu vytváření zázemí k trávení volného času, ale i 

propagace, informovanost a motivace mladých lidí a samozřejmě i jejich rodičů ke způso-

bu trávení volného času. 

 

K. Večerka ve své práci Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů hovoří o tom, ţe 

valná část preventivní činnosti by se měla odehrávat právě na úrovni obcí. V některých 

obcích je proto zřízena funkce pracovníka, který se zabývá prevencí kriminality či obecně 

prevencí patologických jevů. Další z cest, jakou se obce snaţí zefektivnit prevenci práce je 

zřizování komisí. Nejčastěji se nazývají „Komise prevence kriminality“ nebo „Bezpeč-

nostní komise“.  Jejich výhodou je především navození spolupráce a komunikace mezi 

zástupci různých institucí jako policie (státní i městské), instituce z oblasti výchovy a péče 

o mládeţ. 

Finanční prostředky pro preventivní projekty, realizované na úrovni měst a obcí je 

moţné získat z různých zdrojů. Jedním z nejdůleţitějších jsou programy, které za tímto 

účelem připravuje Ministerstvo vnitra, dále se pak jedná o prostředky, které poskytuje kraj, 

popř. magistráty. Nelze opomenout zmínit i podporu Ministerstva školství, mládeţe a tělo-

výchovy, nebo Ministerstva zdravotnictví. (VEČERKA, 2009 stránky 12-14) 

Jakou důleţitost přikládá obec prevenci kriminality, lze podle Večerky do jisté míry 

odvodit od toho, zda je problematika podchycena v dlouhodobějších koncepčních či strate-

gických dokumentech, jako jsou „Plán prevence kriminality“, „Program prevence krimina-

lity“, „Strategie prevence“ či „Koncepce prevence“ jejichţ obecnými cíli je sniţování kri-

minality, předcházení neţádoucím jevům a zajištění bezpečnosti občanů v obci. Aby mohla 

být prevence kriminality mládeţe efektivní, závisí to na konkrétním zájmu obce, prevenci 

řešit. 

 

Do realizace preventivních aktivit či obecně do opatření ke zvyšování bezpečnosti ob-

čanů se v konkrétní obci či městě zpravidla zapojují různé subjekty. Můţe jít nejen o orgá-

ny, působící v rámci státní správy či samosprávy, ale téţ o neziskové a nevládní organiza-

ce, zájmové organizace pro mládeţ, zájmová sdruţení občanů, nevládní organizace a jiné. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 46 

 

Jedním ze základních předpokladů úspěšné práce v oblasti prevence kriminality jsou 

kvalitní informace o neţádoucích jevech v dané obci či městě. Za nejdůleţitější zdroj in-

formací v oblasti kriminality a její prevence je povaţována Policie ČR a městská policie, 

dále potom obecní úřad, zájmové organizace pro děti a mládeţ, základní školy, pedagogic-

ko-psychologické poradny, místní média, zájmová sdruţení občanů, nevládní organizace, 

střední a vysoké školy, zdravotnická zařízení a jednotliví občané. (VEČERKA, 2009 

stránky 20-34) 

 

5.4 Média a jejich vliv na prevenci kriminality mládeţe 

V ţivotě současného člověka stále roste význam mezilidské komunikace jako formy 

sociálního styku spočívající ve sdělování informací. V poslední době hrají velký význam 

v přenosu informací masmédia (hromadné sdělovací prostředky jako film, rozhlas, televi-

ze, tisk a především internet v podobě sociálních sítí, on-line zpravodajství), které umoţňu-

jí ovlivňování velkých skupin najednou.  

V současné době se pro mnohé děti a mladé lidi rozšířily nové moţnosti volnočaso-

vých aktivit zejména díky masmédiím nebo vyuţívání počítačů. Vzrůstají i nabídky a tlaky 

konzumního způsobu ţivota.  

Média prostupují volným časem na všech úrovních od individuální po společenskou, 

od místní po celosvětovou a pomáhají tato prostředí spojovat. Jejich působení však můţe 

mít i negativní vliv. Zvýšená míra agrese, vulgarita a ústup od tradičních hodnot a morál-

ního chování se projevuje jak v obsahu sdělovaných informací, tak v komunikaci mezi 

mladými lidmi např. na sociálních sítích. Při práci se často setkávám s tím, ţe komunikace 

mezi mladými lidmi především na facebooku a prostřednictvím zasílaných textových zpráv 

je silně vulgární a to i mezi mladými, kteří se jinak projevují jako slušně vychovaní lidé s 

dobrým prospěchem ve škole a kvalitním zázemím v rodině. 

Nezájem a nudu způsobuje špatná informovanost a neznalost zájmových sdruţení. 

Důsledkem je touha ţivotní stereotyp vyrovnávat jedinečnými záţitky, které však někdy 

končí sebepoškozováním, závislostí na drogách, na výherních automatech, apod.) Jak vní-

má informovanost o moţnostech trávení volného času delikventní a bezproblémová mládeţ 

bude součástí výzkumu této práce. 
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5.5 Střediska pro volný čas dětí a mládeţe 

Střediska volného času jsou rovněţ školskými zařízeními, jejich posláním je motivo-

vat, podporovat a vést děti, ţáky, studenty, mládeţ, ale i dospělé k rozvoji osobnosti, 

k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému vyuţívá-

ní volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí s profesionálním 

týmem pedagogů. Činnost středisek volného času se uskutečňuje ve více oblastech zájmo-

vého vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Nabízejí 

aktivní vyuţití volného času dětí a mládeţe v podobě zájmových krouţků, různých soutěţí, 

jednorázových aktivit, organizují výukové programy, které navazují na témata školního 

vzdělávání (např. jazykové kurzy), programy v rámci prevence sociálně patologických jevů 

a řadu dalších činností. Většina středisek volného času se stala přirozeným centrem spole-

čenského ţivota v obci. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013) 

5.6 Neziskové organizace 

Z pohledu sociální prevence se jedná se o zájmová sdruţení, která nejsou zřizována 

za účelem výdělečné činnosti, např. různá občanská sdruţení, registrované církve a nábo-

ţenské společnosti, nadace, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdruţení, příspěvkové 

organizace. Fungují především na principu dobrovolnosti. Problematikou neziskových or-

ganizací je jejich financování. Zdroje si obstarávají jako dotace od obcí, krajů, státních 

subjektů, sponzorské dary, evropské fondy, příjmy z vlastní činnosti, příspěvky církví, 

granty a členské příspěvky. Jedná se např. o různá Zájmová sdruţení pro podporu soci-

álně nebo zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí nebo Zájmová sdruţení pro 

děti a mladé lidi. 

Z hlediska volnočasových aktivit jako prevence kriminality mládeţe je důleţité zmí-

nit význam terénní sociální práce neboli streetworku, která představuje sociální působe-

ní mezi mladými rizikovými jednotlivci a jejich skupinami v přirozených podmínkách a 

prostředí jejich ţivota. Streetwork se stal jednou z cest, jimiţ sociální a výchovné působení 

překračuje moţnost školy a zařízení volného času. Pozornost věnuje dětem a mladým li-

dem, kteří jsou sociálně ohroţeni nebo negativním vlivům jiţ podléhají. Tato práce na ulici 

začala být chápána jako nejniţší, výchozí součást sociální sítě. Mají za úkol přispívat k boji 

proti drogám, bezdomovectví, prostituci a kriminalitě mládeţe. Česká asociace streetwork 

provozuje Oborový portál o nízkoprahových sociálních sluţbách a zařízeních na  

www.streetwork.cz 

http://www.streetwork.cz/
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V souvislosti s prací streetworkerů pak můţeme hovořit o sdruţování dětí a mládeţe 

v nízkoprahových centrech. Sdruţování je oblíbeným a významným způsobem realizace 

volného času dětí a mládeţe. Základem sdruţování je na rozdíl od rodiny a školy dobro-

volné rozhodnutí dítěte a mladého člověka do sdruţení vstoupit a účastnit se na jeho čin-

nosti.  

Tradiční i nová sdruţení podporují rozvoj zájmů svých členů, smysluplnou realizaci 

volného času i začleňování do ţivota společnosti a přispívají k omezování neţádoucích 

sociálních jevů (delikvence mládeţe, sociálního nebo etnického vylučování apod.) Vý-

zkum diplomové práce bude mimo jiné probíhat právě v takovém nízkoprahovém centru 

v Brně na ul. Celní. 
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6 VOLNÝ ČAS 

„Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií a je-

ho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince. Často může pozitivně ovlivnit 

i budoucí profesní dráhu jedince a je významným prostředkem prevence rizikového chová-

ní, především dětí a mládeže.“ (MAŘÍKOVÁ, 2013 str. 34) 

V uţším slova smyslu můţeme o volném času hovořit jako o časovém úseku dne, kte-

rý je typický svoji dobrovolností. Nedochází zde k naplňování pracovních činností, našich 

povinností. V souvislosti s dětmi a mládeţí se jedná o čas mimo školní docházku a pracov-

ních povinností v rodině.  

Pro volný čas je specifické, ţe probíhá v mimo pracovní době, je na naší svobodné vů-

li, jak čas vyuţijeme, jak ho budeme trávit. Od ostatních oblastí lidského ţivota se liší prá-

vě dobrovolností. Důleţité ale je volný čas nechápat jako nicnedělání, nýbrţ jako příleţi-

tost ke smysluplné činnosti a k rozvoji osobnosti. 

Břetislav Hofbauer v 1. kapitole svého díla Děti mládež a volný čas hovoří o termínu 

„Výchovné zhodnocování volného času“ který zahrnuje několik oblastí. Výchova ve vol-

ném čase, Výchova prostřednictvím aktivit volného času, výchova k volnému času. 

Danou problematikou se zabývá pedagogika volného času. 

O volném čase současné mládeţe hovoří jako o hledání nových cest. Významnými 

podněty pro dosavadní vývoj pojetí volného času mají mezinárodní souvislosti pojetí vý-

chovy a volného času. Důleţité je pojetí volného času v jeho komplexnosti, tzn. ve všech 

moţných aspektech, jako jsou společenské podmínky, přístup jednotlivců a prostředí. 

(HOFBAUER, 2004 str. 22) 

6.1 Funkce volného času 

Existuje několik různých východisek, kterými světoví pedagogové označují funkce 

volného času. České oficiální dokumenty za funkce volného času pokládají relaxaci, rege-

neraci, kompenzaci (odstraňování zklamání a frustrací), sociální prevenci a výchovu.  

Francouzský sociolog Joffre Dumazedier ve svém díle Vstříc civilizaci volného času 

hovoří o psychologické funkci volného času, která vyrovnává zčásti vliv práce. Zahrnuje 

očekávání a naději, osvobození od poţadavků pracovního procesu a dalších zátěţí ţivota. 

Rozlišuje 3 základní funkce volného času:  
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1) Relaxační - odpočinek (délassement), zotavení, reprodukce pracovní síly. Volný 

čas osvobozuje od únavy, odstraňuje fyzické nebo nervové poruchy vyvolané napě-

tím, výkonem, povinností a zejména prací. 

2) Zábavy - rozptýlení (divertissement), zábava, kompenzace, únik z monotónnosti 

práce, případně únik do fiktivních činností imaginárního světa. 

3) Vzdělávací a sebevzdělávací - rozvoj osobnosti (développement), umoţňuje širší 

účast na společenském dění a bezstarostnější kulturu ducha i těla. Poskytuje nové 

moţnosti zapojení se do ţivota rekreativních, kulturních a sociálních sdruţení. 

Umoţňuje doplňování citových či rozumových poznatků, rozvíjení schopností. 

 

Všechny tři funkce spolu vzájemně souvisí. Existují ve střídavé míře ve všech činnos-

tech a u všech lidí. Často se vzájemně překrývají, takţe je dosti obtíţné jejich rozlišení, U 

kaţdého člověka by měly být v určitých proporcích zastoupeny všechny 3 funkce, jinak 

hrozí jednostranná deformace. (DUMAZEDIER, 1969) 

O. Jíra ve své výzkumné práci Děti, mládež a volný čas zmiňuje i čtvrtou funkci a to 

preventivní. Jelikoţ dostatek aţ nadbytek volného času můţe mladistvého přivést do nega-

tivně orientovaných společenských skupin, zejména pochází-li z méně podnětného sociál-

ního prostředí, neschopnost realizovat své zájmy ve volném čase můţe vést k uţívání alko-

holu, toxikomanii a páchání trestné činnosti. Pokud tedy jedinec vyuţívá volný čas efek-

tivně, plní volný čas i funkci preventivní. (JÍRA, 1997 str. 4) 

 

Švigová ve své práci Volný čas a my uvádí následující typologie člověka podle přístupu 

k trávení volného času: 

a) typ sociálně orientovaný ochotný věnovat se sociální či politické práci v různých funk-

cích ve spolcích, organizacích (homo socius) 

b) typ esteticky orientovaný usiluje o realizaci (sebeuplatnění) pomocí slova, tonů, barev 

či umělecké zručnosti. Sám chce tvořit (homo imaginaire) 

c) typ teoreticky orientovaný usiluje o poznání světa, věnuje se vědě ve volném čase 

(homo sapiens) 

d) typ konzumní orientace navazuje na odvěkou lidskou touhu vlastnit. Konzum zboţí, 

záţitků je nejvyšší hodnotou (homo konzumens) 
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e) typ sportovní orientace zahrnuje sportovce ale problematicky i sportovní fanoušky. 

V centru jejich pozornosti je sport, rekreace a turistika (homo ludens) (ŠVIGOVÁ, 1967 

str. 86) 

 

Břetislav Hofbauer vnímá realizaci volného času u dítěte ve třech fázích. Za prvé 

dítě napodobuje chování rodičů, to jak oni tráví čas, učí se u nich a přijímají vzorec jejich 

chování za správný. Druhou fází je realizace individuální zájmové činnosti, která se v zá-

sadě odvíjí a navazuje na zájmy rodičů. Společně s rostoucím věkem dítě překračuje rámec 

rodiny a postupně se osamostatňuje, přichází třetí fáze. Děti vzorce chování svých rodičů 

mohou napodobovat, ale současně je mohou i odmítat a osvobozovat se od nich. To do 

značné míry souvisí s tím, jaký vliv na ně měl další ţivotní vývoj a socializace v dalších 

prostředích jako škola, zájmové krouţky zaměstnání atd. (HOFBAUER, 2004 stránky 

61,62)  

Tyto myšlenky korespondují s úvahami J. Pelikána, který hovoří o tom, ţe navzdo-

ry nepřátelskému postoji vůči rodičům a snaze odlišit se od nich, výzkumy prokázaly, ţe 

většina mladých lidí, aniţ si to uvědomuje, přebírá vzorce ţivotního stylu a chování od 

svých nejbliţších, mezi něţ patří i navenek odmítaní rodiče. Ztráta smyslu pro odpověd-

nost a pro hodnoty se můţe projevovat v asociálním jednání a kriminalitě. (PELIKÁN, 

1995 str. 27) 

Z předešlých kapitol jiţ víme, ţe na trávení volného času má obrovský vliv, z jaké 

rodiny dítě pochází (sociální vztahy, zaměstnanost rodičů, jak vysoké mají příjmy, kolik 

mají dětí, v jakém prostředí ţijí) V rodinách, kde je nedostatek příjmů, jsou na prvním mís-

tě základní ţivotní potřeby, aţ poté přichází na řadu uspokojení zábavou. Při omezování 

rodinných výdajů, ke kterým můţe docházet z různých ekonomických důvodů (např. ztráta 

zaměstnání, sníţení příjmů rodiny, nemoc, mateřská apod.) přichází první na řadu přede-

vším volný čas, nákup novin, knih a časopisů. Důsledkem je niţší úroveň vzdělání dětí, 

které se neúčastní kulturních akcí, vzdělávacích exkurzí a tráví volný čas nicneděláním, 

potulováním se a jednoduchou zábavou. Ze současných výzkumných projektů ale vyplývá, 

ţe postupem času náklady na volný čas rostou. To souvisí jak s přibýváním volného času, 

tak s ekonomickou situací v rodinách. 
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Neţádoucím rozšířením volného času je nezaměstnanost. V současné době má Česká 

republika pátou nejniţší nezaměstnanost v EU 7,4 %. Rakousko 4,9 %, Německo 5,2 %, 

Lucembursko 5,9 %, Malta 6,4 %, Nizozemsko stejně jako ČR 8%, Slovensko 14 %, Řec-

ko 27,6 % Španělsko 26,6 %, (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013) 

 

6.2 Historie volného času 

Jestliţe pojem volný čas charakterizujeme jako výše uvedené definice, těţko můţe-

me hovořit o tom, kdy volný čas vznikl. Můţeme se domnívat, ţe pojem volný čas existuje 

od doby, kdy si člověk začal uvědomovat, ţe určitý časový úsek dne věnuje práci a se zbý-

vajícím časem můţe naloţit podle svého uváţení.  

K prvopočátku záměrného působení na volný čas z pedagogického hlediska, se mu-

síme vrátit do doby antického Řecka. „Filozof Aristoteles (384-322) volný čas chápe jako 

čas na rozumování, čtení veršů, setkávání s přáteli, poslouchání hudby. Je to čas na vědu a 

filozofii, na vážné věci. Do určité míry ho můžeme spojovat s rozvojem pedagogiky a hu-

manitních věd. Staří Řekové považovali volný čas za míru lidského štěstí.“ (HOFBAUER, 

2004 str. 12) 

V období středověku má v evropské společnosti dominantní postavení církev a její 

ideologie, formující majoritní kulturu a hlásající odlišnou koncepci volného času, opírající 

se o asketický vztah k ţivotu. Rozjímání má sice stále nejvyšší hodnotu, ale týká se jen 

modliteb a zboţné rozmluvy s Bohem. Středověký názor na práci a volný čas předpoklá-

dal, ţe vše pozemské bylo hříšné a člověk se styděl za své lidské potřeby. 

Renesanční myslitelé začínají oslavovat práci duševní i fyzickou. Varují před za-

hálkou a leností a oslavují práci. Nicnedělání je zavrhováno, píle, pracovitost a spořivost 

jsou hlavními ctnostmi dobrého otce rodiny. Renesance vidí v práci hlavní ţivotní domi-

nantu. Odpočinek musí být takový, aby byl člověk schopen dále pracovat.  

V novodobé historii je důleţitým mezníkem pro volný čas pevná pracovní doba a 

povinná školní docházka. Pracovní doba nachází souvislosti v průmyslové revoluci, kdy se 

lidé začali stěhovat do měst za prací v manufakturách a továrnách.  V tomto případě hovo-

říme o přelomu 19. a 20. století. Do té doby obyčejní lidé neměli důvod zabývat se pro-

blematikou volného času, jelikoţ prakticky ţádný neměli. Jejich kaţdodenní starostí bylo 

zajistit ţivobytí, střechu nad hlavou a uspokojení základních potřeb. S tímto je do značné 
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míry spojena i práce dětí, které se tak jiţ od útlého věku podílely na práci na polích, 

v hospodářstvích a na uţivení rodiny. Pro tuto dobu bylo takřka nemyslitelné, aby děti 

chodily do školy, natoţ aby jim zbýval nějaký volný čas. 

Co se týká vývoje volného času, zde můţeme hovořit aţ o druhé polovině 20. Stole-

tí, kdy se začala postupně zkracovat pracovní doba, byl zaveden pracovní a školní týden. U 

nás nastal v této oblasti po roce 1948 se zánikem sociologie útlum. Rozvoj nastal aţ po 

roce 1990 s rozvojem společenských věd.  

S postupným zkracováním pracovní doby tak teprve později, ve druhé polovině 20. 

stol. dostává prostor volný čas a jeho problematika.  

Proměna naší společnosti vytvářela od devadesátých let minulého století pro vol-

nočasové aktivity dětí a mládeţe nové podmínky. Zanikla řešení jednotná, místo nich se 

prosadily alternativní moţnosti. Vznikala široká paleta moţností, z nichţ si kaţdý mohl 

vybrat. Pokud si jedinec nedokáţe z těchto moţností vybrat, zůstává u nicnedělání, nudy a 

podléhá protispolečenskému jednání. Příčinou bývá nedostatek informací a nízká motiva-

ce. 

Společnost si postupem času začíná uvědomovat, ţe výchovné působení na jedince 

nepůsobí jen v rodině a ve školním prostředí, ale i mimo výuku a domov, během trávení 

volného času. Negativní trávení volného času má tak zásadní podíl na vývoji osobnosti 

člověka. 

Břetislav Hofbauer záměrně vystihuje problémy současného světa, kdyţ ve své prá-

ci Děti mládež a volný čas hovoří o tom, ţe obyvatel různých zemí přibývá nerovnoměrně, 

mění se jejich věková i etnická skladba. V evropském kontextu klesá absolutní i relativní 

natalita a pokračovat to bude i v budoucnosti. V souvislosti s globalizací a multikulturalis-

mem dochází k prolínání kultur, obyčejů, zvyků a způsobů trávení volného času. V tomto 

ohledu je proto nutné klást důraz na naplňování cílů vyuţívání metod multikulturní výcho-

vy, která se v podstatné míře uskutečňuje ve volném čase. (HOFBAUER, 2004) 

Moderní koncepce školního vzdělávání počítají s tím, ţe mimo třídy a školy by 

měla probíhat významná část mimoškolního vzdělávání.  

Z pohledu psychologie je trávení volného času i otázkou motivace. V důsledku cel-

kového zkracování pracovní doby a vývoji na pracovním trhu dochází k tomu, ţe někomu 

se pracovní doba zkracuje a snaţí se maximálně uţívat volný čas ke svým zálibám a aktivi-
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tám, naproti tomu, člověk, který má vysoké pracovní ambice a nasazení, tráví veškerý čas 

v práci a volný čas prakticky nemá. 

Samozřejmostí je, ţe motivace ke způsobu trávení volného času jde ruku v ruce 

s aktuálním vývojem ve společnosti. Ne všechny zájmové krouţky, které jsme navštěvova-

li my jako děti nebo naši rodičové, dnes zaujmou širokou skupinu mladých lidí. V tomto 

směru bych preferoval individuální přístup a zohlednil individuální zájmy dětí. Tímto ne-

mám na mysli, ţe kdyţ individuálním zájem dítěte budou jen počítačové hry, organizovat 

mu volný čas tak, aby si mohl hrát a nezlobil. Spíše bych se zaměřil na to, jaké počítačové 

hry ho zajímají, např. jestli akční nebo strategické a na základě toho mu potom nabídnout 

adekvátní náhradu, která bude rozvíjet jeho dovednosti, motivovat k dalšímu výkonu a 

přitom potlačí negativní působení a vliv počítačových her jako je např. agrese, závislost, 

potlačení komunikačních dovedností a nespolečenský, individuální přístup. 

 

Moderní doba s sebou kromě technologických pokroků a nových moţností ve způ-

sobu trávení volného času přináší i větší zájem o svoje zdraví, zdravý ţivotní styl, sportov-

ní aktivitu, zdravou ţivotosprávu. I tyto věci mají v důsledku vliv na trávení volného času. 

V poslední době sledujeme návrat k tradičním sportům a rozšíření zájmu o cykloturistiku, 

běh, zimní sporty jako sjezdové lyţování či běţky, současně ale pozoruji, ţe se objevuje i 

mnoho nových, moderních, alternativních sportů, jako jsou různá lanová centra, paragli-

ding, wejkboarding, skikitting, snowboarding, streetworkout, apod. 

 

Především tím, ţe se dítěti a mladému člověku v současnosti nabízí dobrovolné 

rozhodování a tím i větší míra svobody, vznikají široké moţnosti seberealizace. Do aktivit 

volného času pronikají vlivy a důsledky vývoje společnosti i ţivota mladých lidí. Jak bylo 

jiţ výše zmíněno, špatně vyuţitý volný čas se však můţe stát nebezpečným, jelikoţ můţe 

umoţňovat neţádoucí jednání člověka. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 VÝZKUM 

7.1 Cíl Výzkumu 

Cílem výzkumu diplomové práce je zjistit, zdali způsob trávení volného času, můţe 

bezprostředně ovlivňovat páchání kriminality mladých lidí a jaké faktory mohou tyto okol-

nosti změnit. Z toho důvodu jsem výzkum zaměřil na dvě skupiny respondentů, na mládeţ 

delikventní a bezproblémovou, abych mohl měřit rozdíly v jejich vztahu ke způsobu tráve-

ní volného času. Zjištěné rozdíly mezi těmito skupinami v oblasti volnočasových aktivit 

chci následně porovnat s kriminogenními faktory, které mohou páchání kriminality způso-

bovat a které bude mládeţ delikventní vykazovat.  

Výzkum chci zaměřit na zjištění toho, co pro respondenty znamená pojem volný čas, 

jak vnímají svoje moţnosti trávení volného času, jak vnímají současnou úroveň poskyto-

vání informací o moţnostech trávení volného času, zdali se domnívají, ţe způsob trávení 

volného času můţe mít vliv na páchání trestné činnosti, co si myslí, ţe by mohlo tyto ten-

dence změnit a co by je především motivovalo ke změně způsobu trávení volného času. 

Výzkum navazuje na východiska, která byla interpretována v teoretické části této práce a 

na publikační činnost autorů, jejichţ poznatky byly v teoretické části citovány a kteří se 

problematikou volného času a páchání kriminality mládeţe zabývali. 

 

7.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem jsou dvě skupiny. Mládeţ delikventní a mládeţ bezproblémo-

vá. Jestliţe hovořím o mládeţi, mám na mysli mladé lidi ve věku od 15-ti do 25-ti let. Vy-

mezení účastníků aktivit volného času podle věku nejsou ustálena a liší se ve vědních obo-

rech, ve společenské i výchovné praxi. Podle běţného chápání a dokumentů mezinárodních 

organizací se za mládeţ povaţují mladí lidé ve věku od 15-ti do 25-ti let, ačkoliv 

v posledních letech je trendem věkové hranice spíše rozšiřovat. Koncepce státní politiky 

pro oblast dětí a mládeže na období 2014-2020
5
 označuje za mládeţ věkovou skupinu 

                                                 

 

5
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 je základním strategickým doku-

mentem České republiky pro realizaci státní politiky mládeže. Její realizace je prováděna ve dvouletých 
intervalech formou naplňování cílů, plánů aktivit na příslušná období. (MŠMT,2013-2015) 
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obyvatelstva od 18-ti do 26-ti let. Definice mládeţe a její věkové vymezení se liší a kaţdý 

členský stát EU má nastaveny jiné parametry.   Evropská unie ve své Koncepci 2020za 

mládeţ označuje cílovou skupinu 13 aţ 30 let. Dle mého názoru dovršením patnáctého 

roku ţivota jiţ dítě dospívá a vzniká mu částečná právní odpovědnost, proto pro naši po-

třebu budu vycházet z toho, ţe mládeţ je od 15-ti let. Jako horní věkovou hranici si pro 

výzkum diplomové práce stanovím 25 let, tedy hranici, kterou upřednostňují mezinárodní 

organizace. 

Za respondenty z řad delikventní mládeţe byli osloveni svěřenci Výchovného ústavu 

v Olešnici, DÚM Brno a nízkoprahového centra v Brně na ul. Celní. Respondenti bezpro-

blémové mládeţe byli osloveni studenti Gymnázia v Blansku, studenti vysoké školy VÚT 

v Brně, Univerzity Masarykovy a obecným rozšířením po sociálních sítích. 

Vzhledem k tomu, ţe dotazník je nestandardizovaný, vznikla otázka, jakou formulací 

poloţených otázek tyto skupiny rozlišit. Delikvence je totiţ širší pojem neţ jenom krimina-

lita. Označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy. Nelze 

totiţ říci, ţe kdo se někdy dopustil nějakého protiprávního jednání, musí být označen jako 

delikventní. Pokud se totiţ zamyslíme nad otázkou, zdali se někdo dopustil nějakého proti-

právního jednání, musíme si bezpochyby přiznat, ţe takového jednání jsme se dopustili 

někdy všichni. Nemusí to být nutně např. krádeţ, ale uţ i přechod silnice na červenou je 

porušením právní normy a tudíţ protiprávním jednáním.  

Aby tedy nedošlo k pochybnostem a role obou skupin byly jednoznačně vymezeny, 

respondenti z delikventní skupiny v dotazníku odpovídají, ţe jim byla soudem nařízena 

ústavní nebo uloţena ochranná výchova, pro jejich delikventní (protispolečenské) chování. 

Interpretace a evaluace výzkumu díky tomu bude jednoznačná a nepovede k moţným spe-

kulacím ohledně toho, kdo je a není delikventní.  

7.3 Metoda 

Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku a počtu respondentů byla zvolena metoda 

výzkumu formou dotazníkového šetření s následnou kvantitativní analýzou vyhodnocení 

jednotlivých problémů. 

Poloţky v dotazníku jsou zaměřeny do několika zkoumaných oblastí. V případě vý-

zkumu byly vyuţity otázky uzavřené dichotomické, výběrové, ale i výčtové a v několika 

případech otázky škálové. Otázky zvolené v dotazníku vychází z výzkumů, které byly pu-
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blikovány a jsou citovány v teoretické části této diplomové práce, současně ale byly vybrá-

ny tak, aby odpovídaly potřebám výzkumu této práce. Pro ověření správnosti otázek byl 

dotazník nejprve předloţen čtyřem respondentům a následně byl upraven tak, aby byl co 

nejsrozumitelnější pro všechny kategorie respondentů.  

Vzhledem k tomu, ţe počet otázek je poměrně vysoký a poloţené otázky mohu být v 

některých případech pro respondenty nesrozumitelné, bylo zapotřebí, aby při vyplňování 

dotazníku ze strany mládeţe delikventní asistoval pedagogický popř. výchovný dozor, kte-

rý byl s dotazníkem předtím seznámen. Během výzkumu pak ale nedocházelo k tomu, ţe 

by nebyly otázky pochopeny, nebo by byl některý dotazník chybně vyplněný. Mládeţ bez-

problémová vyplňovala dotazník v elektronické podobě, kde je manuál navedl k úspěšné-

mu vyplnění.  

 

 

7.4 Hypotézy 

V teoretické části této práce bylo hovořeno o tom, ţe M. Štefunková a J. Šejvl ve své 

práci Prevence kriminality mládeže zmiňují kriminogenní faktory, které mohou vést 

k páchání trestné činnosti. Zde je řeč o rodinných rizikových faktorech (asociální, případně 

kriminální chování rodičů, nedostatečný zájem rodičů, ze kterého pramení nedůvěra) 

(ŠTEFUNKOVÁ, a další, 2012 stránky 11,12) Ve vztahu k těmto faktorům určuji hypoté-

zu č. 1: 

„U respondentů z delikventní skupiny se bude častěji neţ u respondentů 

z nedelikventní skupiny objevovat páchání kriminality jejich rodičů.― 

 

Současně zde bude důleţité zjistit, jaký vztah jednotlivci obou skupin mají ke svým 

rodičům a na koho se obrací se svými problémy. Zdali se uzavírají do sebe a problémy si 

řeší sami, popř. se obracejí na někoho blízkého. Předpokládám, ţe respondenti ze skupiny 

delikventní budou mít sloţité rodinné vztahy a nedůvěru ve společnost, bude u nich patrná 

určitá míra izolace a útěk od společenského. Vzhledem k těmto skutečnostem se lze do-

mnívat, ţe častěji neţ mládeţ bezproblémová budou na řešení svých problémů rezignovat. 

Na základě těchto předpokladů určuji hypotézu č. 2:  
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„Delikventní respondenti budou častěji neţ respondenti nedelikventní na řeše-

ní svých problémů rezignovat.― 

 

Otakar Jíra se ve výzkumu své práce Děti, mládež a volný čas zaměřil na hodnoto-

vou orientaci mládeţe ve vztahu k trávení volného času. Z jeho výzkumu vyplývá, ţe re-

spondenti se orientují více do budoucnosti, chtějí ţít ve zdravém ţivotním prostředí, mít 

úspěch, peníze a majetek, včetně vlastní firmy, pro tento ţivot být řádně fyzicky a psychic-

ky vybaveni. Z toho pak vyplývá poţadovaný pocit klidu a jistoty i dostatek volného času 

na odpočinek a realizaci vlastních zájmů a koníčků. (JÍRA, 1997 str. 32) 

Otázka hodnotového ţebříčku je součástí výzkumné části i této diplomové práce, kde chci 

tato dosavadní zjištění ověřit a porovnat na obou zkoumaných skupinách. Proto stanovuji 

hypotézu č. 3: 

„Současná mládeţ bude upřednostňovat zdraví a peníze před odpočinkem a 

realizací volného času.― 

 

Dalšími kriminogenními faktory je uţívání návykových látek. Skutečnost, ţe věk, 

kdy dochází k první zkušenosti s alkoholem, tabákem a omamnými a psychotropními lát-

kami se stále sniţuje, je všeobecně známá. Zajímavé ale bude ověřit dosavadní poznatky 

Břetislava Hofbauera, který ve své práci Děti, mládež a volný čas, publikoval, ţe sklony 

k uţívání návykových látek mají jedinci, kteří nedokáţí svůj volný čas organizovat a vyu-

ţívat efektivně. Na základě těchto poznatků stanovuji hypotézu č. 4: 

 „Uţivatelé návykových látek budou především jedinci, kteří nedokáţí volný 

čas vyuţívat efektivně.― 

 

Ve spolupráci s vedoucím mé diplomové práce panem PhDr. Ivanem Nedomou 

jsme se při plánování výzkumu shodli, ţe výzkum by se mohl zaměřit na zjištění, jaký způ-

sob trávení volného času by zaujal delikventní mládeţ a jaký způsob by preferovala mlá-

deţ bezproblémová. Obecně předpokládáme, ţe delikventní mládeţ, bude volit aktivní 

způsob trávení volného času. Domníváme se, ţe tuto skupinu by mohly zaujmout aktivity 

s určitou mírou agrese nebo adrenalinu, čemuţ by odpovídaly adrenalinové a úpolové spor-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 60 

 

ty. Naopak mládeţ bezproblémová bude upřednostňovat jiné aktivity, neţ adrenalinové a 

úpolové sporty. Na základě těchto předpokladů stanovuji hypotézu č. 5: 

„Delikventní mládeţ, bude volit aktivní způsob trávení volného času, na rozdíl 

od mládeţe bezproblémové bude upřednostňovat adrenalinové a úpolové sporty.― 

 

7.5 Interpretace výsledků výzkumu 

 

Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 89 respondentů. Z tohoto počtu bylo 47 muţů 

(52,8%) a 42 ţen (47,2%). Celkem 40 respondentů odpovědělo, ţe jim byla nařízena ús-

tavní nebo uloţena ochranná výchova, coţ činí 46,5 % ze zkoumaného vzorku. Z toho bylo 

26 muţů (65%) a 14 ţen (35%). Ve skupině nedelikventní odpovídalo 27 ţen, tj. 58,7% a 

19 muţů, tj. 41,3%. Z hlediska věkových skupin byla věková skupina 15-18 zastoupena 

40-ti jedinci, tj. 44,9 %, věková skupina 19-21 byla zastoupena 20-ti jedinci, tj. 22,5% a 

věková skupina 22-25 byla zastoupena 29-ti jedinci, tj. 32,6% 

 

Z hlediska dokončeného vzdělání byl soubor tvořen z jedné poloviny absolventy zá-

kladního vzdělání (50,6%). Toto zjištění je pochopitelné, neboť výzkumný soubor byl ze 

značné míry sloţen z respondentů, kteří vzhledem ke svému věku ani nemohli mít vzdělání 

vyšší. Ve výzkumném souboru bylo dále nejvíc frekventované dokončené středoškolské 

vzdělání, zakončené maturitou (25,8%), s výučním listem odpovídalo 10,1 % respondentů, 

s vyšším odborným vzděláním 3,4 % a 10,1 % vysokoškoláků. Tímto byly prezentovány 

odpovědi otázky č. 1,2,3 a na otázku č. 25, zdali jsou respondenti delikventi. 

 

Otázka č. 4 „V jaké rodině jste po větší část ţivota vyrůstali?―  

V případě nedelikventní skupiny odpovědělo 91,1% respondentů, ţe vyrůstali 

v úplné rodině, 8,9% těchto respondentů uvedlo, ţe vyrůstali s matkou. V případě delik-

ventní skupiny se podíl vyrůstajících v úplné rodině markantně sníţil na 25%, s matkou 

vyrůstalo 40% dotázaných, s otcem 5,% a náhradní výchovu mělo 30% dotázaných. Jestli-

ţe jsme v teoretické části hovořili o rodině jako o základním sociálním prostředí, které je 
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jedním z determinantů zdravého vývoje jedince ve společnosti, výsledky výzkumu jasně 

dokazují, ţe většina delikventních jedinců pochází z rodiny neúplné. 

 

Tabulka 1 – odpovědi na otázku č. 4 „V jaké rodině jste po větší část života vy-

růstali?“ 

 delikventní nedelikventní 

V úplné rodině 25% 89,1% 

S matkou 40% 8,7% 

S otcem 5% 0% 

Náhradní výchova 30% 2,2% 

 

Na otázku č. 5 „V jaké obci ţijete?― odpovědělo 31,5% respondentů, ţe ţijí v obci 

do 5-ti tisíc obyvatel, 23,6% uvedlo, ţe ţijí v obci 5-10 tisíc obyvatel, 10,1% odpovědělo, 

ţe ţijí v obci 10-25 tisíc obyvatel, 6,7% v obci 25-50 tisíc obyvatel, 28,1% uvedlo, ţe ţijí 

v obci nad 50 tisíc obyvatel.  

Graf 1 – odpovědi na otázku č. 5 „V jaké obci žijete?“ 

 

Tato otázka byla zvolena především proto, aby umoţnila srovnání, jak vnímají úro-

veň informovanosti o moţnostech trávení volného času respondenti z obcí různé velikosti. 
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Co se týká respondentů z obcí nad 50 tisíc obyvatel, úroveň informovanosti o moţnostech 

trávení volného času hodnotilo 24% respondentů jako velmi dobrou, 32% jako dobrou, 

32% jako špatnou a 12% jako velmi špatnou. Naproti tomu respondenti ţijící v obci 

s obyvateli  5-10 tisíc hodnotili v 60-ti % jako dobrou, 35% respondentů hodnotilo jako 

velmi dobrou a 5% jako velmi špatnou.  

 

Tabulka 2 – odpovědi na otázku č. 5 „V jaké obci žijete?“ ve vztahu k otázce č. 

18 „Jak byste v současné době hodnotili úroveň informovanosti o možnostech 

trávení volného času obecně?“ 

 Velmi dobrá Dobrá Špatná Velmi špatná 

0-5 tisíc obyvatel 17,9% 64,3% 17,9% 0% 

5-10 tisíc obyvatel 35% 60% 0% 5% 

10-25 tisíc obyvatel 22,2% 44,4% 33,4% 0% 

25-50 tisíc obyvatel 20,3% 49,7% 30% 0% 

Nad 50 tisíc obyvatel 24% 32% 32% 12% 

 

Zde je patrné, ţe mladí obyvatelé menších obcí vnímají informovanost o moţnos-

tech trávení volného času kladněji, neţ mladí obyvatelé větších měst, kteří nevnímají in-

formovanost o moţnostech trávení volného času jako dostačující. Samozřejmostí je, ţe 

v menších obcích se lidé znají a existuje zde určitá komunita, která si informace předává. 

Naproti tomu ve velkých městech je patrná větší míra společenské izolace.  

Zde bych rád připomněl úryvek z teoretické části, kde jsem na straně 32 citoval 

Konrada Lorenze, který ve svém díle Osm smrtelných hříchů jako jeden z problémů lid-

ského úpadku označil přelidněnost velkých měst, kde můţe mít přemíra sociálních kontak-

tů za následek izolovanost a snahu kontakty omezit na minimum. Z chování lidí potom 

mizí srdečnost, přátelský vztah k lidem, objevuje se sebestřednost, sobeckost a bezohled-

nost, coţ můţe mít za následek nárůst zločinnosti a kriminality. (LORENZ, 1973) 

 

Odpověď na tuto otázku úzce souvisí s odpověďmi na otázku č. 21 „V čem si myslíte, ţe 

by se informovanost o moţnostech trávení volného času mohla zlepšit?―  
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Zde odpovědělo 44% dotázaných z obcí na 50 tisíc obyvatel, ţe informovanost by 

se mohla zlepšit prostřednictvím mediálních akcí za podpory ministerstva školství, 36% 

respondentů by uvítalo větší osvětu ve školách, formou seminářů a různých prezentací, 

32% odpovídajících se domnívá, ţe lepší informace by měli poskytnout sami rodiče, 20% 

dotázaných vidí zlepšení ve veřejné prezentaci volnočasových zařízení, domů dětí a mlá-

deţe a neziskových organizací a pouze 8 % vnímá současnou úroveň poskytování informa-

cí o volnočasových aktivitách jako dostačující. 

 

Graf 2 – odpovědi obyvatel obcí nad 50 tisíc na otázku č. 21 „V čem si myslíte, že 

by se informovanost o možnostech trávení volného času mohla zlepšit?“ 

 

 

Otázka č. 6 „Na koho se převáţně obracíte při problémech v ţivotě?―  

42,5 % respondentů z delikventní skupiny na tuto otázku odpovědělo, ţe svoje 

problémy si řeší sami, 7,5 % se obrací na rodiče, 7,5% na přátele, 20% na svého partnera, 

7,5 procent na vychovatele a 15% problémy neřeší, čeká, jak to samo dopadne. Na učitele 

se se svými problémy neobrací nikdo z delikventních respondentů. 

Svoje problémy se snaţí překonat sami i většina dotázaných ze skupiny nedelik-

ventní, coţ odpovědělo 45,7% respondentů. Značný nárůst je ale patrný u odpovědí, kde se 

se svými problémy obrací na přátele, tuto moţnost uvedlo 28,3%, na rodiče se obrací 13,% 
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dotázaných a na svého partnera 8,7%. Pouze 2,2 procenta dotázaných uvedlo, ţe svoje 

problémy neřeší.  

 

Tabulka 3 – odpovědi na otázku č. 6 „Na koho se převážně obracíte při problé-

mech v životě?“ 

 delikventní nedelikventní 

Snaţím se problémy překonat sám 42,5% 45,7% 

Na rodiče 7,5% 13% 

Na přátele 7,5% 28,3% 

Na svého partnera 20% 8,7% 

Na vychovatele 7,5% 2,2% 

Na učitele 0% 0% 

Problémy neřeším, čekám, jak to samo dopadne 15% 2,2% 

 

Z těchto výsledků je patrné, ţe asi polovina dotázaných z obou skupin si svoje pro-

blémy řeší sama. Rozdíl je ale zřetelný u druhé poloviny dotázaných, kdy nedelikventní 

mládeţ se se svými problémy obrací na své přátele, rodinu a partnera. Zatímco poměrně 

velká část respondentů z druhé poloviny mládeţe delikventní na své problémy rezignuje a 

neřeší je vůbec.  

Na základě vyhodnocení zjištěných skutečností můţeme konstatovat, ţe hypotézu 

č.2: „Delikventní respondenti budou častěji neţ respondenti nedelikventní na řešení 

svých problémů rezignovat― se podařilo verifikovat.  

Co se týká pohlaví, zde mě zaujalo, ţe svoje problémy si sami řeší především muţi, 

kdy takto odpovědělo 51,1% dotázaných, přičemţ u ţen to bylo 32%. Ţeny, se především 

obracely na přátele 27,5% a na svého partnera 20%. Muţi svoji důvěru v přátele a partner-

ky hodnotili shodně  v 11,1% případů. 

Odpovědi na tuto otázku jasně ukázaly na vysokou míru sociální izolace všech sou-

časných mladých lidí a na jejich neschopnost navazovat důvěrné partnerské vztahy.  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 65 

 

 

Otázka č. 7 byla vytvořena formou hodnotového ţebříčku.  

Respondenti dostali za úkol, seřadit jednotlivé poloţky podle důleţitosti v jejich ţi-

votě.  Poloţky hodnotového ţebříčku vycházejí z výzkumu O. Jíry, který ve své práci Děti, 

mládež a volný čas rozdělil hodnoty na A hmotné (peníze), B profesně rozvojové (znalosti, 

práce), C sociálního zázemí a kontaktů (rodina, práce, přátelé, rodina a děti, chození s ně-

kým), D zdravotních a vzhledových předpokladů (zdraví), E obecně lidské (klid a jistota), 

F náplně volného času (čas na odpočinek, hraní si, koníčky, nicnedělání, odpočinek, snění, 

četba knih, hra na hudební nástroj). (JÍRA, 1997 str. 5) 

Zde chci ověřit stanovenou hypotézu č. 3: 

„Současná mládeţ bude upřednostňovat zdraví a peníze před odpočinkem a realizací 

volného času.― 

Výsledky výzkumu hodnotového ţebříčku, kde respondenti řadili jednotlivé poloţ-

ky podle důleţitosti 1-10 jsou následující. Respondenti v hodnotovém ţebříčku označili 

jako nejdůleţitější rodinu s poměrem důleţitosti v hodnotící škále 6,2 bodů, následovalo 

zdraví s hodnotou 5,9 bodů, přátelé 4,3 bodů, partner 4,0 body, peníze 3,2 bodů, zaměstná-

ní 3,1 bodů, znalosti 2,0 body, mít úspěch a mít čas na koníčky 1,4 body, čas na odpočinek 

1 bod.  

  Graf 3 – odpovědi na otázku č. 7 „Hodnotový žebříček mládeže obecně“ 
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Tímto výsledkem, se hypotézu č. 3 „Současná mládeţ bude upřednostňovat 

zdraví a peníze před odpočinkem a realizací volného času,― podařilo verifikovat. Zdra-

ví a peníze byly pro respondenty skutečně důleţitější neţ odpočinek a realizace volného 

času. Zajímavé ale bylo zjištění, ţe úspěch byl respondenty hodnocen na stejně nízké 

úrovni důleţitosti jako čas na koníčky, záliby a zájmy, coţ se zjištěním Otakara Jíry neko-

responduje.  

Výzkum hodnot mě ale zajímal i z pohledu rozdílů mezi delikventní a nedelikventní 

mládeţí. Zde výsledky ukázaly, ţe pro delikventní mládeţ je nejdůleţitější zdraví, které 

hodnotili v průměru 5,5 bodů v hodnotovém ţebříčku, následovala rodina s hodnotou 5,1 

bodů, peníze a partner shodně s 3,6 bodů, zaměstnání 3,4 bodů, přátelé 3,3 bodů, znalosti 

2,1 bodů, mít úspěch 1,5 bodů a na posledních místech s hodnotou 1,2 bodu čas na odpoči-

nek a 1 bod čas na koníčky, zájmy a záliby. Z těchto výsledků je zřejmé, ţe delikventní 

mládeţ odsouvá volný čas aţ na úplný konec hodnotového ţebříčku ve svém ţivotě. 

Výsledky u skupiny nedelikventní byly hodně podobné, s jistými odchylkami. Ne-

delikventní jedinci přikládali největší důleţitost rodině s hodnotou 7,5 bodů, následovalo 

zdraví s hodnotou 6,6 bodů, přátelé s hodnotou 5,4 bodů, partner s hodnotou 5,0 bodů, za-

městnání a peníze s 2,9 bodů, znalosti 2,4 bodů, čas na koníčky 2,0 bodů, mít úspěch 1,7 

bodů a čas na odpočinek 1 bod. Při porovnání obou zkoumaných skupin je patrné, ţe nede-

likventní skupina na rozdíl od delikventní upřednostňuje hodnotu sociálních vztahů 

s přáteli a partnerem před penězi a zaměstnáním. U nedelikventní mládeţe je i lépe hodno-

cen čas na koníčky, zájmy a záliby, ačkoliv se rovněţ umístil ve druhé polovině hodnocení 

důleţitosti.  
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Tabulka 4 – odpovědi na otázku č. 7 „Hodnotový žebříček mládeže delikventní i 

nedelikventní“ 

 delikventní nedelikventní 

Peníze 3,6 2,9 

Zaměstnání 3,4 2,9 

Rodina 5,1 7,5 

Přátelé 3,3 5,4 

Zdraví 5,5 6,6 

Čas na odpočinek 1,2 2 

Čas na svoje koníčky, záliby a zájmy 1 1 

Znalosti 2,1 2,4 

Mít úspěch 1,5 1,7 

Partner 3,6 5 

 

 

Otázka č. 8  „Zda-li jsou respondenti uţivateli návykových látek alkohol, ta-

bák, marihuana (konopní), LSD a lysohlávky (halucinogenní látky), pervitin a kokain 

(stimulanty).―  

Tyto zvolené návykové látky odpovídají nejčastěji uţívaným návykovým látkám v 

ČR. V případě psychotropních látek byly zvoleny nejčastěji uţívané látky konopné, halu-

cinogenní a stimulanty. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 

2013)  

Moţnosti odpovědí byly: Uţívám pravidelně, Zkusil jsem, ale neuţívám, Nikdy 

jsem nezkusil, Uţívám nepravidelně.  

Výsledky ukázaly, ţe 18% dotázaných ze souboru delikventní mládeţe pravidelně 

uţívá alkohol, tabák pravidelně kouří 74% dotázaných a pervitin nebo kokain pravidelně 

uţívá 7,6 % dotázaných. Nějakou zkušenost s pervitinem a kokainem má přitom 20,5% 

dotázaných, s LSD nebo lysohlávkami má zkušenost 33,3% dotázaných a s marihuanou 51 
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%. V případě mládeţe nedelikventní alkohol pravidelně pije 20% dotázaných, 20% jsou 

pravidelní kuřáci a marihuanu, LSD, lysohlávky, pervitin a kokain nikdo pravidelně neuţí-

vá. Zkušenosti s marihuanou má ale 46,6% dotázaných a nepravidelně ji uţívá 6,6% re-

spondentů. V případě mládeţe do 18-ti let přinesly výsledky následující zjištění. 15,8% 

respondentů pije alkohol pravidelně, 42% nepravidelně, tabák kouří pravidelně 52,6% do-

tázaných a 26,3% pravidelně kouří marihuanu. Dva respondenti v tomto věku odpověděli, 

ţe pravidelně uţívají pervitin nebo kokain.  

  

Tabulka 5 – odpovědi mládeţe nedelikventní na otázku č. 8 „Zda-li jsou respon-

denti uživatelé návykových látek“ 

 alkohol tabák marihuana LSD, lysohlávky Pervitin, kokain 

Ano, pravidelně 9 10 0 0 0 

Ano zkusil jsem, 

ale neuţívám 

12 19 22 1 0 

Ne, nikdy jsem 

nezkusil 

3 10 21 45 46 

Ano, nepravidelně 22 7 3 0 0 

 

 

Tabulka 6 – odpovědi mládeţe delikventní na otázku č. 8 „Zda-li jsou responden-

ti uživatelé návykových látek 

 alkohol tabák marihuana LSD,lysohlávky Pervitin, 

kokain 

Ano, pravidelně 8 30 13 0 3 

Ano zkusil jsem, 

ale neuţívám 

12 6 20 14 9 

Ne, nikdy jsem 

nezkusil 

0 0 1 24 25 

Ano, nepravidelně 20 4 6 2 3 
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Skutečnost, ţe věk, kdy dochází k první zkušenosti s alkoholem, tabákem a omam-

nými a psychotropními látkami se stále sniţuje, je všeobecně známá. Z toho důvodu nejsou 

výsledky výzkumu příliš překvapivé. Výsledky tohoto výzkumu ale potvrdily dosavadní 

poznatky, které publikoval Břetislav Hofbauer ve své práci Děti, mládež a volný čas, ţe 

sklony k uţívání návykových látek mají jedinci, kteří nedokáţí svůj volný čas organizovat 

a vyuţívat efektivně.  

Na základě těchto skutečností byla stanovena hypotéza č 4: „Uţivatelé návyko-

vých látek budou především jedinci, kteří nedokáţí volný čas vyuţívat efektivně.― 

Tuto hypotézu jsem se pokusil ověřit vyhodnocením odpovědí na otázku č. 28, 

„Uvědomujete si, ţe u sebe nacházíte rezervy, kde byste mohli svůj čas vyuţít lépe? 

Např. sebevzdělávání, hudba, sport, kultura, příroda, společenské akce, v něčem se 

zlepšit a v zálibách dál rozvíjet svoje schopnosti?― 

Zde byly moţnosti odpovědět: Ano uvědomuji a chtěl bych to změnit, Ano uvědo-

muji a nic na tom měnit nechci, Nemyslím si, ţe bych měl nějaké rezervy, svůj volný čas 

vyuţívám efektivně. 

Odpověď „Ano uvědomuji a chtěl bych to změnit“ uvedlo 72,2% respondentů, kteří 

pravidelně pijí alkohol, 53,9% respondentů, kteří pravidelně kouří marihuanu i tabák a 

všichni respondenti, kteří pravidelně uţívají pervitin nebo kokain 

Odpověď Ano uvědomuji a nic na tom měnit nechci, zvolilo 11,1% respondentů, 

kteří pravidelně pijí alkohol a 23,1%z těch, kteří uvedli, ţe pravidelně kouří marihuanu i 

tabák. 

Odpověď Nemyslím si, ţe bych měl nějaké rezervy, svůj volný čas vyuţívám efek-

tivně tak zvolilo pouze 16,7% respondentů, kteří pravidelně pijí alkohol a 23% responden-

tů, kteří pravidelně kouří marihuanu a tabák, ţádný z uţivatelů ostatních psychotropních 

látek. 
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Tabulka 7 srovnání odpovědí na otázku č. 8 „Zdali jsou respondenti uživatelé ná-

vykových látek“ a na otázku č. 28 „Uvědomujete si, že u sebe nacházíte rezervy, kde byste 

mohli svůj čas využít lépe? Např. sebevzdělávání, hudba, sport, kultura, příroda, spole-

čenské akce, v něčem se zlepšit a v zálibách dál rozvíjet svoje schopnosti?“ 

 Respondenti, 

kteří pravidelně 

pijí alkohol 

Respondenti, 

kteří pravidelně 

kouří tabák 

Respondenti, 

kteří pravidelně 

kouří marihua-

nu 

Respondenti, 

kteří pravidelně 

uţívají pervitin 

nebo kokain 

Ano uvědomuji 

a chtěl bych to 

změnit 

72,2% 53,9% 53,9% 100% 

Ano uvědomuji 

a nic na tom 

měnit nechci 

11,1% 23,1% 23,1% 0% 

Nemyslím si, ţe 

bych měl něja-

ké rezervy, svůj 

volný čas vyu-

ţívám efektivně 

16,7% 23% 23% 0% 

 

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, ţe hypotézu č. 4: „Uţivatelé návyko-

vých látek budou především jedinci, kteří nedokáţí volný čas vyuţívat efektivně― se 

podařilo verifikovat.  

 

Pokud jsem v teoretické části hovořil o motivaci ke způsobu trávení volného času, 

zmínil jsem zde myšlenku O. Jíry, který uvádí, ţe pro kaţdého jedince pojem volný čas 

představuje něco jiného. Se záměrem zjistit, co pro koho znamená pojem volný čas, byla 

respondentům poloţena otázka č. 9 „Co pro vás především představuje pojem volný 

čas?― Moţnosti odpovědí byly: Čas na svoje zájmy, záliby, krouţky, Moţnost jít ven do 

přírody, Čas na odpočinek, Moţnost kulturního vyţití, Nedělat nic, potulovat se. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 71 

 

U mládeţe bezproblémové jednoznačně zvítězil čas na svoje zájmy, záliby krouţ-

ky, který zvolilo 71,7% dotázaných, 21,7% označilo čas na odpočinek, 4,4% moţnost jít 

ven do přírody a 2,2% zvolilo moţnost kulturního vyţití. Nabízenou moţnost nedělat nic, 

potulovat se nezvolil nikdo.  

Podobně i většina respondentů z mládeţe delikventní označila za pojem volný čas, 

čas na svoje zájmy, záliby a krouţky, bylo to 52,5%. Velký rozdíl ale nastal při následují-

cích odpovědích, kde 25% dotázaných uvedlo čas na odpočinek a 15% za volný čas pova-

ţuje nicnedělání a potulování se. Zanedbatelné mnoţství 5% pak zvolilo moţnost jít ven do 

přírody a 2,5% moţnost kulturního vyţití. Z výsledků je zřejmé, ţe velká část mládeţe 

delikventní na rozdíl od mládeţe bezproblémové, vnímá volný čas pouze jako odpočinek 

nebo nic nedělání.  

Tabulka 8 – odpovědi na otázku č. 9 „Co pro vás především představuje pojem 

volný čas?“ 

 delikventní nedelikventní 

Čas na svoje zájmy, záliby, krouţky 52,5% 71,7% 

Moţnost jít ven do přírody 5% 4,4% 

Čas na odpočinek 25% 21,7% 

Moţnost kulturního vyţití 2,5% 2,2% 

Nedělat nic, potulovat se 15% 0% 

 

S otázkou č. 9 pak úzce souvisí odpovědi na otázku č. 10 „Kolik máte volného 

času?―.  

Moţnosti odpovědí byly: Mám spíše nedostatek volného času, Mám spíše dostatek 

volného času, Mám tolik volného času, ţe nevím, co s ním, Nezbývá mi ţádný volný čas. 

V případě mládeţe nedelikventní byla nejvíce hodnocena odpověď: Mám spíše do-

statek volného času, coţ zvolilo 50% respondentů. Na nedostatek volného času si stěţovalo 

39,1% dotázaných, přemíru volného času zvolilo 8,7% dotázaných a na skutečnost, ţe jim 

nezbývá ţádný volný čas, si stěţovalo pouze 2,2% respondentů.  

U mládeţe delikventní byly výsledky velice podobné, kdy 45% procent dotáza-

ných odpovědělo, ţe mají spíše dostatek volného času a 27,5% si stěţovalo na nedostatek 
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volného času. Patrný rozdíl lze pozorovat u následujících odpovědí, kdy 17,5% dotázaných 

uvedlo, ţe má tolik volného času, ţe neví co s ním a 10% uvedlo, ţe jim nezbývá vůbec 

ţádný volný čas. 

Tabulka 9 – odpovědi na otázku č. 10 „Kolik máte volného času?“ 

 delikventní nedelikventní 

Mám spíše nedostatek volného času 27,5% 39,1% 

Mám spíše dostatek volného času 45% 50% 

Mám tolik volného času, ţe nevím co s ním 17,5% 8,7% 

Nezbývá mi ţádný volný čas 10% 2,2% 

 

Výsledky výzkumu ukázaly, ţe většina respondentů z obou zkoumaných skupin má 

spíše dostatek volného času, který současně většina obou zkoumaných skupin vnímá jako 

čas na svoje zájmy, záliby a krouţky. Zároveň ale bylo zjištěno, ţe velká část mládeţe de-

likventní za volný čas povaţuje odpočinek a nic nedělání. 

 

Otázka č. 11 „Kdo rozhoduje o tom, jak trávíte svůj volný čas?― 

Zde dostali respondenti moţnost odpovědět: Sám se rozhoduji, jak budu trávit svůj 

volný čas, Rozhodují o tom moji rodiče, ale mám na výběr, Rozhodují o tom moji rodiče a 

nemám na výběr, Rozhoduje o tom někdo jiný (učitel, vychovatel, apod.) ale mám na vý-

běr, Rozhoduje o tom někdo jiný (učitel vychovatel, apod.) a nemám na výběr. Tato otázka 

byla zvolena s cílem zjistit, zda-li se jednotlivci obou zkoumaných skupin sami rozhodují o 

tom, jak tráví svůj volný čas a do jaké míry jim volný čas organizuje někdo jiný. 

95,7% respondentů z bezproblémové mládeţe uvedlo, ţe se rozhodují sami, jak 

trávit svůj volný čas, pouze 2,2 % odpovědělo, ţe o tom rozhoduje někdo jiný (učitel, vy-

chovatel, apod.) a nemají na výběr, 2,2% respondentů uvedlo, ţe o tom rozhoduje někdo 

jiný (učitel, vychovatel, apod.), ale mají na výběr.  

U delikventní mládeţe to bylo 65% respondentů, kteří uvedli, ţe se sami rozhodují, 

jak budou trávit svůj volný čas, následovala odpověď, ţe o tom rozhoduje někdo jiný (uči-

tel, vychovatel, apod.), ale mají na výběr, kdy tuto moţnost zvolilo 25% respondentů, 10% 
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respondentů pak uvedlo, ţe o tom, jak tráví svůj volný čas, rozhoduje někdo jiný (učitel, 

vychovatel apod.) a nemají na výběr. 

Tabulka 10 – odpovědi na otázku č. 11„Kdo rozhoduje o tom, jak trávíte svůj 

volný čas?“ 

 delikventní nedelikventní 

Sám se rozhodují, jak budu trávit svůj volný čas 65% 95,7% 

Rozhodují o tom moji rodiče, ale mám na výběr 0% 0% 

Rozhodují o tom moji rodiče a nemám na výběr 0% 0% 

Rozhoduje o tom někdo jiný (učitel, vychovatel, apod.), 

ale mám na výběr 

25% 2,2% 

Rozhoduje o tom někdo jiný (učitel, vychovatel, apod.) a 

nemám na výběr 

10% 2,2% 

 

Výzkum ukázal, ţe v případě mládeţe delikventní je u velké části respondentů vol-

ný čas organizovaný někým jiným, především učitelem, nebo vychovatelem.  Takové zjiš-

tění můţe korespondovat s tvrzením, ţe tito jednotlivci si nedokáţou svůj volný čas orga-

nizovat sami. Proč tomu tak je naznačuje srovnání těchto odpovědí s odpověďmi na otázku 

č. 9 „Co pro vás především představuje pojem volný čas?―, kde 100% respondentů, 

kteří uvedli, ţe volný čas jim organizuje někdo jiný (učitel, vychovatel), ale mají na výběr, 

vnímají volný čas jako nic nedělání a potulování se. Současně ale toto zjištění můţe zna-

menat rezignaci těchto respondentů na to, svůj volný čas organizovat. 

 

Otázka č. 12 „Kdyţ si vzpomenete, jak trávili svůj volný čas vaši rodiče (popř. 

pěstouni nebo vychovatelé), myslíte si, ţe to mělo vliv na to, jak teď trávíte svůj volný 

čas vy?― 

Moţnosti odpovědět byly pouze ano, ne. 53,9% respondentů z delikventní mládeţe 

se domnívá, ţe způsob trávení volného času jejich rodičů mělo vliv na to, jak v současné 

době tráví volný čas oni, 46,2 % dotázaných si nemyslí, ţe by je ovlivnil způsob trávení 

volného času jejich rodičů.  
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U nedelikventní mládeţe uvedlo 31,1 % respondentů, ţe způsob trávení volného 

času jejich rodičů je ovlivnil a 68,9% respondentů uvedlo, ţe nikoliv.  

Graf 4 – odpovědi na otázku č. 12 „Když si vzpomenete, jak trávili svůj volný čas 

vaši rodiče (popř. pěstouni nebo vychovatelé), myslíte si, že to mělo vliv na to, jak teď 

trávíte svůj volný čas vy?“ 

 

Zde je patrné, ţe ačkoliv většina delikventních respondentů pochází z neúplné rodiny, nad-

poloviční většina dotázaných přikládá rodičům ve vztahu k trávení volného času velkou 

důleţitost. Naopak většina respondentů mládeţe bezproblémová se od svých rodičů 

„distancuje“ nachází vlastní autonomní cestu.  

Otázka č. 13 „Zde dostali respondenti za úkol, aby si představili, ţe jejich vol-

ný čas je 100 bodů a pokusili se tyto body rozdělit podle toho, jakým způsobem tráví 

svůj volný čas.― 

  Moţnosti byly: sport, sebevzdělávání, četba, turistika, televize, počítačové hry, 

s přáteli, jiné zájmové krouţky, nic nedělání. 

Delikventní mládeţ rozdělila svůj volný čas následovně. Nejvíce bodů v průměru 

22 přikládali respondenti sportovním aktivitám, následoval čas strávený s přáteli, kterému 

přiloţili 20,7 bodů, poté to byl čas u televize s 15,5 bodu, následovalo nic nedělání s 9,7 

body, sebevzdělávání 8,8 bodů, počítačové hry 9,7 bodů, četba 5,7 bodů, jiné zájmové 

krouţky 4,4 bodů a turistika 3,6 bodů. 
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Nedelikventní mládeţ přiloţila sportovním aktivitám 27,4 bodů, na druhém místě 

volili respondenti čas strávený s přáteli 23,5 body, 10,5 bodů patřilo sebevzdělávání, 9,5 

bodů nic nedělání, 7,1 bodů čas u televize, 6 bodů pro četbu, 6,6 bodů turistika, 5,3 jiné 

zájmové krouţky, 4,1 počítačové hry 

Tabulka 11 – odpovědi na otázku č. 13 „Zde dostali respondenti za úkol, aby si 

představili, že jejich volný čas je 100 bodů a pokusili se tyto body rozdělit podle toho, 

jakým způsobem tráví svůj volný čas.“ 

 delikventní nedelikventní 

Sport 22 27,4 

Sebevzdělávání 8,8 10,5 

Četba 5,7 6 

Turistika 3,6 6,6 

Televize 15,5 7,1 

Počítačové hry 9,7 4,1 

S přáteli 20,7 23,5 

Jiné zájmové krouţky 4,4 5,3 

Nic nedělání 9,7 9,5 

 

Výsledky ukázaly, ţe většinu volného času tráví obě skupiny respondentů přede-

vším sportovními aktivitami. Další velkou část volného času obě skupiny přiřadili času 

strávenému s přáteli. Rozdíl nastal u následujících aktivit, kde mládeţ delikventní označila 

třetí nejvýznamnější část trávení volného času jako čas u televize, zatímco mládeţ nedelik-

ventní jako čas na sebevzdělávání. U obou skupin poté následoval čas na nic nedělání, u 

mládeţe delikventní poté čas věnovaný hraním her na počítači. Zajímavé zjištění je, ţe 

poměrně významnou část volného času delikventní mládeţ na rozdíl od bezproblémové 

tráví u televize a počítačových her. Nejméně volného času obě skupiny věnují jiným zá-

jmovým krouţkům  
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Otázka č. 14 „Jak vnímáte svoje finanční moţnosti ve způsobu trávení volného 

času?― 

Moţnosti odpovědět. Peníze u mě nebyly nikdy ţádný problém, rodiče mi platili 

všechny moje koníčky. Kvůli nedostatku peněz jsem bohuţel nemohl vybírat koníčky pod-

le svých představ, Nad nedostatkem peněz jsem nikdy nepřemýšlel, záměrně jsem volil 

finančně dostupné koníčky, Nejsem schopný odpovědět, jelikoţ jsem ţádné koníčky nikdy 

neměl. 

Nejvíce respondentů delikventní mládeţe, celkem 65% uvedlo, ţe kvůli nedostatku 

peněz nemohli vybírat koníčky podle svých představ, následovala odpověď „Nad nedostat-

kem peněz jsem nikdy nepřemýšlel, záměrně jsem volil finančně dostupné koníčky,“ kte-

rou zvolilo 17,5% respondentů. 12,5% odpovědělo, ţe peníze u nich nebyly nikdy ţádný 

problém a rodiče jim platili všechny koníčky. Pouze 5% dotázaných uvedlo, ţe nejsou 

schopni odpovědět, jelikoţ nikdy ţádné koníčky neměli. 

Naopak většina respondentů z mládeţe bezproblémové, celkem 47,8% uvedlo, ţe 

nad nedostatkem peněz nikdy nepřemýšleli a záměrně volili finančně dostupné koníčky. 

Pouze 15% dotázaných uvedlo, ţe kvůli nedostatku peněz nemohli vybírat koníčky podle 

svých představ a pouze jeden respondent uvedl, ţe nikdy ţádné koníčky neměl.  

Tabulka 12 – odpovědi na otázku č. 14 „Jak vnímáte svoje finanční možnosti ve 

způsobu trávení volného času?“ 

 delikventní nedelikventní 

Peníze u mě nebyly nikdy ţádný problém, 

rodiče mi platili všechny koníčky 

12,5% 34,8% 

Kvůli nedostatku peněz jsem bohuţel ne-

mohl vybírat koníčky podle svých představ 

65% 15,2% 

Nad nedostatkem peněz jsem nikdy nepře-

mýšlel, záměrně jsem volil finančně do-

stupné koníčky 

17,5% 47,8% 

Nejsem schopný odpovědět, jelikoţ jsem 

ţádné koníčky nikdy neměl 

5% 2,2% 
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Výsledky výzkumu v této otázce naznačují, jakou důleţitost u mládeţe delikventní 

hraje stránka finanční a materiální. Naopak u mládeţe bezproblémové výsledky výzkumu 

ukázaly, ţe většina jedinců, bez ohledu na jejich finanční situaci, dokázala svůj volný čas 

trávit smysluplně a vybírat dostupné koníčky. Toto tvrzení potvrzují i odpovědi na násle-

dující otázku. 

Otázka č. 15 „Povaţujete otázku peněz v problematice způsobu trávení volné-

ho času za zásadní?―  

Na tuto otázku odpovědělo „Ne“ 67,4% respondentů nedelikventní mládeţe, 

32,6% se domnívá, ţe peníze hrají zásadní roli v problematice trávení volného času. Na-

proti tomu mládeţ delikventní povaţuje otázku peněz v moţnostech trávení volného času 

za zásadní. Tuto moţnost zvolilo 77,5% dotázaných. Pouze 22,5% respondentů se domní-

vá, ţe peníze zásadní roli nemají.  

Tabulka 13 – odpovědi na otázku č. 15 „Považujete otázku peněz v problematice 

způsobu trávení volného času za zásadní?“  

 delikventní nedelikventní 

ano 77,5% 32,6% 

ne 22,5% 67,4% 

 

Otázka č. 16 „Jak dlouho jste se většinou vydrţeli věnovat svým zájmům?― 

Moţnosti odpovědět: Nikdy jsem u ţádné zájmové aktivity dlouho nevydrţel, Kdyţ 

jsem se pro něco nadchl, obvykle jsem u zájmové činnosti vydrţel. 

V případě mládeţe delikventní zvolilo 45% respondentů odpověď, nikdy jsem u 

ţádné zájmové aktivity dlouho nevydrţel a 55% dotázaných odpovědělo, kdyţ jsem se pro 

něco nadchl, obvykle jsem u zájmové činnosti vydrţel. 

Mládeţ bezproblémová v 76,1% vybrala odpověď, kdyţ jsem se pro něco nadchl, 

obvykle jsem u zájmové činnosti vydrţel, pouze 23,9% respondentů uvedlo, ţe u ţádné 

zájmové aktivity dlouho nevydrţeli. Odpovědi na tuto otázku ukazují na slabou motivační 

stránku delikventní mládeţe.  
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Tabulka 14 – odpovědi na otázku č. 16 „Jak dlouho jste se většinou vydrželi vě-

novat svým zájmům?“ 

 delikventní nedelikventní 

Nikdy jsem u ţádné zájmové aktivity 

dlouho nevydrţel 

45% 23,9% 

Kdyţ jsem se pro něco nadchl, u zá-

jmové činnosti jsem obvykle vydrţel 

55% 76,1% 

 

Otázka č. 17 „Respondenti dostali za úkol rozdělit 100 bodů, podle toho, komu 

přikládáte jakou zásluhu na tom, jak v současné době trávíte svůj volný čas.― Odpo-

věď: Rodičům, Přátelům, Prostředí, kde jsem vyrůstal, Médiím, Škole, Sám sobě. 

Lorenz, Pelikán a další autoři hovoří o tom, ţe člověk se stává v současné době 

konformní. Je ovlivňován sdělovacími prostředky. Výzkumem v této otázce chci mimo 

jiné zjistit míru konformity respondentů, zaměřenou na to, jak jsou při rozhodování ve 

způsobu trávení volného času ovlivňováni médii. 

Respondenti mládeţe delikventní největší zásluhu přiřadili svým přátelům, kterým 

udělili 26 bodů z pomyslného koláče o sto bodech, 25,7 bodů potom přikládají sami sobě, 

21,4 bodů prostředí, kde vyrůstali, 14,6 bodů svým rodičů, 6,6 bodů škole a 5,8 bodů medi-

ím.  

Odpovídající z mládeţe nedelikventní v této otázce nejvíce bodů 32,7 přidělili sa-

mi sobě, následovali rodiče, kterým přiřadili 22 bodů, přátelům 21,8 bodů, prostředí, kde 

vyrůstali 13 bodů, škole 6,9 bodů a médiím 3,7 bodů. 
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Tabulka 15 – odpovědi na otázku č. 17 „Respondenti dostali za úkol rozdělit 100 

bodů, podle toho, komu přikládáte jakou zásluhu na tom, jak v současné době 

trávíte svůj volný čas.“ 

 delikventní nedelikventní 

Rodičům 14,6 22 

Přátelům 26 21,8 

Prostředí, kde jsem vyrůstal 21,4 13 

Médiím 5,8 3,7 

Škole 6,6 6,9 

Sám sobě 25,7 32,7 

 

Výsledek výzkumu v této otázce vnímám tak, ţe mládeţ bezproblémová jsou pře-

devším autentičtí jedinci, kteří si uvědomují sami sebe a svoji roli v ţivotě. Uvědomují si, 

ţe způsob trávení svého volného času ovlivňují především sami a je na nich, jak si svůj 

volný čas zorganizují. Významný vliv přikládají svým rodičů, přátelům ale i prostředí, kde 

vyrůstali.  

Naopak mládeţ delikventní se řídí podle toho, co si myslí jejich přátelé a jejich 

vlastní pocit je aţ na druhém místě. Vliv prostředí řadí před vztah s rodiči, coţ je pochopi-

telné, vzhledem k neúplným rodinám, ve kterých většina z nich vyrůstala. Zajímavým po-

znatkem je, ţe všichni respondenti řadí vliv školy aţ na poslední místa. Co se týká vlivu 

médií, nejen v tomto ohledu mládeţ delikventní vykazuje větší míru konformity neţ mlá-

deţ nedelikventní.  

 

Otázka č. 18 „Jak byste v současné době hodnotili úroveň informovanosti o 

moţnostech trávení volného času obecně?―  

Odpověď: Dobrá, Velmi dobrá, Špatná, Velmi špatná. 

Bezproblémová mládeţ hodnotila informovanost o moţnostech trávení volného 

času jako dobrou v 54,4% případů. 34,8% respondentů vnímá informovanost o moţnostech 
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trávení volného času jako velmi dobrou a pouze 10,9% odpovídajících povaţuje současnou 

informovanost za špatnou. Odpověď velmi špatná nezvolil ţádný z dotázaných.  

42,5% respondentů z mládeţe delikventní vnímá současnou informovanost o moţ-

nostech jako dobrou, 22,5% dokonce jako velmi dobrou, 25% dotázaných se ale domnívá, 

ţe informovanost je špatná a 10% dotázaných si dokonce myslí, ţe informovanost je velmi 

špatná.  

Tabulka 16 – odpovědi na otázku č. 18 „Jak byste v současné době hodnotili 

úroveň informovanosti o možnostech trávení volného času obecně?“ 

 delikventní nedelikventní 

Dobrá 42,5% 54,4% 

Velmi dobrá 22,5% 34,8% 

Špatná 25% 10,9% 

Velmi špatná 10% 0% 

 

Co se týká rozdílů mezi mládeţí delikventní a bezproblémovou v oblasti hodnocení 

úrovně informovanosti o moţnostech trávení volného času, v hodnocení dobrá a velmi 

dobrá nejsou rozdíly výrazně markantní. Výsledky ale ukazují, ţe mládeţ delikventní vní-

má informovanost o moţnostech trávení volného času hůře, jelikoţ 25% ji hodnotí špatně a 

10% velmi špatně. 

Otázka č. 19 „Respondenti dostali za úkol rozdělit 100 bodů podle toho, 

z jakých informačních kanálů nejčastěji čerpali informace o moţnostech trávení vol-

ného času.―  

Moţnosti odpovědět byly: Internet, Televize, Rozhlas, Tisk, Škola, Přátelé, Rodina, 

Prezentace, přednášky a společenské akce různých organizací. 

Mládeţ delikventní, největší počet bodů 28,9 přidělila svým přátelům, následoval 

internet, který si získal 24,3 bodů, poté televize 11,8 bodů, rodina 11,6 bodů, škola 10,2 

bodů, prezentace, přednášky a společenské akce různých organizací 6 bodů, tisk 4,8 bodů a 

jako poslední rozhlas s 2,5 bodem. 

Mládeţ bezproblémová největším počtem bodů 32,4 hodnotila internet, jako nejví-

ce vytěţovaný informační kanál o moţnostech trávení volného času, následovali přátelé 
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s počtem 29,7 bodů, poté rodina 19,7 bodů, škola 9,3 bodů, televize 3 body, tisk 2,6 bodů, 

prezentace, přednášky a společenské akce různých organizací 2,1 bod a rozhlas s 1,1 body. 

 

Tabulka 17 – odpovědi na otázku č. 19 „Respondenti dostali za úkol rozdělit 100 bodů 

podle toho, z jakých informačních kanálů nejčastěji čerpali informace o možnostech 

trávení volného času.“ 

 delikventní nedelikventní 

Internet 24,3 32,4 

Televize 11,8 3 

Rozhlas 2,5 1,1 

Tisk 4,8 2,6 

Škola 10,2 9,3 

Přátelé 28,9 29,7 

Rodina 11,6 19,7 

Prezentace, přednášky a společenské akce 

různých organizací 

6 2,1 

 

Největší podíl respondenti z obou zkoumaných skupin na otázku z jakých infor-

mačních kanálů čerpali, přiřadili svým přátelům. Jako druhý informační kanál byl znovu u 

obou skupin internet a jako třetí rodina. Na čtvrtém místě to byl pro mládeţ delikventní 

televize, pro mládeţ bezproblémovou škola. Na posledních místech se umístily přednášky, 

tisk a rozhlas. Tyto výsledky znovu naznačují, ţe škola a rodina nejsou pro respondenty 

hlavními nositeli informací o moţnostech trávení volného času.  

 

Otázka č. 20 „Dokáţete v současné době říci, ţe máte přehled o volnočasových 

zařízeních (domy dětí a mládeţe, nízkoprahová centra, sportovní kluby apod.), které 

se nachází ve vašem okolí a jaké moţnosti trávení volného času nabízejí?―  

Odpověď: Ano, znám některá volnočasová zařízení a jejich moţnosti trávení vol-

ného času, které nabízejí, Ano znám některá volnočasová zařízení ve svém okolí, ale ne-
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mám přehled, jaké moţnosti trávení volného času nabízejí, Neznám ţádná volnočasová 

zařízení ve svém okolí. 

Na tuto otázku odpovědělo 43,5% respondentů z nedelikventní mládeţe, ţe znají 

některá volnočasová zařízení ve svém okolí a jejich moţnosti trávení volného času, které 

nabízejí, 43,5% dotázaných uvedlo, ţe zná některá volnočasová zařízení ve svém okolí, ale 

nemají přehled o tom, jaké moţnosti trávení volného času nabízejí, a 13% respondentů 

odpovědělo, ţe neznají ţádná volnočasová zařízení ve svém okolí.  

Odpověď „Ano, znám některá volnočasová zařízení a jejich moţnosti trávení vol-

ného času, které nabízejí“ uvedlo 55% respondentů delikventní mládeţe, 20% delikventů 

uvedlo, ţe znají některá volnočasová zařízení ve svém okolí, ale nemají přehled o moţnos-

tech trávení volného času, jaké nabízejí, a 25% dotázaných uvedlo, ţ neznají ţádná volno-

časová zařízení ve svém okolí. 

Tabulka 18 – odpovědi na otázku č. 20 „Dokážete v současné době říci, že máte 

přehled o volnočasových zařízeních (domy dětí a mládeže, nízkoprahová centra, sportov-

ní kluby apod.), které se nachází ve vašem okolí a jaké možnosti trávení volného času 

nabízejí?“  

 delikventní nedelikventní 

Ano, znám některá volnočasová zřízení ve 

svém okolí a jejich moţnosti trávení vol-

ného času, které nabízejí 

55% 43,5% 

Ano, znám některá volnočasová zařízení 

ve svém okolí, ale nemám přehled, jaké 

moţnosti trávení volného času nabízejí 

20% 43,5% 

Neznám ţádná volnočasová zařízení ve 

svém okolí 

25% 13% 

 

Zde výsledky naznačují, ţe ačkoliv asi polovina delikventních respondentů zná ně-

která volnočasová zařízení a mají přehled o tom, jaké moţnosti trávení volného času nabí-

zejí, druhá polovina nezná svoje moţnosti nebo neznají vůbec ţádná volnočasová zařízení.  
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Otázka č. 21 „V čem si myslíte, ţe by se informovanost o moţnostech trávení 

volného času mohla zlepšit?― 

Odpověď: Lepší informace by mohli poskytnout sami rodiče, Větší osvěta ve ško-

lách, formou seminářů, různých prezentací, Veřejná prezentace volnočasových zařízení, 

domy dětí a mládeţe, neziskových organizací, Mediální akce za podpory ministerstva škol-

ství, Současnou úroveň poskytování informací o volnočasových aktivitách vnímám jako 

dostačující. Zde dostali respondenti moţnost více odpovědí. 

Delikventní mládeţ vidí nedostatky, především v informovanosti ze strany rodičů. 

30% dotázaných uvedlo, ţe lepší informace by mohli poskytnout sami rodiče. 27,5% dotá-

zaných se domnívá, ţe informovanost by se mohla zlepšit prostřednictvím mediálních akcí 

za podpory ministerstva školství, 17,5 procenta dotázaných se domnívá, ţe ke zlepšení by 

mohly přispět veřejné prezentace volnočasových zařízení, domů dětí a mládeţe a nezisko-

vých organizací, 15% si myslí, ţe by pomohla větší osvěta ve školách, formou seminářů a 

různých prezentací a 17,5% respondentů vnímá současnou úroveň poskytování informací 

jako dostačující. 

Bezproblémová mládeţ jednoznačně podpořila větší osvětu ve školách, kdy tuto 

moţnost zvolilo 63% dotázaných. 34,8% respondentů uvedlo, ţe informovanost by mohly 

zlepšit mediální akce za podpory ministerstva školství, 32,6% podpořilo veřejné prezentace 

volnočasových zařízení, 17,4% se domnívá, ţe lepší informace by mohli poskytnout sami 

rodiče a shodně 17,4% dotázaných vnímá současnou úroveň poskytování informací jako 

dostačující.  

Výsledky výzkumu v otázce zlepšení informovanosti o moţnostech trávení volného 

času ukázaly na rozdíly mezi mládeţí delikventní a bezproblémovou. U odpovědí mládeţe 

delikventní se zřejmě do jisté míry odráţí jejich rodinné vztahy a zázemí, čímţ dávají jas-

ně najevo, ţe problém spatřují především v poskytování informací ze strany rodičů. Toto 

zjištění potvrzují i odpovědi na otázky č. 12,17,19. Naopak mládeţ nedelikventní jedno-

značně vyhodnotila jako nedostatečné poskytování informací na půdě školy, coţ současně 

potvrzují i odpovědi na otázky č. 17,19 
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Tabulka 19 – odpovědi na otázku č. 21 „V čem si myslíte, že by se informovanost 

o možnostech trávení volného času mohla zlepšit?“ 

 delikventní nedelikventní 

Lepší informace by mohli po-

skytnout sami rodiče 

30% 17,4% 

Větší osvěta ve školách, formou 

seminářů a různých prezentací 

15% 63% 

Veřejná prezentace volnočaso-

vých zařízení, domy dětí a mláde-

ţe, neziskových organizací 

17,5% 32,6% 

Mediální akce za podpory minis-

terstva školství 

27,5% 34,8% 

Současnou úroveň poskytování 

informací o volnočasových akti-

vitách vnímám jako dostačující 

17,5% 17,4% 

 

S těmito výsledky úzce souvisí i vyhodnocení odpovědí na otázku č. 29 „Co by 

vás nejvíce motivovalo k tomu, abyste změnili svůj přístup k trávení volného času?― 

56,5% respondentů z mládeţe nedelikventní v tomto směru spatřuje především 

motivaci zdokonalit se v něčem novém a uspokojit svoje potřeby. 17,4% respondentů by 

nejvíce motivovala podpora a zájem jejich okolí (rodina, partner, přátelé, kolegové, učitelé, 

vychovatelé), 13% dotázaných by podpořil zájem ze strany institucí (školy, obce), které by 

zprostředkovaly aktivity, informovaly by o nich a poskytly prostory, přičemţ nejméně by 

tuto mládeţ motivovala moţnost zviditelnit se před ostatními, kdy tuto odpověď zvolilo 

2,2% dotázaných.  

Většinu respondentů z mládeţe delikventní by rovněţ motivovala moţnost zdoko-

nalit se v něčem novém a uspokojit svoje potřeby. Tuto volbu by preferovalo 35% dotáza-

ných. 25% respondentů uvedlo moţnost „Zviditelnit se před ostatními (rodina, partner, 

přátelé, spoluţáci, kolegové, učitelé vychovatelé)“, 15% respondentů by motivoval dosta-

tek informací o tom, kde kdy a jak mohou konkrétní činnost dělat, 12,5% delikventů by 
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podpořil zájem jejich okolí (rodina, partner, přátelé, kolegové, učitelé, vychovatelé) a 

shodně 12,5% dotázaných vnímá jako dostatečnou motivaci podporu ze strany institucí, 

které by zprostředkoval aktivity, informovaly by o nich a poskytly prostory. 

Tabulka 20 – odpovědi na otázku č. 29 „Co by Vás nejvíce motivovalo k tomu, 

abyste změnili svůj přístup k trávení volného času?“ 

 delikventní nedelikventní 

Dostatek informací o tom, kde, kdy a jak 

mohu konkrétní činnost dělat 

15% 10,9% 

Podpora a zájem mého okolí (rodina, 

partner, přátelé, kolegové, učitelé, vy-

chovatelé) 

12,5% 17,4% 

Podpora ze strany institucí (školy, obce), 

které by zprostředkovaly aktivity, infor-

movaly by o nich a poskytly prostory 

12,5% 13% 

Moţnost zviditelnit se před ostatními 

(rodina, partner, přátelé, spoluţáci, kole-

gové, učitelé, vychovatelé) 

25% 2,2% 

Moţnost zdokonalit se v něčem novém a 

uspokojit svoje potřeby 

35% 56,5% 

 

Otázka č. 22 „Dopustili se vaši rodiče někdy nějakého protiprávního jednání, 

za které byli stíháni nebo odsouzeni?―  

Odpověď: Ne, nikdy se ţádného takového protiprávního jednání nedopustili, Ano, 

jednou byl někdo z rodičů stíhán nebo odsouzen, Ano, stíhán a odsouzen byl někdo 

z rodičů opakovaně, Nevím, s rodiči jsem nevyrůstal. 

Na tuto otázku odpovědělo 37,5% dotázaných mladých delikventů, ţe jejich rodiče 

se nikdy ţádného takového protiprávního jednání nedopustili. 27,5% respondentů uvedlo, 

ţe jednou byl někdo z rodičů stíhán nebo odsouzen, stejný počet odpovídajících uvedl, ţe 

stíhán nebo odsouzen byl někdo z rodičů opakovaně, 7,5% respondentů uvedlo, ţe neví, 

protoţe s rodiči nevyrůstali. 
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95,7% respondentů mládeţe bezproblémové uvedlo, ţe jejich rodiče se nikdy ne-

dopustili ţádného protiprávního jednání, za které by byli stíháni nebo odsouzeni. Jeden 

dotázaný uvedl, ţe jednou byl někdo z rodičů stíhán nebo odsouzen a jeden respondent 

uvedl, ţe nemůţe odpovědět, protoţe s rodiči nevyrůstal. 

Vyhodnocením odpovědí na tuto otázku se podařilo verifikovat hypotézu č. 1 

„U respondentů z delikventní skupiny se bude častěji neţ u respondentů 

z nedelikventní skupiny objevovat páchání kriminality jejich rodičů.― 

 

Tabulka 21 – odpovědi na otázku č. 22 „Dopustili se vaši rodiče někdy nějakého 

protiprávního jednání, za které byli stíháni nebo odsouzeni?“ 

 delikventní nedelikventní 

Ne, nikdy se ţádného takového protiprávního 

jednání nedopustili 

37,5% 95,7% 

Ano, jednou byl někdo z rodičů stíhán nebo od-

souzen 

27,5% 2,2% 

Ano, stíhán a odsouzen byl někdo z rodičů opa-

kovaně 

27,5% 0% 

Nevím, s rodiči jsem nevyrůstal 7,5% 2,2% 

 

Otázka č. 23 „Dopustil jste se někdy vy nějakého protiprávního jednání? Neu-

vaţujte dopravní přestupky.― 

Moţnosti odpovědět byly: Ne, nikdy jsem se ţádného protiprávního jednání nedo-

pustil, Ano, ale jenom drobných přestupků, Ano, ale nikdy jsem nebyl stíhán nebo odsou-

zen, Ano, byl jsem stíhán nebo odsouzen. 

78,3% respondentů mládeţe nedelikventní uvedlo, ţe se nikdy ţádného takového 

protiprávního jednání nedopustili, 13% dotázaných se dopustilo jenom drobných přestup-

ků, tři respondenti (6,5%) se dopustili protiprávního jednání, ale nebyli stíháni nebo od-

souzeni a jeden dotázaný uvedl, ţe byl stíhán nebo odsouzen. 
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65% respondentů mládeţe delikventní uvedlo, ţe se dopustili pouze drobných pře-

stupků, 17,5% dotázaných uvedlo, ţe byli stíháni nebo odsouzeni, 15% dotázaných se do-

pustili protiprávního jednání, ale nikdy nebyli stíháni nebo odsouzeni, pouze jeden respon-

dent uvedl, ţe se nikdy ţádného protiprávního jednání nedopustil. 

Tabulka 22 – odpovědi na otázku č. 23 „Dopustil jste se někdy vy nějakého pro-

tiprávního jednání? Neuvažujte dopravní přestupky.“ 

 delikventní nedelikventní 

Ne, nikdy jsem se ţádného protiprávní-

ho jednání nedopustil 

2,5% 78,3% 

Ano, ale jenom drobných přestupků 65% 13% 

Ano, ale nikdy jsem nebyl stíhán nebo 

odsouzen 

15% 6,5% 

Ano, byl jsem stíhán nebo odsouzen 17,5% 2,2% 

 

Otázka č. 24 „Jakého protiprávního jednání jste se dopustil?― Odpověď: Nedo-

pustil, Krádeţe, Sprejerství, Ublíţení na zdraví, Šikana, Výroba a drţení drog, Jiné. Zde 

dostali respondenti moţnost označit více odpovědí. 

Za nejčastější protiprávní jednáním, kterého se dopustili respondenti mládeţe nede-

likventní, označilo 13% dotázaných moţnost „jiné“, následovaly krádeţe s 10-ti%, jeden 

respondent uvedl sprejerství a jeden šikanu. 78,3 % uvedlo, ţe se protiprávního jednání 

nedopustili.  

57,5% respondentů mládeţe delikventní přiznalo, ţe se dopustili krádeţí, 55% vý-

roby nebo drţení drog, 22,5% označili moţnost jiné protiprávní jednání, 20% ublíţení na 

zdraví a 17,5% sprejerství. 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o 88 

 

Tabulka 23 – odpovědi na otázku č. 24 „Jakého protiprávního jednání jste se do-

pustil?“ 

 delikventní nedelikventní 

nedopustil 2,5% 78,3% 

krádeţe 57,5% 10,9% 

sprejerství 17,5% 2,2% 

Ublíţení na zdraví 20% 0% 

šikana 12,5% 2,2% 

Výroba a drţení drog 55% 0% 

jiné 22,5% 13% 

 

Otázka č. 25 „Byla Vám pro delikventní chování nařízena ústavní výchova ne-

bo uloţena ochranná výchova?―  

Odpověď ano x ne. Odpovědi na tuto otázku jsou interpretovány na straně 59. 

 

Otázka č. 26 „Domníváte se, ţe způsob trávení volného času můţe mít vliv na 

to, jestli bude jedinec páchat kriminální trestnou činnost? Pokud ano, čemu byste 

přikládali největší důleţitost, co by mohlo tyto tendence změnit?―  

Odpověď: Lepší informovanost o moţnostech trávení volného času, Větší zájem 

okolí (rodina, přátelé, škola) a komunikace o tom, jak mohu trávit svůj volný čas, Lepší 

finanční moţnosti a podpora ze strany školy, obce, státu, Lepší motivace, čeho mohu 

v budoucnosti dosáhnout, Způsob trávení volného času nemůţe mít ţádný vliv na budoucí 

kriminální chování. Zde dostali respondenti moţnost označit více odpovědí. 

37,5% delikventů uvedlo, ţe největší důleţitost přikládají lepší motivaci tomu, če-

ho mohu v budoucnosti dosáhnout. 17,5% se domnívá, ţe by k tomuto mohla přispět lepší 

informovanost, stejný počet dotázaných hlasoval pro větší zájem okolí (rodina, přátelé, 

škola) a komunikaci o tom, jak mohu trávit volný čas. 12,5% dotázaných označilo lepší 

finanční moţnosti a podporu ze strany škol, obcí a státu, 10% respondentů se domnívá, ţe 

způsob trávení volného času nemůţe mít ţádný vliv na budoucí kriminální chování a pouze 
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5% respondentů se domnívá, ţe by tyto tendence mohla změnit lepší infrastruktura (dětská 

hřiště, skateparky, klubovny, volnočasová zařízení) 

24 hlasů (52,2% ) od respondentů nedelikventní mládeţe dostal větší zájem okolí 

(rodina, přátelé, škola) a komunikace o tom, jak mohu trávit volný čas. 9 hlasů (19,6%) 

získala lepší motivace, čeho mohu v budoucnosti dosáhnout, 5hlasů (10,9%) bylo pro lepší 

infrastrukturu (dětská hřiště, skateparky, klubovny, volnočasová zařízení), 3 hlasy (6,5%) 

patřilo lepší finanční podpoře ze strany školy, obce, státu, stejné hodnocení si získala od-

pověď, ţe způsob trávení volného času nemůţe mít ţádný vliv na budoucí kriminální cho-

vání, pouze dva hlasy získala lepší informovanost o moţnostech trávení volného času. 

 

Tabulka 24 – odpovědi na otázku č. 26 „Domníváte se, že způsob trávení volného 

času může mít vliv na to, jestli bude jedinec páchat kriminální trestnou činnost? Pokud 

ano, čemu byste přikládali největší důležitost, co by mohlo tyto tendence změnit?“  

 delikventní nedelikventní 

Lepší informovanost o moţnostech trávení volného 

času 

17,5% 5% 

Větší zájem okolí (rodina, přátelé, škola) a komu-

nikace o tom, jak mohu trávit svůj volný čas 

17,5% 52,2% 

Lepší finanční moţnosti a podpora ze strany školy, 

obce, státu 

12,5% 6,5% 

Lepší infrastruktura (dětská hřiště, skateparky, klu-

bovny, volnočasová zařízení) 

5% 10,9% 

Lepší motivace, čeho mohu v budoucnosti dosáh-

nout 

37,5% 19,6% 

Způsob trávení volného času nemůţe mít ţádný 

vliv na budoucí kriminální chování 

10% 6,5% 

 

Výsledky výzkumu v této otázce ukazují na rozdíly mezi mládeţí delikventní a 

bezproblémovou v otázce motivace ke změně způsobu trávení volného času. Zatímco vět-

šina respondentů mládeţe bezproblémové uvedla moţnost „Větší zájem okolí (rodina, 
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přátelé, škola) a komunikace o tom, jak mohu trávit svůj volný čas“, většina respondentů 

mládeţe delikventní si zvolila moţnost „Lepší motivace, čeho mohu v budoucnosti dosáh-

nout“  

V případě mládeţe bezproblémové se zde potvrzují výsledky odpovědí na otázku, 

č. 21 „V čem si myslíte, ţe by se informovanost o moţnostech trávení volného času 

mohla zlepšit?―, kde 63% respondentů uvedlo, ţe lepší informace o moţnostech trávení 

volného času by měla poskytnout škola. 

 

Otázka č. 27 „Kdyby Vám dal někdo moţnost (bez finančního omezení), jak 

trávit svůj volný čas, která zájmová činnost by vás oslovila?―  

Respondenti dostali za úkol seřadit aktivity posloupně od nejzajímavější po nejmé-

ně zajímavou. Moţnosti odpovědět byly: Sportovní hry (fotbal, volejbal, basketbal, hokej 

apod.), Jízda na koni, Úpolové sporty (bojová umění, šerm), Hra na hudební nástroj, Rake-

tové sporty (tenis badminton, squash), Modelařina, Vodní sporty (plavání, kanoistika, 

windsurfing), Tematické vzdělávací kurzy (jazyky, programování, kreslení, apod.), Adre-

nalinové sporty (bungee jumping, paragliding), Taneční hodiny. 

Mládeţ bezproblémová nabízené volnočasové moţnosti seřadila v tomto pořadí. 

Na prvním místě s 5,7 body se umístily sportovní hry, tyto následovaly raketové sporty 

s 4,1 body, vodní sporty s 3,6 body, adrenalinové sporty s 3,5 body, taneční hodiny s 3,2 

body, tématické vzdělávací kurzy se třemi body, hra na hudební nástroj 2,8 bodů, úpolové 

sporty 2,7 bodů, jízda na koni 2,2 bodů a jako poslední skončila modelařina s jedním 

bodem. 

Mládeţ delikventní na prvním místě zvolila rovněţ sportovní hry s 5,6 body, jako 

druhé nejzajímavější v pořadí byli adrenalinové sporty se 4,2 body a na třetím místě se 

umístily úpolové sporty se čtyřmi body. Následovala hra na hudební nástroj s 3,5 body, 

vodní sporty s 3,1 body, taneční hodiny s 2,6 body, jízda na koni s 2,5 body, raketové 

sporty hodnotili v průměru 2,4 body, modelařina 1,3 body a jako poslední v pořadí se 

umístili tématické vzdělávací kurzy s jedním bodem.  
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Tabulka 25 – odpovědi na otázku č. 27 „Kdyby Vám dal někdo možnost (bez finančního 

omezení), jak trávit svůj volný čas, která zájmová činnost by vás oslovila?“ 

 delikventní nedelikventní 

Sportovní hry (fotbal, volejbal, asketbal, hokej apod.) 5,6 5,7 

Jízda na koni 2,5 2,2 

Úpolové sporty (bojová umění, šerm) 4 2,7 

Hra na hudební nástroj 3,5 2,8 

Raketové sporty (tenis, badminton, squash) 2,4 4,1 

Modelařina 1,3 1 

Vodní sporty (plavání, kanoistika, windsurfing) 3,1 3,6 

Tématické vzdělávací kurzy (jazyky, programování, 

kreslení, apod.) 

1 3 

Adrenalinové sporty (bungee jumping, paragliding) 4,2 3,5 

 

Vyhodnocením odpovědí na tuto otázku se podařilo verifikovat hypotézu č. 5:  

„Delikventní mládeţ, bude volit aktivní způsob trávení volného času, na rozdíl od 

mládeţe bezproblémové bude upřednostňovat adrenalinové a úpolové sporty.― 

 

Otázka č. 28 „Uvědomujete si, ţe u sebe nacházíte rezervy, kde byste mohli 

svůj čas vyuţít lépe? Např. sebevzdělávání, hudba, sport, kultura, příroda, společen-

ské akce, v něčem se zlepšit a v zálibách dál rozvíjet svoje schopnosti?―  

Moţnosti odpovědět byly: Ano uvědomuji a chtěl bych to změnit, Ano uvědomuji a 

nic na tom měnit nechci, Nemyslím si, ţe bych měl nějaké rezervy, svůj volný čas vyuţí-

vám efektivně. 

Odpověď: Ano, uvědomuji a chtěl bych to změnit, zvolilo 55% respondentů mláde-

ţe delikventní a 65,2% respondentů mládeţe nedelikventní. 30% respondentů mládeţe 

delikventní a 17,4% respondentů mládeţe bezproblémové uvedlo odpověď: Ano, uvědo-
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muji, ale nic na tom měnit nechci, 15% delikventních respondentů a 17,4% respondentů 

bezproblémových uvedlo, ţe svůj čas vyuţívají efektivně. 

 

Tabulka 26 – odpovědi na otázku č. 28 „Uvědomujete si, že u sebe nacházíte re-

zervy, kde byste mohli svůj čas využít lépe? Např. sebevzdělávání, hudba, sport, 

kultura, příroda, společenské akce, v něčem se zlepšit a v zálibách dál rozvíjet 

svoje schopnosti?“ 

 delikventní nedelikventní 

Ano, uvědomuji a chtěl bych to změnit 55% 65,2% 

Ano, uvědomuji, ale nic na tom měnit 

nechci 

30% 17,4% 

Nemyslím si, ţe bych měl nějaké rezer-

vy, svůj čas vyuţívám efektivně 

15% 17,4% 

 

Pokud se zamyslíme nad touto otázkou do hloubky, většina z nás si musí připustit, 

ţe u sebe nějaké rezervy ve způsobu trávení volného času nachází. Často si nedokáţeme 

najít čas na aktivity, které bychom dělat chtěli, přitom je stále odkládáme a věnujeme se 

jiným činnostem. Smyslem této otázky nebylo jenom zjištění, jak efektivně, kdo vyuţívá 

svůj volný čas. Současně jsem chtěl zjistit míru sebereflexe obou zkoumaných skupin, jak 

si kdo z respondentů uvědomuje a připouští, ţe u sebe nějaké rezervy nachází a zda-li 

s tímto dotyční chtějí, nebo nechtějí nadále pracovat. Uvědomění si těchto souvislostí po-

vaţuji za jeden z důleţitých aspektů ve zdravém vývoji jedince, který se má, i díky sebere-

flexi, naučit organizovat svůj volný čas sám. 

Výsledky výzkumu ukázaly, ţe většina respondentů obou zkoumaných skupin u se-

be rezervy nachází a uvědomují si to. Poměrně velké mnoţství 30% respondentů mládeţe 

delikventní ale současně přiznává, ţe na této skutečnosti nic měnit nechce. Pokud si tyto 

souvislosti respondenti uvědomují a nic na tom měnit nechtějí, v jejich rozhodování spatřu-

ji určitou neochotu a rezignaci. S tímto zjištěním mohou souviset i odpovědi na otázku č. 6 

„Na koho se převáţně obracíte při problémech v ţivotě,― kde 15% dotázaných delik-

ventních respondentů uvedlo, ţe na řešení svých problémů rezignují.  
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Otázka č. 29 „Co by Vás nejvíce motivovalo k tomu, abyste změnili svůj pří-

stup k trávení volného času?―  

Dostatek informací o tom, kde, kdy a jak mohu trávit svůj volný čas, Podpora a zá-

jem mého okolí (partner, přátelé, kolegové, učitelé, vychovatelé), Podpora ze strany insti-

tucí (školy, obce), které by zprostředkovaly aktivity, informovaly by o nich a poskytli pro-

story, Moţnost zviditelnit se před ostatními (rodina, partner, přátelé, spoluţáci, kolegové, 

učitelé, vychovatelé), Moţnost zdokonalit se v něčem novém, uspokojit svoje potřeby. 

Výsledky výzkumu v této otázce byly prezentovány u odpovědí na otázku č. 21 na str. 72. 
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ZÁVĚR VÝZKUMU 

Hlavním cílem výzkumu diplomové práce bylo zjistit, zdali způsob trávení volného 

času můţe bezprostředně ovlivňovat páchání kriminality mladých lidí a jaké faktory mo-

hou tyto okolnosti změnit.  

Rozdíly v přístupu k trávení volného času delikventní a nedelikventní mládeţe, by-

ly v  interpretaci výzkumu srovnány mezi sebou, mezi  kriminogenními faktory a současně 

byly porovnány ve vztahu k páchání kriminality. 

V závěru diplomové práce lze konstatovat, ţe trávení volného času skutečně ovliv-

ňuje páchání kriminality mládeţe, ale v širších souvislostech, neţ kterými je jenom způsob 

jeho trávení. Tyto souvislosti volného času, se bezprostředně ovlivňují, jsou ve vzájemné 

interakci. Jedná se především o uvědomění si toho, co pro jednotlivce volný čas znamená, 

jaké jsou jeho ţivotní hodnoty, jaká je preference volného času, jaký vliv měl na jedince 

způsob trávení volného času jeho rodičů, jak kvalitní dostává informace o moţnostech trá-

vení volného času, jaká je jeho motivace trávit volný čas určitým způsobem a jak 

v souvislosti s trávením volného času vnímá svoje finanční moţnosti.   

Výsledky výzkumu ukazují právě na nedostatky v informovanosti mládeţe delik-

ventní, která vnímá informovanost o moţnostech trávení volného času hůř neţ mládeţ 

bezproblémová. U odpovědí mládeţe delikventní se zřejmě do jisté míry odráţí jejich 

špatné rodinné vztahy a zázemí, čímţ dávají jasně najevo, ţe problém spatřují především v 

poskytování informací ze strany rodičů.  

Naopak mládeţ nedelikventní jednoznačně vyhodnotila jako nedostatečné poskyto-

vání informací na půdě školy. Za této situace lze pouze konstatovat určitá doporučení, jeli-

koţ neexistují účinné prostředky, kterými bychom mohli přimět rodiče, aby tak učinili. 

Určité moţnosti, jak ale úroveň informovanosti v tomto směru zvýšit, vidím v pedagogic-

kém působení. Současná praxe poskytování informací ze strany volnočasových zařízení 

jako jsou domovy mládeţe a další subjekty na půdě základních a středních škol je zřejmě 

neúčinná. Většina respondentů v tomto ohledu spatřuje značné mezery a mají za to, ţe 

zlepšení informovanosti o moţnostech trávení volného času by mělo probíhat právě na 

půdě školy.  

Dalším zmíněným faktorem, který by mohl tyto okolnosti změnit, je motivace ke 

způsobu trávení volného času. Tuto skutečnost si většina respondentů mládeţe delikventní 
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uvědomuje a za prostředek k dosaţení zásadní změny ve způsobu trávení volného času 

povaţuje lepší motivaci v tom, čeho mohou v ţivotě dosáhnout.  Na otázku, co by je moti-

vovalo ke změně způsobu trávení volného času, většina uvedla, ţe by je motivovala moţ-

nost zdokonalit se v něčem novém a uspokojit svoje potřeby, další velkou část respondentů 

by motivovala moţnost zviditelnit se před ostatními.  

Kromě rodičů je to především pedagog, kdo pozná, v čem se jednotliví ţáci vyjíma-

jí a při zohlednění jejich individuality jim můţe doporučit a ukázat směr, kterým by se měli 

ve svých volnočasových aktivitách ubírat. Jak bylo jiţ řečeno, volnočasová zařízení jako 

domy dětí a mládeţe obvykle spolupracují s místními školami, kterým předávají informace 

o moţnostech trávení volného času. K lepší motivaci mládeţe by mohlo přispět, kdyby 

nabízené moţnosti volnočasových aktivit pedagog spojoval s individuálními vlastnostmi 

ţáka a dal mu určitá doporučení. 

 Např. ne kaţdý jedinec preferuje sport jako hlavní náplň volnočasových aktivit. 

Takový jedinec ale můţe mít výtvarné nadání a můţe být zručný. V případě suchého kon-

statování, ţe jednou z nabízených moţností volnočasového zařízení je modelářský krouţek 

a předání takové informace např. na půdě školy, nemusí jedince tato informace zaujmout a 

oslovit. V tomto případě by k motivaci mohl přispět pedagog, který by dotyčnému vysvět-

lil, ţe zde můţe uplatnit svoje přednosti, navedl ho na zdroje, kde by se dozvěděl, čeho 

můţe dosáhnout, v čem se zdokonalit, jak můţe uspokojit svoje potřeby nebo jak se zvidi-

telnit před ostatními (např. účast na modelářské soutěţi). 

Další důleţitou dimenzí bylo zjištění vnímání volného času, kde se ukázalo, ţe po-

měrně velká část delikventních respondentů vnímá volný čas jako nic nedělání. Současně 

ale většina delikventních respondentů uvádí, ţe způsob trávení volného času jejich rodičů 

má vliv na to, jak v současné době tráví svůj volný čas oni. Tyto výsledky tak potvrzují 

dosavadní poznatky, ţe děti omezené ve vývoji nejsou schopny hledat vlastní cesty, nejsou 

schopni svůj volný čas organizovat a tráví ho nic neděláním a potulováním se.  

Za další důleţitý faktor, který byl výzkumem zjištěn, povaţuji vnímání peněz a ma-

teriální stránky ve způsobu trávení volného času delikventní mládeţe, která tyto aspekty 

pokládá za zásadní. Z výzkumu i vyplývá, ţe většina těchto respondentů nemohla trávit 

volný čas podle svého uváţení, jelikoţ na to neměla prostředky. Naopak většina respon-

dentů mládeţe bezproblémové uvedla, ţe vybírala koníčky finančně dostupné.  
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Otázku peněz ve způsobu trávení volného času nepovaţuji za zásadní a ztotoţňuji 

se tak s tvrzením většiny respondentů bezproblémových, kteří byli schopni vybrat si ko-

níčky podle dostupných finančních prostředků. Osobně nepodporuji bezúčelné dotační 

programy pro vyloučenou delikventní mládeţ jen pro to, ţe kvůli nedostatku peněz se ne-

mohou věnovat vytouţeným aktivitám. Nicméně určité finanční prostředky na tyto aktivity 

je třeba bezesporu vyčlenit. Takové programy by měly mít ale jasnou koncepci a měly by 

zohledňovat aktuální poţadavky těchto jedinců, aby plnily svoji funkci a účel, pro který 

byly sestaveny. 

Aby mladí lidé a děti mohli překonávat neschopnost a nepřipravenost a pozitivně 

realizovat svůj volný čas musí mít dostatečnou podporu ze strany dospělých, kteří by je 

měli směrovat k tomu, aby se aktivně podíleli na činnostech a naučili se spoléhat sami na 

sebe. Vzhledem k výše uvedenému, řešení této problematiky spatřuji právě v přístupu pe-

dagoga. 
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ZÁVĚR 

Celou diplomovou prací se prolíná myšlenka bio-psycho-sociální jednoty člověka. 

Smyslem této práce bylo pochopit jednotu těchto sloţek, aby mohla být zohledněna speci-

fická stránka delikventních jedinců v jejich způsobu trávení volného času. K tomu, aby 

způsob trávení volného času mládeţe předcházel páchání kriminality, by měl přispět vý-

zkum, který se zaměřil především na rozdíly mezi delikventní a nedelikventní mládeţí ve 

způsobu trávení volného času a v mnoha dalších důleţitých oblastech, které v konečném 

důsledku ovlivňují přístup jednotlivců ke způsobu trávení volného času. Poznatky výzku-

mu o rozdílnostech mezi delikventní a nedelikventní mládeţí by měly určit směr, kterým se 

ubírat v jednotlivých oblastech volnočasových aktivit. 

Na základě poznatků získaných při sepsání této diplomové práce lze konstatovat, ţe 

způsob trávení volného času ovlivňuje to, zdali mládeţ bude páchat trestnou činnost a 

z toho důvodu má svoje nezastupitelné místo v systému prevence kriminality. Současně je 

ale třeba doplnit, ţe faktorů, které ovlivňují to, jestli jedinec bude páchat kriminální činnost 

je mnoho a jsou ve vzájemné interakci, proto nelze jednoznačně konstatovat, ţe osoba, 

která byla dostatečně informovaná o moţnostech trávení volného času, k trávení volného 

času přistupuje zodpovědně a svůj volný čas si organizuje sama, se nebude dopouštět 

páchání kriminality. Volnočasové aktivity ale v tomto směru hrají důleţitou roli a v přípa-

dě pozitivního vyuţívání dokáţe způsob trávení volného času eliminovat škodlivé vlivy.  
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PŘÍLOHA P I: VZOR DOTAZNÍKU  

 

Vážení respondenti, 

Pokud je vám 15-25 let, chci vás touto cestou požádat o několik minut vašeho času k vyplnění 

krátkého dotazníku. Prostřednictvím tohoto dotazníku provádím výzkum na téma „Volnočasové 

aktivity jako prevence kriminality mládeže.“ Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou využi-

ty pouze pro potřeby mé diplomové práce. V dotazníku prosím odpovídejte pravdivě, aby vý-

sledky výzkumu byly objektivní. 

Děkuji za váš čas a ochotu, 

Bc. Tomáš Mizerovský 

 

1) Pohlaví 

 muž  

 žena 

 

2) Věk 

 15-18 

 19-21 

 22-25 

 

3) Vzdělání 

 základní 

 výuční list 

 střední s maturitou 

 vyšší odborné  

 vysokoškolské 

 

4) V jaké rodině jste vyrůstali po větší část života? 

 v úplné rodině 

 s matkou 

 s otcem 

 náhradní výchova 
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5) V jaké obci žijete? 

 0-5 tisíc obyvatel 

 5-10 tisíc obyvatel 

 10-25 tisíc obyvatel 

 25-50 tisíc obyvatel 

 Nad 50 tisíc obyvatel 

 

6) Na koho se převážně obracíte při problémech v životě? 

 snažím se problémy překonat sám 

 na rodiče  

 na přátele 

 na svého partnera 

 na vychovatele 

 na učitele 

 Problémy neřeším, čekám, jak to samo dopadne 

 

 

7) Seřaďte podle důležitosti ve vašem životě (1-10; 1=nejvíc důležité) 

 

 Peníze 

 Zaměstnání 

 Rodina 

 Přátelé 

 Zdraví 

 Čas na odpočinek 

 Čas na koníčky, zájmy a záliby 

 Znalosti 

 Mít úspěch  

 Partner 
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8) Jste uživatelem návykových látek? (odpovídající políčko zakřížkuj) 

 

 ano, pravidelně ano zkusil jsem, ale 

neužívám 

ne, nikdy jsem nezku-

sil 

alkohol    

tabák    

marihuana    

LSD, lysohlávky    

pervitin, kokain    

 

9) Co pro vás především představuje pojem volný čas? 

 čas na svoje zájmy, záliby, kroužky 

 možnost jít ven do přírody 

 čas na odpočinek, rekreaci 

 možnost kulturního vyžití 

 nedělat nic, zahálet 

 

10) Kolik máte volného času? 

 mám spíše nedostatek volného času 

 mám spíše dostatek volného času 

 mám tolik volného času, že nevím co s ním 

 nezbývá mi žádný volný čas  

 

11) Kdo má zásluhu na tom, jak trávíte svůj volný čas? 

 sám se rozhoduji, jak budu trávit svůj volný čas 

 rozhodují o tom moji rodiče, ale mám na výběr 

 rozhodují o tom moji rodiče a nemám na výběr 

 rozhoduje o tom někdo jiný (učitel, vychovatel apod.), ale mám na výběr 

 rozhoduje o tom někdo jiný (učitel, vychovatel apod.) a nemám na výběr 

 

12) Když si vzpomenete, jak trávili svůj volný čas vaši rodiče (popř. pěstouni, nebo vychova-

telé), myslíte si, že to mělo vliv na to, jak teď trávíte svůj volný čas vy? 

 Ano 

 Ne 
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13) Představte si, že váš volný čas je 100 bodů. Pokuste se tyto body rozdělit podle toho, ja-

kým způsobem trávíte svůj volný čas. 

 Sport 

 Sebevzdělávání 

 Četba 

 Turistika 

 Televize 

 Počítačové hry 

 Jiné zájmové kroužky 

 Nic nedělání 

 S přáteli 

 

 

14) Jak vnímáte svoje finanční možnosti ve způsobu trávení volného času? 

 Peníze u mě nikdy nebyly žádný problém, rodiče mi platili všechny koníčky  

 Kvůli nedostatku peněz jsem bohužel nemohl vybírat koníčky podle svých představ 

 Nad nedostatkem peněz jsem nikdy nepřemýšlel, záměrně jsem volil finančně dostupné 

koníčky. 

 Nejsem schopný odpovědět, jelikož jsem žádné koníčky nikdy neměl 

 

15) Považujete otázku peněz v problematice způsobu trávení volného času za zásadní? 

 ano 

 ne 

 

16) Jak dlouho jste se většinou věnoval svým zájmům? 

 Nikdy jsem u žádné zájmové aktivity dlouho nevydržel 

 Když jsem se pro něco nadchl, u zájmové činnosti jsem obvykle vydržel 
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17) Komu přikládáte jakou zásluhu na tom, jak v současné době trávíte volný čas? (Pokuste 

se rozdělit 100 bodů) 

 Rodičům (Pěstounům) 

 Přátelům 

 Prostředí, kde jsem vyrůstal 

 Škole 

 Sám sobě 

 Médiím 

 

 

18) Jak byste v současné době hodnotili úroveň informovanosti o možnostech trávení vol-

ného času obecně. 

 Dobrá  

 Velmi dobrá 

 Špatná  

 Velmi špatná 

 

19) Z jakých informačních zdrojů jste nejčastěji čerpali informace o možnostech trávení vol-

ného času (rozdělte 100 bodů) 

 

 Internet 

 Televize 

 Rozhlas 

 Časopis 

 Škola 

 Přátelé 

 Rodina 

 Prezentace, přednášky a společenské akce různých organizací 
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20) Dokážete v současné době říci, že máte přehled o tom, jaká volnočasová zařízení (domy 

dětí a mládeže, nízkoprahová centra, sportovní kluby apod.) se ve vašem okolí nacházejí 

a jaké možnosti trávení volného času poskytují? 

 

 Ano, znám některá volnočasová zařízení ve svém okolí a jejich možnosti trávení volného 

času, které nabízejí 

 Ano, znám některá volnočasová zařízení ve svém okolí ale nemám přehled, jaké možnosti 

trávení volného času nabízejí 

 Neznám žádná volnočasová zařízení ve svém okolí 

 

21) V čem si myslíte, že by se informovanost ohledně možností trávení volného času mohla 

zlepšit? (možnost označit více odpovědí) 

o Lepší informace by mohli poskytnout sami rodiče 

o Větší osvěta ve školách formou seminářů a různých prezentací 

o Veřejné prezentace volnočasových zařízení, domů dětí a mládeže, neziskových organizací 

o Mediální akce za podpory ministerstva školství  

o Současnou úroveň poskytování informací o volnočasových aktivitách vnímám jako dosta-

čující 

 

22) Dopustili se vaši rodiče někdy nějakého protiprávního jednání, za které byli stíháni nebo 

odsouzeni? 

 Ne, nikdy se žádného takového protiprávního jednání nedopustili 

 Ano, jednou byl někdo z rodičů stíhán, nebo odsouzen 

 Ano, stíhán a odsouzen byl někdo z rodičů opakovaně 

 Nevím, s rodiči jsem nevyrůstal 

 

23) Dopustili jste se někdy vy nějakého protiprávního jednání? 

 Ne, nikdy jsem se žádného protiprávního jednání nedopustil 

 Ano, ale jenom drobných přestupků 

 Ano, ale nikdy jsem nebyl stíhán nebo odsouzen 

 Ano, jednou jsem byl stíhán, nebo odsouzen 

 Ano, stíhán a odsouzen jsem byl opakovaně 

 

24) Jakého protiprávního jednání jste se dopustili? (možnost označit více odpovědí) 

o Nedopustil 

o Krádeže 

o Sprejerství 

o Ublížení na zdraví 

o Šikana  

o Výroba a držení drog 

o Jiné 
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25) Byla vám pro delikventní chování nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná vý-

chova? 

 Ano 

 Ne 

 

26) Domníváte se, že způsob trávení volného času může mít vliv na to, jestli bude jedinec 

páchat kriminální trestnou činnost, popř. bude inklinovat k užívání návykových látek? 

Pokud ano, čemu byste přikládali NEJVĚTŠÍ důležitost, co by mohlo tyto tendence změ-

nit? 

 

 Lepší informovanost o možnostech trávení volného času 

 Větší zájem okolí (rodina, přátelé, škola) a komunikace o tom, jak mohu trávit svůj volný 

čas 

 Lepší finanční možnosti a podpora ze strany školy, obce, státu 

 Lepší infrastruktura (dětská hřiště, skateparky, klubovny, volnočasová zařízení) 

 Lepší motivace, čeho mohu v budoucnosti dosáhnout 

 Způsob trávení volného času nemůže mít žádný vliv na budoucí kriminální chování 

 

27) Kdyby vám dal někdo možnost (bez finančního omezení), jak trávit svůj volný čas, která 

zájmová činnost by vás oslovila (seřaďte posloupně 1-10 od nejzajímavější po nejméně 

zajímavou; 1 = nejzajímavější) 

 

 Sportovní hry (fotbal, volejbal, basketbal, hokej) 

 Jízda na koni 

 

 Úpolové sporty (bojová umění, šerm) 

 Raketové sporty (tenis, badminton, squash) 

 Modelařina 

 

 Vodní sporty (plavání, kanoistika, windsurfing) 

 Tematické vzdělávací kurzy (jazyky, programování, kreslení apod.) 

 Adrenalinové sporty (bungee jumping, paragliding) 

 

 Hra na hudební nástroj 

 

 Taneční hodiny 
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28) Uvědomujete si, že u sebe nacházíte rezervy, kde byste mohli svůj volný čas využít 

pe  např. sebevzdělávaní, hudba, sport, kultura, příroda, společenské akce, v něčem se 

zlepšit a v zálibách dál rozvíjet svoje schopnosti? 

 

 Ano uvědomuji a chtěl bych to změnit 

 Ano uvědomuji, ale nic na tom měnit nechci 

 Nemyslím si, že bych měl nějaké rezervy, svůj volný čas využívám efektivně 

 

29) Co by vás nejvíce motivovalo k tomu, abyste změnili svůj přístup k trávení volného ča-

su? 

 Dostatek informací o tom, kde, kdy a jak mohu konkrétní činnost dělat 

 Podpora a zájem mého okolí (rodina, partner, přátelé, kolegové, učitelé, vychovatelé) 

 Podpora ze strany institucí (školy, obce), které by zprostředkovaly aktivity, informovaly by 

o nich a poskytly prostory. 

 Možnost zviditelnit se před ostatními (rodina, partner, přátelé, spolužáci, kolegové, učite-

lé, vychovatelé)  

 Možnost zdokonalit se v něčem novém a uspokojit svoje potřeby 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


