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Zahraniční kriminologické časopisy
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Definice kriminologie

• Pojem kriminologie lze odvodit od latinského crimen - zločin a 
řeckého logos - zde ve smyslu učení, tzn. učení o zločinu 

• V centru pozornosti kriminologie je  zločin, tedy kriminalita

• Legální (právnické) pojetí kriminality - zločinem se myslí 
pouze to, co upravuje trestní právo - pak je  předmět 
kriminologického bádání výrazně zúžen S

• Sociologické pojetí - do kriminality zahrnujeme i takové 
sociálně patologické jevy, jejichž výskyt sice ještě nemusí být 
regulován trestním právem, ale přesto již s trestnou činností 
úzce souvisejí, předcházejí ji nebo ji podmiňují (konzumace 
drog, alkoholismus, prostituce, extremismus, domácí násilí,aj.)



Definice kriminologie

• Kriminologii lze definovat jako společenskovědní disciplínu, 
zabývající se jak jednotlivci (pachatelem, obětí, orgánem 
trestní justice –soudy, policií, vězeňskými zařízeními, apod.), 
tak společností jako celkem (vytvářející „vhodné“ či méně 
vhodné prostředí pro kriminalitu), tak i různými sociálními 
skupinami, které ji tvoří (sousedi, příbuzní, okruh vrstevníků, 
spolužáci, kolegové na pracovišti, apod).

• Např. preventivní programy určené pro sociální komunity, 
statistické analýzy zahrnující vybrané regiony nebo celé státní 
území, externí kontrola kriminality prováděná k tomu 
určenými institucemi). 



Definice kriminologie

• Další její významnou charakteristikou je to, že na rozdíl od 
jiných vědních disciplín, např. trestního práva, se jedná o vědu 
empirickou, tzn. zaměřenou na poznávání reálných jevů a 
okolností souvisejících s kriminalitou, s vyloučením vědomých 
hodnotících postupů a z nich odvozených stanovisek. Zatímco 
trestní právník se bude ptát vždy na to, zda a jakým způsobem 
je zajištěna formální rovnost občanů před zákonem, 
kriminolog se bude zajímat o to, jaké jsou skutečné důsledky 
aplikace příslušných právních norem v praxi, jak se projevují 
jejich nedostatky a komu je navzdory formální ochraně 
poskytované zákonem znemožněno ji fakticky využívat. 



Definice kriminologie

• Kriminologie je tedy samostatná, interdisciplinární věda, která 
zkoumá za pomoci teoretických postupů a empirických metod 
kriminalitu, její příčiny, projevy a latenci, pachatele, oběť a 
jejich vzájemný vztah, sankční systémy a jejich účinnost, 
formální sociální kontrolu kriminality (uskutečňovanou 
zpravidla prostřednictvím trestní justice), neformální sociální 
kontrolu (uskutečňovanou zpravidla rodinou, školou, na 
pracovišti, v zájmových klubech a sportovních zařízeních, 
apod.), společenské procesy kriminalizace a viktimizace, 
prevenci a veřejné mínění o kriminalitě. 



Kriminologie jako systém vědeckých 
poznatků o sociálních fenoménech

• Edwin H. Sutherland a Donald R. Cressey, 1978:

• Pozornost kriminologů má být zaměřena na 
zkoumání tří hlavních typů sociálních procesů v 
jejich dynamické interakci:

• prohlášení určitého jednání zákonem za zakázané 
(trestní zákonodárství),

• spáchání činu porušujícího tento zákon (kriminalita),

• reakce společnosti na toto porušení (trestní justice).



Předmět kriminologie

• Garofalo: Criminologia (1885) : 

• delicta mala per se (jednání zločinná samotnou svou 
podstatou) 

• Prvou skupinu reprezentují tradiční (až na výjimky) ve všech 
dobách a kulturních systémech zakázaná jednání jako je 
vražda, znásilnění, těžké ublížení na zdraví, loupež a další 
závažnější majetkové delikty. Tyto tzv. „přirozené zločiny" tvoří 
jádro kriminality

• Např. v USA - tzv. indexové delikty (murder, rape, robbery, 
aggravated assault, burglary, larceny), nepodléhající tak 
snadno změnám trestní politiky (dekriminalizaci), a proto 
poskytující relativně spolehlivý přehled o stavu a vývoji 
kriminality.



Předmět kriminologie

• delicta mere prohibita (pouhým prohlášením zakázaná 
jednání). 

• jednání zákonodárcem prohlášena za kriminální až v závislosti 
na prosazování určité linie trestní politiky (např. v Německu 
trestné až do roku 1968 vyvolání manželského rozvratu, v 
České republice např. příživnictví, které bylo trestným činem 
až do roku 1989, apod.). 

• Sociologicky orientovaní kriminologové: aby mohla 
kriminologie poskytovat relevantní poznatky a podněty pro 
trestní politiku, musí se zabývat i jevy, které jsou sice pro 
společnost škodlivé, nejsou však prohlášeny za trestné, byť s 
kriminalitou úzce souvisejí, jako např. závislost na drogách.



Vymezení zločinu

• sociologický pojem zločinu

• trestněprávní pojem zločinu

• přirozený pojem zločinu



Oblasti výzkumu

• kriminální etiologie - se zaměřuje na výzkumy příčin 
kriminality, a to nejen jako celku, ale zvláště podle 
jejích druhů, např. příčin recidivní kriminality, 
juvenilní delikvence

• kriminální fenomenologie se zaměřuje na zjišťování a 
popis jevových podob kriminality a jejích hlavních 
aktérů, a to včetně kriminality latentní

• klinická kriminologie se zabývá především osobností 
pachatele, jeho charakteristikami a z toho 
odvozenými typologiemi



Oblasti výzkumu

• viktimologie se zabývá obětí, její rolí a vztahem k 
trestnému činu a k pachateli a začleňuje tyto vztahy 
do širších sociálních souvislostí

• penologie se zabývá výzkumy trestních sankcí, jejich 
výsledností z hlediska pravděpodobnosti budoucí 
recidivy i vedlejšími negativními důsledky jejich 
uplatňování - jako je stigmatizace nebo prisonizace

• sociální kontrola kriminality, tj. strategie a metody k 
potlačování kriminality formálními i neformálními 
instancemi trestněprávní kontroly



Prevence kriminality

• Prevence kriminality (profylaxe) - strategie zaměřené 
na ovlivňování kriminogenních faktorů, vytvářejících 
nebo doprovázejících kriminalitu (nezaměstnanost, 
chudoba, rozvrácené rodiny, prostituce, parazitismus, 
absence hodnotových systémů, úpadek morálky, ryze 
konzumní styl života, apod.). 

• Kriminální prevenci (profylaxi) lze dělit do různých 
skupin, podle toho, na co klademe především důraz.



Prevence kriminality

• z hlediska obsahu na sociální prevenci, ovlivňující faktory 
socializace jedince (výchova v rodině, ve škole, trávení 
volného času aj.);

• z hlediska příležitosti na situační prevenci, ovlivňující možnosti 
páchání kriminality (hlídaná parkoviště, chráněné objekty, 
dozor o přestávkách ve škole, kontroly na letištích, policejní 
patroly v rizikových městských čtvrtích, apod.);

• z hlediska oběti na viktimologickou prevenci, ovlivňující jak 
faktory viktimizace, tak viktimnosti;



Prevence kriminality

• z hlediska hlavních adresátů:

• na primární prevenci určenou obecněji definované skupině 
(např. mládeži, obyvatelstvu určitého regionu, sociálním 
skupinám s nízkými příjmy), 

• na sekundární prevenci určenou rizikovým skupinám 
potenciálních pachatelů a obětí (např. mladistvým 
„vychovávaným ulicí", prostitutkám, pracovníkům nočních 
zábavních podniků, apod.)

• na terciární prevenci zaměřenou na předcházení recidivě 
pachatelů (např. odklony od tradičního trestního řízení, 
alternativní opatření- mediace, probační dohled, aj.).



Postavení kriminologie v systému 
vědních disciplín

• Kriminologie se jako empirická disciplína 
zaměřuje na objektivní analýzu a výzkum 
shora nastíněných strategií a procesů 
souvisejících se sociální kontrolou kriminality a 
na popis, utřídění a vyhodnocení takto 
získaných poznatků, které mohou pak sloužit 
jako relevantní podněty pro změny trestní 
politiky. 



Postavení kriminologie 
v systému vědních disciplín

• Mezi vědy o kriminalitě zařazujeme ty obory, které se 
primárně zabývají kriminálním chováním lidí. Ty lze dále 
rozdělit na disciplíny právní a neprávní. 

• K právním patří věda o trestním právu hmotném a trestním 
právu procesním (trestní vědy)

• K neprávním pak kriminologie a kriminalistika. 

• Penologie jako nauka o trestání a viktimologie jako nauka o 
oběti jsou zpravidla pokládány za více či méně samostatné 
součásti kriminologie.

• S kriminologií úzce související kriminalistika, je soustředěna na 
policejní odhalování kriminálních deliktů, dopadení jejich 
pachatelů a policejní prevenci.

.



Postavení kriminologie 
v systému vědních disciplín

• S kriminologií kromě toho poměrně úzce souvisejí i 
další obory

• Soudní lékařství (forenzní medicína využívaná 
především pro účely konkrétního trestního řízení)

• Forenzní psychiatrie, forenzní psychologie, sociální 
práce v trestní justici, vývojová psychologie, speciální 
pedagogika, sociologie

• V oblasti metodologie jsou to dále i statistika a 
matematika. 



• Trestní politika – co zahrnuje a proč má 
význam se jí zabývat

• Aktuální trestněpolitická témata

• Konkrétní příklady trestněpolitických řešení 
(např. v trestním zákoníku)

• Co nám říká kriminologický výzkum, poznatky 
aplikační praxe a statistiky

• Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí

Klíčové otázky z oblasti 
trestní politiky



• Organizovaný zločin, korupce

• Hospodářská a finanční kriminalita

• Terorismus

• Hate crimes – zločiny z nenávisti

• Počítačová kriminalita – Cyber Crime

• Kriminalita související s migrací – pachatelé, 
oběti

• Oběti trestných činů 

Aktuální témata trestní politiky



Obecná definice trestní politiky

• Trestní politika je součástí obecné politiky

• Její funkcí je kontrola kriminality a souvisejících 
sociálních patologií prostředky trestního práva

• Vycházet by měla z kriminologických výzkumů a  
objektivních analýz (např. statistických údajů,  
rozborů aplikační praxe a opatření přijímaných k 
jejímu sjednocování)

• Zahrnuje aktivity náležející do oblasti trestní 
legislativy a systému trestní justice  



• Z hlediska cílů na:

• trestní politiku v užším smyslu, která se snaží regulovat trestní 
zákonodárství a aplikační praxi jednotlivých článků trestní 
justice, tzn. především soudů, státních zastupitelství, 
policejních orgánů, probačních a vězeňských pracovníků, příp. 
i sociálních kurátorů a kurátorů mládeže;

• trestní politiku v širším smyslu (nazývanou i kriminální 
politikou), která usiluje o regulaci všech sociálně patologických 
jevů, včetně kriminality, v rámci konkrétního sociálně-
politického systému.

Vymezení trestní politiky
se zřetelem na její vztah ke kriminologii



Vymezení trestní politiky
se zřetelem na její vztah ke kriminologii

• Z hlediska nástrojů na:

• vědeckou trestní politiku, kterou se rozumí zpravidla 
využívání výsledků kriminologického výzkumu, 
statistických analýz a dalších vědecky ověřených 
postupů a procedur;

• praktickou trestní politiku, kterou se rozumí konkrétní 
aplikace norem trestního práva při usměrňování 
kriminality státními orgány, především orgány 
činnými v trestním řízení, včetně jejího sjednocování 
na úrovni příslušných řídících instancí.



Vymezení trestní politiky

• Trestní politika je součást obecné politiky speciálně 
zaměřené na kontrolu kriminality a ji 
doprovázejících nebo jinak s ní souvisejících 
sociálně patologických jevů

• Využívá poznatků získaných vědeckými metodami a 
postupy, zejména kriminologickým výzkumem

• Využívá i poznatků získaných přímým uplatňováním 
trestněprávních a souvisejících norem v praxi, včetně 
snah o sjednocování aplikační praxe



Odlišné úkoly
kriminologie a trestní politiky

• Úkol kriminologie: objektivně zjistit výsledky trestně-
politických rozhodnutí – např. realizovaných přijetím 
novel trestních kodexů – dává tak trestní politice 
potřebnou zpětnou vazbu pro její budoucí záměry v 
dané oblasti. 

• Úkol trestní politiky: identifikovat aktuální stav 
společenského konsenzu o základních právně-
politických principech, které mají stabilizující funkci 
zejména v dobách častých legislativních změn. 



Krize trestní politiky (TP)

• Logickou součástí úkolu TP je formulace určitých konstant trestní politiky, 
které budou dlouhodobě ovlivňovat trestní legislativu a aplikační praxi 
(srov. např. principy právního státu, jakými jsou přiměřenost trestů, 
odpovědnost za vinu, rovnost před zákonem, zákaz krutých a ponižujících 
trestů a trestu smrti, aj.), byť i ony jsou historicky a sociálně podmíněné. 

• Krize současné trestní politiky, o které se hovoří v souvislosti s 
dynamickým nárůstem organizovaného zločinu a novými nebezpečnými 
podobami politického terorismu, může např. vést k oslabení významu 
ochrany základních lidských práv a svobod ve prospěch intenzivnější 
ochrany společnosti před takovými útoky a tím i k upřednostnění jiných 
zásad, než jaké byly donedávna tradičně preferovány (např. opuštění 
zásady subsidiarity trestní represe přinejmenším v oblasti organizovaného 
zločinu, připuštění intenzivních zásahů do občanských práv v souvislosti s 
odhalováním teroristicky motivovaných závažných trestných činů, apod.).



I. Vývoj názorů 
na příčiny kriminality



První průkopníci a významné kriminologické 
školy

• Kriminologie se v Evropě jako vědní obor postupně utvářela zhruba 
od druhé poloviny 18. století a v průběhu 19. století. 

• Prvé písemně doložené použití pojmu kriminologie (italsky: criminologia) 
nacházíme v díle italského právníka Raffaele Garofalo, který v roce 1885 
vydal knihu s tímto názvem. 

• Ještě dříve termínu kriminologie (francouzsky: criminologie) používal 
francouzský antropolog Paul Topinard, což lze doložit však až jeho 
publikací z roku 1887. 

• Za skutečné průkopníky v oblasti kriminologického myšlení a 
kriminologického výzkumu se však tradičně pokládají zejména  italský 
právník Cesare Beccaria (1738-1794) a   italský lékař Cesare Lombroso
(1835-1909). 



První průkopníci a významné kriminologické školy

Již v roce 1764 uveřejnil tehdy teprve 26letý Beccaria studii 

Dei Dellitti e delle Pene (O zločinech a trestech).

Byla v ní neúprosná kritika:

• tehdejšího justičního a sankčního systému, především korupce a svévole policie a 
zdlouhavého soudního inkvizičního řízení,

• používání tortury,

• trestního zákonodárství s mrzačícími, barbarskými sankcemi a masovým používáním trestu 
smrti 

Byla to však též doba osvíceneckých myšlenek Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Charles de 
Motesquieu (1689-1755) a Francois Voltaire (1694-1778). Beccaria se pokusil pod jejich 
vlivem o  prosazování jiné, rozumnější trestní politiky.

Knížka O zločinech a trestech byla přeložena do nejdůležitějších evropských jazyků (mimo jiné i 
do ruštiny a polštiny) a byla publikována více než v 60 vydáních. 

Našla praktické uplatnění v realizaci trestněprávních reforem: 

- zákaz tortury (1776 - císařovna Maria Theresia)

- zrušení trestu smrti (1788 - arcivévoda Josef II.)
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Klasická škola kriminologie

•Beccaria (1738-1794): “O zločinech a 
trestech” (1764)



První průkopníci a významné kriminologické školy

Deset Beccariových zásad a postulátů :

• zákaz svévole policie

• striktní dodržování zákonů soudy

• rychlost trestního řízení: čím dříve následuje trest za zločin, tím je spravedlivější a 
užitečnější

• zajištění dostatečné doby pro obhajobu

• veřejnost soudního přelíčení: zrušení tajných žalob

• presumpce neviny u neusvědčeného pachatele

• nahrazení dosavadního smyslu  trestu jako odplaty a zastrašení veřejnosti 

• (negativní generální prevence) novým účelem zaměřeným na odstrašení pachatele 
(speciální prevence)

• zrušení útrpných trestů: úlohou trestu není týrat bytost obdařenou vnímáním

• nahradit trest smrti doživotním trestem odnětí svobody

• upřednostnění prevence kriminality: je lepší zločinu předcházet než jej trestat



Hlavní směry vývoje kriminologie:

• klasická škola 18. století

• pozitivistická škola konce 19. a počátku 20. století

• novodobá kriminologie 20. století 

• kriminologické koncepty postmoderní doby



Tzv. klasická škola 18.století

Člověk se vyznačuje především tím, že je obdařen inteligencí a 
rozumem, které podmiňuje jeho individuální i sociální 
chování, jeho vůle je tedy svobodná a sám je strůjcem svého 
osudu. 

Rozumná odpověď společnosti na spáchání zločinu v takovém 
případě je nasnadě: zločin se nesmí vyplácet-rizika s ním 
spojená musí být vyšší než profit z něj plynoucí.

Klasická škola 18. století zaměřuje svoji hlavní pozornost na 
minulost, zločin a vinu. V oblasti trestní politiky chce chránit 
především právní stát.



Pozitivistická škola 19. století

Lidské chování je podmíněno fyzickými, psychickými a sociálními 
faktory, které nejsou pod kontrolou lidského jedince. Úkolem 
kriminologie je tyto faktory zjišťovat a empiricky zkoumat, aby 
bylo možné účinným způsobem pachatele přimět k tomu, aby 
se v budoucnu zdržel páchání dalších zločinů a začal se chovat 
jako řádný občan.

Pozitivistická škola se soustřeďuje na osobu pachatele a jeho 
nebezpečnost v budoucnu. V oblasti trestní politiky se 
zaměřuje na terapeutické působení na pachatele s cílem 
změnit jeho pro společnost nebezpečné chování. 



První průkopníci a významné kriminologické školy

• Shora nastíněné dělení hlavních kriminologických 
směrů není dogmatem a zachycuje spíše 
proměnlivost, diversifikaci, multidisciplinárnost a 
empirickou povahu kriminologie jako  vědní 
disciplíny. 

• Například studie Angličana Johna Howarda ze 70. let 
18.století (1777,1789) o stavu britského vězeňského 
systému „State of prisons in England and Wales“
vycházely již tenkrát ze systematického empirického 
pozorování a měření a předznamenaly tak pozdější 
penologické výzkumy. 



První průkopníci 
a významné kriminologické školy

• Mezi ty, kteří již v prvé polovině 18.století upozorňovali na 
souvislosti mezi kriminálním chováním, výchovou a 
v některých případech i nemocí, tedy na podmíněnost 
kriminality faktory na vůli pachatele již ne zcela závislými, 
patří i francouzský lékař a filosof  Julien de la Mettrie.

• Zapomenout nelze ani na  Franz Josefa Galla (1756-1828), 
který je pokládán za zakladatele tzv. frenologie, to je učení 
vycházejícího z předpokladu, že v lidském mozku lze 
lokalizovat místa, kde jsou umístěny smysly pro delikventní 
jednání, např. vražedné, zištné, násilné apod. Gall vypracoval 
této tezi odpovídající atlas mozku s rozmístěním takových 
center (1822).



První průkopníci 
a významné kriminologické školy

• Podobně lze nahlížet na dílo, které po sobě zanechal anglický 
trestní právník Jeremy Bentham (konec 18. a začátek 19. 
století)    „Uvedení do zásad morálky a zákonodárství“,
zdůrazňující význam působení zacíleného na změnu chování 
pachatele (speciální prevence), úměrnost mezi vinou 
(zločinem) a trestem a možnost využití pozitivních stimulů 
chování občanů (např. vyznamenáváním vzorných občanů za 
jejich bezúhonné chování povznést celkovou morálku 
společnosti).
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První průkopníci
a významné kriminologické školy

• Cesare Lombroso vycházel a navazoval ve 
svých pracech na Darwinovy poznatky o vývoji 
druhů publikované  již v roce 1859. Z jeho 
závěrů těžil a na oblast kriminality je posléze 
aplikoval Lombroso a jeho žáci a stoupenci 
Garofalo a Ferri. 

• Lombrosova teorie je obsažená v jeho hlavním 
díle „ L’Uomo delinquente“ (Delikventní 
člověk), poprvé vydaném v roce 1876



První průkopníci
a významné kriminologické školy

Hlavní teze vysvětlující s využitím antropologických poznatků 
„podstatu a původ zločince“:

• jedná se o jedince lidského druhu odlišujícího se od 
nedelikventního člověka řadou psychických a fyzických 
anomálií (stigmata), jako jsou zejména jiná stavba lebky, délky 
končetin, vyvinutí smyslových orgánů;

• je to zvláštní lidský (pod)druh představující „návrat“ do 
předchozích vývojových stadií lidské rasy (uplatněna je zde 
Darwinova evoluční teorie);  zločinci jsou „moderní divoši“, u 
nichž se v různém stupni a formě projevuje jejich 
sounáležitost s dřívějšími pralidmi (atavismus);

• jde o dědičně determinovaného jedince s vlohami k páchání 
zločinu, jinak řečeno to znamená, že kriminální sklony se dědí.



První průkopníci a významné kriminologické školy

• Nové bylo na Lombrosově učení především to, že nechápal 
kriminální chování jako produkt sociálního nebo legálního 
vymezení, ale jako přirozený přírodní úkaz, který lze s využitím 
moderních věd, zejména racionální antropologie, vědecky 
měřit a zkoumat a tak odhalovat specifika lidského druhu, 
odlišnosti a „stigmata“, jejichž podrobný výzkum nám odhalí  
kauzální souvislosti a tím i nabídne racionální odpověď, jak 
postupovat v oblasti trestní politiky, tj. jak  kriminalitu účinně 
potlačovat. 

• Lombroso později (1889) za nenapravitelné rozené zločince 
označil pouze cca 35% všech pachatelů, u kterých doporučuje 
v zájmu ochrany společnosti doživotní izolaci, příp. popravu.



První průkopníci a významné kriminologické školy

• Lombrosovi žáci však nebyli jeho pouhými interprety, ale 
v pozdější době se stali někteří z nich i jeho kritiky, kteří zcela 
nebo zčásti ve svých dílech jeho učení revidovali. 

• Raffaele Garofalo ve své knize Criminologia z roku 1885 
rozvinul koncepci tzv. přirozeného zločinu, pod kterým 
rozuměl absenci běžné (průměrné) míry soucitu a poctivosti 
vycházející z Lombrosova učení „ o rozeném  zločinci“. 

• Nejznámějšího Lombrosův žák, pokračovatel a posléze i kritik 
Enrico Ferri (1856-1929), italského profesor trestního práva. 
Pojetí zločinu vycházející z individuálně-dědičných dispozic 
jedince opustil a nahradil jej tzv. vícefaktorovým přístupem 
(1896), ve smyslu kterého je zločin jevem podmíněným 
biologickými, psychickými a sociálními příčinami. V jaké míře 
se ta či ona skupina faktorů projeví na spáchání konkrétního 
zločinu nelze ani  obecně stanovit.



První průkopníci a významné 
kriminologické školy

Ferriho klasifikace: užitečné je rozlišovat mezi pěti 
kategoriemi zločinců: 

• blázny páchající zločiny

• rozenými zločinci

• zločinci ze zvyku

• příležitostnými zločinci

• zločinci z vášně

Zasazoval se i jako poslanec o přijímání vhodných 
léčebných, sociálních a ekonomických opatření –
účinnější ochrana před zločinem než trestní represe. 
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Ferri (1856-1929)



První průkopníci 
a významné kriminologické školy

• Určitou protiváhu „italské kriminálně-
antropologické Lombrosovy školy“ představovala 
postupně se rozvíjející „francouzská kriminálně-
sociologická škola“, ovlivněná některými myšlenkami 
filosofů Montesquieu, Rousseau a Lockeho.             

• Z představitelů  francouzské školy to byl lékař 
Alexander Lacassagne (1843-1924), který se 
jednoznačně přiklonil k teoriím zdůrazňujícím vliv 
prostředí na kriminální chování. Jeho známý výrok:: 
„Každá společnost má takové zločince, jaké si 
zaslouží“.



První průkopníci 
a významné kriminologické školy

• Gabriel Tarde (1843-1904), francouzský soudce a filosof, 
zpochybnil učení o rozeném zločinci. Opatrně uvádí (1892): „ 
Možná, že se zločinec rodí, ale zcela určitě se jím stává“
(pokud jej k tomu vedou nepříznivé podmínky jeho sociálního 
prostředí).          

• André Michel Guerry, francouzský advokát, zakladatel 
kriminálně-geografického výzkumu, prokazuje souvislost mezi 
kriminalitou a geografickými faktory; shromáždil statistiky o 
zločinech spáchaných ve Francii v období let 1825-1830.

• Adolphe Quetelet (1796-1874), belgický fyzik, zpracovává 
statistické analýzy kriminality, zkoumá vztah mezi 
registrovanou kriminalitou a latentní kriminalitou a 
konstatuje, že je konstantní: když jedna stoupá nebo klesá, 
pohybuje se i druhá úměrně stejným směrem. 



Přínos pozitivisticky orientovaných kriminologických škol:

• metafyzické chápání zločinu se mění ve vědecký přístup, tj. 
snahu získat relevantním empirickým výzkumem objektivní 
údaje o pachateli

• jsou odmítnuty spekulativní myšlenkové procesy vedoucí 
k závěrům o tzv. svobodné vůli, která byla do té doby 
základním konceptem trestněprávní odpovědnosti

• kritika uniformity tehdejších soudních trestů, které nebraly 
zřetel na rozdíly mezi pachateli, nedostatečně 
individualizovaly jejich potrestání, a proto nemohly ani účinně 
ochránit společnost před další kriminalitou



První průkopníci 
a významné kriminologické školy

• Rozpory mezi italskou a francouzskou pozitivistickou 
školou poměrně úspěšně překonal Franz von Liszt
(1851-1919), německý právník, univerzitní profesor 
trestního práva, svou „teorií vlivu dispozic  a 
prostředí“

• „Zločin je produktem jedinečnosti pachatele 
v okamžiku spáchání činu a jej v tomto okamžiku 
obklopujících vnějších poměrů“

• Rozhodně odmítnul Lombrosovo učení: „ žádný 
homo delinquens neexistuje, tzn., že zločinec 
nepředstavuje žádný jednotný antropologický 
typ…neexistuje ani žádný prototyp lebky vraha“
(1905). 



První průkopníci 
a významné kriminologické školy

• Ve svém Marburgském programu (1882), formuloval 
Franz von Liszt jasně a výstižně nové cíle trestního 
práva:

• resocializace pachatelů trestných činů cílevědomými 
zásahy do jejich osobní svobody,

• ochrana společnosti před nebezpečnými zločinci 
jejich zajištěním a využitím odstrašujícího účinku 
trestu odnětí svobody na potenciální pachatele: 
„Trest je prevence prostřednictvím represe“ (1905)

• souvislost mezi sociální a trestní politikou:   
„Nejlepší trestní politikou je dobrá sociální politika“.



Moderní kriminologie 20.století

Rozšiřuje pole svého zájmu na další oblasti :

• výzkumy zaměřené na oběť zločinu a procesy její viktimizace, včetně vztahu   
pachatel-oběť-komunita a míra jejich spoluodpovědnosti za trestný čin
(viktimologie, restorativní justice);

• procesy probíhající v rámci formální sociální kontroly kriminality uskutečňované 
prostřednictvím oficiálních institucí trestní justice, tzn. zejména policií a trestním 
soudnictvím, kritické analýzy odhalující  stigmatizující vedlejší účinky formálních 
zásahů a etiketizaci delikventů ze sociálně slabších vrstev (tzv. kritická neboli 
radikální kriminologie, labeling approach);

• neformální sociální kontrolu kriminality a zapojování komunit, ze kterých pochází 
pachatel, oběť, příp. další trestným činem dotčené osoby a instituce do prevence 
kriminality (preventivní a restorativní přístupy) 

• výzkumy veřejného mínění o kriminalitě a její kontrole;

• výzkumy účinnosti aplikované sankční politiky, tzn. jak tradičních, tak alternativních 
trestních sankcí a postupů, včetně odklonů od standardního trestního procesu

• výzkumy latentní kriminality (anonymní dotazníková šetření). 



II. Přehled 
kriminologických teorií a 

výzkumných přístupů



1. Podstata a význam teorií

• Kriminologické teorie mají vypovídat o tom, jaké faktory a skutečnosti hrají 
v genezi kriminality významnou roli a nalézt optimální způsoby řešení, tzn. jak jim 
předcházet, nebo alespoň snižovat jejich negativní dopad. 

• Teorie, které mají vysvětlit vznik a existenci kriminality musí být podloženy výsledky 
empirických (zpravidla kriminologických) výzkumů. 

• Žádná z níže uvedených teorií či konceptů nemůže však nabídnout univerzální 
vysvětlení geneze zločinnosti, nýbrž jen objasnit dílčí příčiny kriminálního chování a  
jednotlivých etap jeho vývoje. 

• Má vůbec význam pokoušet se o formulaci problémů, vytváření hypotéz a jejich 
ověřování prostřednictvím empirického výzkumu?

• Výzkum je stále objektivně nejlepší možný, dostupný prostředek k získávání 
poznatků nutných pro předcházení a regulaci kriminality.

• Kriminologické teorie představují utříděný systém poznatků, které  další výzkum 
buď znovu prověří nebo vyvrátí. Je to lepší způsob než bojovat s kriminalitou 
pomocí politických ideologií nebo prostřednictvím reklam na rychlé a efektivní 
techniky typu kalifornského „three –strikes law“. 



2. Klasifikace teorií

Kriminologické teorie jsou velmi heterogenní,

a proto je i různé jejich rozdělení do jednotlivých skupin

• Jednotlivé teorie lze např. rozlišovat  podle toho:

A)     na jakou míru platnosti aspirují:

➢ všeobecné,

➢ středního dosahu,

➢ jednotlivé koncepty, modely a přístupy,

B)    o poznatky jakého vědního oboru se nejvíce opírají 

C)    zda jsou svou podstatou monokausální nebo multifaktorové povahy



3. Biosociální  teorie a koncepty

Koncem 20.století  vzrůstá zájem zabývat se 

v souvislosti s genezí kriminality:

➢ výzkumem dědičných dispozic,

➢ vlivem hormonů,

➢ vitamíny a skladbou stravy,

➢ dysfunkce mozkových činností. 

• Jsou to především americké, skandinávské a v poslední době i německé 
výzkumy, které analyzují mnohovrstevnaté vztahy mezi genetickými 
předpoklady a odchylnými formami lidského jednání.

• Na rozdíl od lombrosiánského pozitivisticky determinovaného vnímaní 
příčin kriminality berou v potaz význam vnějších okolností, které mohou 
zjištěné genetické predispozice buď kompenzovat a neutralizovat nebo 
naopak posílit a akcelerovat.



3.1. Genetické výzkumy

• Výzkumy dvojčat

➢ vychází z toho, že genetický základ jednovaječných dvojčat je identický, 
zatímco genetický základ dvojvaječných dvojčat se odlišuje, podobně jako 
je tomu u jiných sourozenců. 

➢ V případě delikventního chování jednoho dvojčete z jednovaječných páru 
by se mělo zachovat podobným způsobem i druhé dvojče statisticky 
významně častěji než jak tomu bude v případě páru dvojvaječných dvojčat, 
kde stejný genetický základ chybí.

▪ Vůbec poprvé se pokusil tuto hypotézu ověřit německý kriminolog  J. 
Lange, který uveřejnil  již v roce 1929 knihu s provokativním titulem „ 
Zločin je osud “.  Výsledky jeho výzkumu byly úspěšně zpochybněny 
kritikou použité metodologie a malého výzkumného souboru. 

▪ Další výzkumy dvojčat nicméně potvrdily signifikantně vyšší shodné 
chování u jednovaječných dvojčat, a to nikoli pouze ve vztahu k delikvenci, 
ale i ohledně  alkoholismu a homosexuality. 



▪ Dánským výzkumem Christiansena (1977), byla zjištěna registrovaná 
kriminalita obou sourozenců v 35,2%, tedy ve více než jedné  třetině ze 
zkoumaných 325 párů jednovaječných dvojčat, zatímco u  611 zkoumaných 
párů dvojvaječných dvojčat byla zjištěna delikvence obou sourozenců 
pouze ve 12,5% případů. [1]

▪ Přesto mezi kriminology převládá spíše opatrný až skeptický názor na 
možnou dědičnost kriminality: námitka, že nezkoumají dědičnost, ale spíše 
výsledky uniformního chování ostatních lidí, resp. institucí vůči identicky 
vyhlížejícím jedincům. 

▪ Výzkumné adopční studie provedené v Dánsku u adoptovaných chlapců (N 
= 14 427) významně častější pozdější kriminalita v těch případech, kdy byl 
jejich biologický otec v minulosti odsouzen za trestnou činnost oproti 
případům, kdy se stal kriminálním pouze otec adoptivní. 

[1] Christiansen, K.O. A review of studies of criminality among twins. In Mednick S.A., Christinsen 
K.O. (ed.) : Biosocial Base sof Criminal Behaviour, New York, 1977, s. 45-88



Tabulka č. 1: Hlavní výsledky dánských adopčních studií

Kriminalita otců Soudní tresty uložené synům

ani biologický otec

ani adoptivní otec

nebyl soudně trestán

13,5 %

soudně trestán

jen adoptivní otec

14,7 % 

soudně trestán

jen biologický otec

20,0 % 

jak biologický otec

tak adoptivní otec

soudně trestáni

24,5 % 

biologický otec více než 3x

soudně trestán (1 % všech  případů)

30 %  

soudních trestů 



▪ Jiná švédská studie neprokázala vyšší výskyt kriminality u těch  
adoptovaných dívek, jejichž jeden z biologických rodičů se dopustil trestné 
činnosti, oproti těm případům, kdy se delikventním stal jeden 
z adoptivních rodičů. I tento výzkum však - shodně s výsledky dánské 
studie o adoptovaných chlapcích – potvrdil, že „největší šanci“ stát se 
delikventními mají dívky, jejichž jak biologičtí, tak adoptivní rodiče 
spáchaly  kriminální čin. 

▪ Ani další provedené adopční studie nepřinesly jednoznačně průkazné 
výsledky o vlivu dědičnosti na kriminalitu. Prokazuje se ale např. význam 
souvislosti mezi sociálně-ekonomickým statusem otce, jak biologického 
tak adoptivního, signifikantně korelujícího s pozdějším výskytem 
kriminality u adoptovaného dítěte. 



3.2. Biochemické výzkumy

Medicínský biochemický výzkum:

➢ Dva případy vrahů, u kterých se jednalo o pachatele s „nadbytečným“ chromosom Y. Namísto 
u mužů obvyklé struktury pohlavních hormonů XY (u žen XX) vyskytuje se tato kombinace XYY 
u pouze cca jednoho z 1000 novorozenců mužského pohlaví.

• Případ 24letého Američana Richarda Specka, který  v červenci 1966 násilně v noci vniknul do 
dívčí ubytovny studentek zdravotní školy a osm z nich zde bestiálním způsobem zavraždil, 
vzbudil  v odborných kruzích proto, že u pachatele byl identifikován nadbytečný chromosom 
Y, jehož přítomnost byla dávána do přímé souvislosti s brutálně sexuálně motivovaným 
činem, 

• podobně jako tomu bylo u francouzského vraha z roku 1965. Ani v jednom z obou případů 
nebyl pachatel trestním soudem s poukazem na genetickou anomálii odsouzen a byl umístěn 
pouze do zabezpečovacího detenčního střediska.   

 Hypotéza o vlivu syndromu XYY na kriminální agresi byla brzy poté početnými výzkumy silně 
zpochybněna a posléze ve své původní jednoznačnosti i vyvrácena. 

 Analogicky nebyla opakovanými výzkumy prokázána ani bezprostřední souvislost mezi 
delikvencí a nadbytečným chromosomem X (tzv. Klinefelder -syndrom XXY), který se  rovněž u 
jedinců mužského pohlaví zhruba v jednom případě ze 700 vyskytuje a v minulosti jeho 
zjištění sloužilo k vysvětlení jejich psychické a emoční lability a s tím související  sociální 
nezralosti. 

➢ Možno tedy konstatovat, že „gen odpovědný za kriminalitu“ neexistuje, resp. nebyl seriózním 
výzkumem dosud potvrzen. 



Jako na další možný zdroj násilného chování se pozornost soustředí i na

zkoumání vlivu silně znečištěného životního prostředí a chemicky 

pozměněné stravy: 

V USA a v Německu se staly v tomto ohledu nechvalně proslulými především potraviny 
obsahující fosfátová barviva a další chuťově pozměňující látky, které údajně mohou 
do určité míry negativně ovlivňovat chování dětí a dospívajících. Jednoznačně 
přesvědčivé výsledky výzkumu však dosud odborné veřejnosti v tomto ohledu 
nebyly prezentovány. 

Analogické konstatování platí i ohledně výsledků posledních studií zaměřených 

na funkce vitaminu B3 a B6, 

vzhledem k jeho předpokládanému významu pro diagnostikovanou hyperaktivitu 
související  u mládeže nezřídka s jejími delikventním projevy. 



3.3. Neurofyziologický výzkum

➢ Řada klinických studií ukazuje, že mozkové dysfunkce a patologické změny, ať již 
byly způsobeny chorobou (například tumorová onemocnění mozku) nebo nehodou 
(pády z výšek, automobilové nehody) mají relativně často za následek takové 
změny v chování, které posléze vyústí ve spáchání pro okolí  pacienta zpravidla 
nepochopitelného, násilného činu. 

▪ Po odléčení (odstraněním nádoru, příp. zmírněním následků traumat po utrpěných 
úrazech) se chování pacienta nezřídka dostává opět „do normálu“, což svědčí o 
předpokládané příčinné souvislosti mezi onemocněním mozku a kriminálním 
deliktem. 

• Případ Charles Whitman (1968): poté co zabil svoji ženu a matku, zabarikádoval se 
ve věži univerzity v Texasu a dříve než se jej podařilo policii zneškodnit (usmrtit) 
zastřelil ze svého dobře umístěného úkrytu 14 dalších náhodných obětí 
pohybujících se nic netušíce v okolí univerzity. V rámci objasňování případu bylo 
zjištěno, že Whitman trpěl  maligním mozkovým tumorem a z jeho pečlivě 
vedených zápisků pak vyšlo najevo, že se před svým činem pokusil vyhledat i 
odbornou psychiatrickou pomoc, neboť doufal, že se mu tak podaří překonat své 
neovládnutelné nutkání k zabíjení. 

➢ V mezidobí se skutečně podařil prokázat - především americkými studiemi  -
signifikantní vztah mezi určitým druhem mozkových onemocnění a náhlými 
záchvaty agresivního chování. 



➢ Dalším zajímavým nálezem je zjištění významné souvislosti mezi abnormálními 
výsledky elektroencephalografu (EEG) a kriminálním jednáním. Provedené studie 
ukazují, že abnormální EEG výsledky, které se v populaci obecně pohybují v rozmezí 
od 5 do15%, byly u násilných recidivních pachatelů diagnostikovány ve zhruba 60% 
zkoumaných případů. Analogické konstatování platí i ohledně výrazně vyššího 50-
60 % zastoupení abnormálních výsledků EEG mezi adolescenty s problémy chování, 
jako je hostilita, výkyvy nálad, nízká sebekontrola, impulsivní a destruktivní projevy. 
Avšak i je nepřípustný závěr o abnormálním výsledku EEG jako faktoru 
bezprostředně souvisejícím s  kriminalitou.  

➢ Ani minimální mozkovou dysfunkci (minimal brain dysfunction / MBD) nelze 
pokládat za klíčovou příčinu kriminálního jednání. Potvrzena byla ale souvislost 
mezi určitým druhem MBD a epizodickými záchvaty zuřivosti, které často vedou 
k trestným formách agresivních činů jako je fyzické zneužití dítěte, zbití partnera, 
neočekávané bezdůvodné zabití jiného člověka, apod. Včasná diagnóza a 
odpovídající léčba může být v těchto případech relativně účinným prostředkem jak 
předejít pozdější kriminální kariéře. 

➢ Výzkumy neurotransmiterů, chemických substancí ovlivňujících mozkovou aktivitu 
naznačují souvislosti mezi abnormální hladinou těchto chemických látek v 
organismu a zvýšenou tendencí k agresivitě, hyperaktivitě a nízké sebekontrole. 



➢ Jiné výzkumy prokazují existenci vztahu mezi nízkou hladinou určitých enzymů, 
zejména enzymu MAO (monoamine oxidase) a pácháním majetkové a násilné 
trestné činnosti, riskantním jednáním, užíváním drog a vyhledáváním 
dobrodružství hraničících s vlastním či cizím ohrožením.

➢ Další výzkumy upozorňují na to, že různí lidé potřebují vzhledem ke svým odlišným 
výchozím genetickým i sociálním předpokladům k optimální funkci svých 
mozkových činností  různou intenzitu vnějších podnětů. U jedinců s agresivními 
projevy delikventního chování byla často zjištěna potřeba mnohem vyšší intenzity 
vnějších podnětů. Možné vysvětlení tohoto jevu je rozdílná úroveň hladiny 
seratoninů a  odlišná struktura mozku. Výzkum však zatím jednoznačné výsledky 
v tomto směru nepřinesl. 



3.4. Kritické zhodnocení

Největší problém:

➢ genetické, biochemické a neurofyziologické poznatky získané metodami výlučně 
náležejícími do oblasti přírodních věd nemohou poskytnout vysvětlení pro jevy 
sociální povahy, aniž by vzaly v úvahu řadu faktorů stojících vně předmětu jejich 
zájmu. Člověk není biogenetickým preparátem, který lze zkoumat pod 
mikroskopem aniž by byl vzat v úvahu specifický proces jeho socializace. 

 Teorie vysvětlující příčiny kriminality a vyvozující trestněpolitické závěry výhradně 
z poznatků získaných biologicky, biochemicky a neurofyziologicky orientovanými 
výzkumy proto samy o sobě nemohou pro oblast sociálně podmíněných a 
strukturovaných vztahů poskytnout dostatečně relevantní odpovědi. Z dosud 
provedených výzkumů se dá však predikovat poměrně vysoká pravděpodobnost 
kriminálního selhání zejména u těch jedinců, kde došlo ke kumulaci nepříznivých 
faktorů v podobě genetických, resp. jiných biologických dispozic a nepříznivých 
vlivů špatné či absentující výchovy, příp. dalších negativních faktorů sociální 
povahy. 



4. Teorie osobnosti pachatele trestného činu

• Oblast osobnostních teorií a konceptů je mimořádně rozmanitá.

• Rozdíly mezi jednotlivými přístupy a školami nalezneme v tom, zda je 
využíváno spíše psychologických nebo spíše psychiatrických metod a 
nástrojů ke zkoumání, diagnostice a terapii zjištěných deviací a anomálií 
v osobnostním vývoji a struktuře delikventního jedince.

• Pozornost je zaměřována na přesnější, včasnější a účinnější odhalování a 
korekci osobnostních abnormalit s cílem předejít, resp. snížit 
pravděpodobnost výskytu další kriminality. 



4.1. Koncept psychopatické osobnosti

➢ Koncept psychopatického pachatele byl rozvinut na základě pozorování a 
rozboru osobnosti  zločinců, kteří se dopouštěli velmi závažných, brutálně 
provedených a zdánlivě ničím nezdůvodněných zločinů.

➢ Tyto teze vycházejí z jednotlivých pozorování, která postrádají empiricky 
potřebné ověření kriminologickými výzkumy. Od roku 1968 se nepoužívá 
termín psychopatická osobnost, ale termíne antisociální osobnost.



4.2. Psychoanalytické přístupy

➢ Psychoanalýza hledá příčiny delikvence v období časného dětství. Podle jejího 
zakladatele Sigmunda Freuda (1856-1939) je v procesu osobnostního zrání jedince 
původní, svou podstatou pudové id  konfrontováno s postupně se vytvářejícím, na 
realitu orientovaným ego a morální hodnoty reprezentujícím superego.

➢ Z hlediska kriminologické relevance je významné jednak psychoanalytické 
vysvětlení příčin trestného jednání lidského jedince, které je spatřováno v určitých 
chybně proběhnuvších životních vývojových etapách, jednak v objasňování 
kolektivních psychických mechanizmů tzv. trestající společnosti.

➢ Pokud dochází v ranném dětství k nenaplnění základních pudových potřeb, vede to 
v pozdějším vývojovém období k nenapravitelnému osobnostnímu poškození, např. 
k pocitům méněcennosti, k neschopnosti navazovat uspokojivé vztahy, 
k nedostatečné empatii, apod. 

➢ Ne všechny „chyby ranného vývoje“  naleznou svůj výraz ve spáchání trestné 
činnosti, ale i zde lze podle stoupenců psychoanalytických přístupů vysledovat 
určitou míru pravděpodobnosti. I tyto koncepty však trpěly jednostranným 
zdůrazněním několika málo hledisek, které neskýtají dostatečný prostor pro 
přesvědčivé vysvětlení geneze kriminality. 



➢ Psychoanalýza se snaží objasňovat nejen kriminalitu jednotlivce, ale i potřebu 
společnosti trestat své příslušníky, přičemž se míra punitivity v různých 
společnostech a kulturách výrazně liší. Řádní, tj. „spravedliví a pořádkumilovní“ 
občané  nalézají v odsouzení a potrestání zločinců náhradní uspokojení za své 
zapovězené a potlačené pudové potřeby, když projektují svůj vlastní neuvědomělý 
pocit viny na pachatele, kteří tak slouží jako obětní beránci jejich potřebám, tzv. 
teorie obětního beránka.[1] 

➢ Ve smyslu tohoto konceptu společnost potřebuje své zločince k odreagování svých 
afektů a uspokojení svých potřeb. Zločinec se v tomto pojetí stává obětí 
společnosti. Např. část populace se staví rozhodně proti alternativním trestům a 
volá  naopak po zpřísnění trestní represe.

➢ Psychoanalytické přístupy byly v 60. a v 70. letech v západní Evropě využity i jako 
východiska trestněpolitického hnutí za odstranění trestního práva, tzv. 
abolutionismus a jako podklad k ostré kritice formálních instancí sociální kontroly 
působících v oblasti trestní spravedlnosti (soudy, státní zastupitelství, policie).

[1] Tento výraz pochází ze starého zákona, kde Izraelité položili na oltář živého beránka, na jeho 
hlavu snesli všechna svá provinění, kterými zhřešili a pak jej „obtěžkaného svými hříchy“ 
vyhnali do pouště. Kolektivní vina byla tak hozena na krk beránka.



4.3. Poslední vývoj v oblasti osobnostních přístupů

➢ Zejména tendence severoamerického přístupu k hledání příčin 
kriminálního chování zaznamenaly v období posledních dvaceti let 
překvapivý příklon od ryze sociologicky orientovaných výzkumů k analýzám 
psychologické povahy. 

➢ V USA se zhruba od poloviny 80. let projevuje renesance myšlenek o tzv. „ 
rozeném zločinci “, jehož sklon ke kriminalitě je přiřazen oblasti psychické 
výbavy, resp. struktury osobnosti lidského jedince. V centru pozornosti je 
snaha o přesnou diagnózu, klasifikaci a popis osobnostní poruchy. Tyto 
přístupy lze proto kombinovat relativně libovolně jak s nyní aktuálními 
posmoderními teoriemi (viz níže), tak  s medicínsky orientovanými 
vědeckými výzkumy. 



Závěry moderních kriminologických výzkumů osobnosti:

➢ Chování jedince navenek je řízeno jeho osobností, která je zdrojem jeho 
motivace a potřeb a projevuje se i v dlouhodobě stabilních vzorcích jeho 
jednání.

➢ Osobnost každého jedince je sice unikátní, přesto však lze některé její 
znaky porovnávat se shodnými znaky jiných osobností.

➢ Ohledně osobností s poruchami chování disponovaných ke kriminalitě 
platí, že jejich selhání úzce souvisí s chybným přizpůsobením se sociálním 
poměrům a očekáváním. Definovat a identifikovat tyto deficity lze pouze 
aplikací ukazatelů, které v jejich osobnostní výbavě absentují a jsou 
naopak běžné u normálních (bezproblémových) typů osobností.

➢ Normalita osobnosti není objektivní ani univerzální kategorie, a proto i 
měřítko normality, resp. abnormality je určováno převažujícím názorem v 
určité společnosti, resp. kultuře.

➢ Pokud je na základě ukazatele normality definována určitá porucha 
osobnosti, pak lze takové symptomy pozorovat a popsat. 



• Z uvedeného vyplývá, že se zde předpokládá souvislost kriminálního chování 
s určitou abnormitou, resp. poruchou osobnosti projevující se dlouhodobě 
pácháním  násilných nebo sexuálních deliktů, resp. soustavnou majetkovou 
kriminalitou. 

• Koncept vysvětlující kriminální delikt čin jako určitou reakci na vnitřní napětí, 
pramenící z nutnosti neustále se přizpůsobovat sociálně konformnímu chování, 
které postupně narůstá až v určitém okamžiku  nabude podoby trestného činu. 

• Toto vysvětlení lze vyjádřit i opačně, „pozitivně“, a to v tom smyslu, že pachatel 
naopak  svým trestným činem realizuje svou potřebu dramatických prožitků, které 
mu přinášejí hluboké (byť z pohledu oběti a dotčeného sociálního okolí zvrácené) 
potěšení, že někomu může způsobit bolest, připravit jej o majetek nebo i o život. 

• Výzkumy ověřené poznatky:

 ve vězeňské populaci je signifikantně vyšší počet jedinců s poruchami osobnosti 
než jak je tomu v případě netrestané populace,

 zvláště pachatelé opakovaných násilných a sexuálních trestných činů se dopouštějí 
tohoto druhu trestné činnosti často i v pozdějším věku, kdy kriminální aktivity 
ostatních delikventů zpravidla s přibývajícím věkem  již postupně odeznívají. Právě 
tito pachatelé se vyznačují řadou poruch osobností, které se nedaří korigovat ani 
různými sankčními zásahy, ani změnou jejich sociálních poměrů, resp. životních 
podmínek. 



K překonání těchto úskalí byly proto vypracovány Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO) a Americkou psychiatrickou asociací částečně se překrývající a částečně se 
odlišující klasifikace, jejichž smyslem je pomoci správně  a včas diagnostikovat 
takové  poruchy osobnosti, které zpravidla vedou k pozdější kriminalitě. 

WHO označuje svoji klasifikaci termínem Mezinárodní klasifikace osobnostních poruch 
(dále jen ICD – 10) a definuje dysociální poruchy osobnosti jako hluboce 
zakořeněné, dlouhodobé vzorce chování projevující se v rigidních reakcích na 
různorodé individuální  a sociální životní podmínky jedince.

Americká klasifikace Diagnostický a statistický manuál psychických poruch (dále jen 
DSM – IV) stanoví konkrétněji, že u dysociálních poruch se jedná o přetrvávající 
vzorec prožitků a jednání, který se významně rozchází s představami 
sociokulturního okolí, je hluboce zakořeněný a neflexibilní, jeho počátek můžeme 
nalézt již v adolescenci nebo v časné dospělosti, je setrvalý a vede k újmě a 
znevýhodnění.

Oběma definicím je společné konstatování, že jde o víceméně neměnný, trvalý stav, 
pro který je příznačný velký rozpor mezi tím, co je očekáváno ze strany okolí 
respektujícího určité sociální normy a tím, jak se jedinec s touto diagnózou chová, 
resp. je schopen se chovat. 



ICD-10 / F60.2 dysociální poruchy osobnosti

➢ uvádí tyto nejčastější projevy:

1. výrazná neschopnost vnímat pocity druhých a nedostatek empatie

2. výrazná a setrvalá nezodpovědnost a nerespektování sociálních norem, pravidel 
a závazků

3. neschopnost udržení dlouhodobějších vztahů

4. velmi nízká frustrační tolerance a nízký práh pro agresivní chování

5. neschopnost cítit vinu, nepoučitelnost, neefektivnost uloženého trestu

6. sklon obviňovat z chyb druhé nebo racionalizace svého konfliktního jednání

7. setrvale vysoká úroveň dráždivosti  vnějšími podněty



4.4. Kritické zhodnocení

➢ Problémem je skutečnost, že ne vždy musí nutně vést popsané  a výzkumy 
potvrzené odchylky osobnosti ke kriminalitě a naopak ne všichni pachatelé násilné 
a sexuální kriminality se vyznačují shora uvedenými charakteristikami. Přestože se 
v praxi nastíněné klasifikace ukázaly jako užitečné diagnostické instrumenty, nelze 
pouze jejich prostřednictvím vysvětlovat genezi kriminálního chování a vyvozovat 
na základě takové teze zásadní závěry o terapeutické rezistenci určité podskupiny 
pachatelů se závažnými dysociálními projevy osobnosti. 

➢ Klasifikace a stanovení diagnózy mohou být jen vhodnými nástroji k lepšímu 
porozumění vzájemných souvislostí mezi osobnostním profilem pachatele a jeho 
chováním, neměly by však nikdy nahradit komplexní zkoumání a zhodnocení všech 
dalších, i z oblasti sociálního prostředí pocházejících determinant. 

➢ Slova Franze von Liszta, který již v roce 1905 upozorňuje na to, že “…… dopustí-li se 
mladistvý nebo dospělý zločinu a my jej necháme běžet, je pravděpodobnost 
opakování takového činu nižší, než pokud jej potrestáme…neboť mezi příčinami 
recidivy figurují na prvém místě nedostatky našeho trestního zákona, řízení a 
výkonu trestu.“



5. Socializační teorie

• Podle socializačních teorií / social learning theories, které se 
někdy označují též termínem teorie učení, se sociálně 
odchylné chování, včetně kriminálního učí v průběhu 
socializačního procesu jako každé jiné chování. 

• Hlavní pozornost je věnována socializaci, tj. okolnostem a 
faktorům významným pro vývoj lidského jedince v sociální 
bytost v širokém smyslu slova



5.1. Teorie podmíněného chování

➢ Ve smyslu teorie podmíněného chování , jejímž autorem je Hans Jürgen Eyseneck, 
vytvářejí se poznání a sociální odpovědnost prostřednictvím  vnější stimulace 
organismu podle metody klasického podmiňování vyvinuté ruským fyziologem 
Ivanem Petrovičem Pavlovem, na základě jeho pokusů se zvířaty. 

➢ Tyto poznatky uplatnil  Eyseneck ve své teorii, kterou postavil na tezi o 
podmíněnosti sociálně konformního lidského chování v dospělosti výchovou 
v dětství, která pomocí kárající reakce na nevhodné jednání naučí dítě přizpůsobit 
své chování  očekávání nejbližšího okolí. 

➢ Podle Eysencka přitom však velmi záleží na tom, zda se v konkrétním případě jedná 
o extrovertní nebo spíše introvertní osobnost. Pro extroverty je totiž dle jeho 
názoru příznačná jistá míra bezstarostnosti, nedostatečná emocionální kontrola a 
zvýšená potřeba navazování sociálních kontaktů a aktivit, což vede k nižší míře 
ovlivnitelnosti jejich chování, menším obavám z případného trestu, a proto i 
k vyššímu riziku kriminálního selhání než u introvertních osobností. 

➢ Tento tzv. princip behaviorismu, ve smyslu kterého je jednání bezprostředně 
ovlivnitelné určitými podněty, které mohou být podmíněně vyvolány, je moderní 
psychologií již překonán, neboť nebere dostatečně na zřetel jiné formy učení a 
komplexnost lidského chování, včetně skutečnosti, že člověk se může proti 
působení některých podnětů vědomě ohraničit.



➢ Ani pozdější prohloubení této teorie o koncept tzv. operantního podmiňování, 
který vyvinul americký psycholog Burhuss Frederic Skinner rovněž na základě 
pokusů se zvířaty odměňovanými za úspěšné zvládnutí určitých operací, 
neodstranil zcela nedostatky této teorie, významně ji však rozšířil. 

➢ Skinner  ze svých výzkumů dovodil závěr stran výrazného posílení určitého typu 
chování v závislosti na tom, zda je za něj jeho nositel  odměněn či naopak 
potrestán. Závěry z toho plynoucí jsou významné zejména pro volbu vhodných 
trestněpolitických opatření.



5.2. Kohlbergova teorie morálního vývoje

• Teorie morálního vývoje / moral development theory , jejímž autorem je Lawrence 
Kohlberg, je uznávána především mezi vývojovými psychology a pedagogy, kteří 
z ní vycházejí v řadě svých projektů určených delikventní mládeži.

• Teoretickým východiskem jsou poznatky známého dětského psychologa Jeana 
Piageta o morálním vývoji dítěte, které jsou spolu s poznatky sociálně 
psychologickými integrovány do uceleného konceptu,  s možností jeho  rozšíření  i 
o aspekty morálně- filosofických přístupů. 



V centru Kohlbergovy pozornosti je

morální vývoj probíhající celkem v šesti stupních na třech úrovních:

➢ Na praekonvenční úrovni se odehrává stupeň jedna a dvě:

▪ heteronomní mravní orientace na poslušnost a trest (1),

▪ naivně-egoistická mravní orientace (2),

• Na konvenční úrovni se odehrává stupeň tři a čtyři:

▪ mravní orientace na získání pověsti poslušného dítěte (3),

▪ mravní orientace na respektování autority a veřejného pořádku (4) 

• Konečně na postkonvenční úrovni se uskutečňuje stupeň pět a šest:

▪ mravní orientace na právo a dodržování sociálních kontraktů (5),

▪ mravní orientace na univerzální principy spravedlnosti, vzájemného uznání, 
důvěry a respektu (6). 

➔Tento odstupňovaný model morálního vývoje vychází z teze, že je univerzální 
a ireversibilní. 

• univerzální v tom smyslu, že každý z nás má v sobě bez ohledu na to, k jaké kultuře 
náleží,  odpovídající potenciál k morálnímu vývoji, 

• nezvratný v tom smyslu, že s výjimkou vzácných případů nejzávažnějších existenčně-
osobnostních krizí nedochází k návratu do předchozího vývojového stupně.



➢ Naopak, s dosažením každého dalšího stupně vývoje se  morálně-
hodnotový systém jedince nově konzistentně uspořádává a integruje do 
sebe předchozí vývojové etapy.  

 To se dá vyjádřit v rámci Kohlbergovy stupnice i takto:

1. Správné je podřídit se moci a vyvarovat se tak trestu.
2. Správné je převzít za sebe odpovědnost a uspokojit své potřeby; ostatní ať 

se postarají o sobe jak umí.
3. Správné je mít dobrou motivaci pro své chování a schopnost vcítit se do 

situace druhých.
4. Správné je podporovat společenská pravidla a sloužit ku prospěchu 

skupiny nebo společnosti.
5. Správné je uznávat  práva jednotlivce vycházejících ze společenského 

konsenzu.
6. Správné je cítit se být vázán univerzálními zásadami  uplatňovanými vůči 

veškerým lidským bytostem bez rozdílu – principy spravedlnosti, rovnosti a 
respektu k lidskému životu. 

• Kohlberg klasifikoval lidi podle stupně morálního vývoje a na základě svých 
studií dospěl k závěru, že delikventi dosahují signifikantně nižšího stupně 
morální úrovně (1 a 2) než nedelikventní jedinci. 



• Kohlbergova teorie byla sice četnými longitudinálními výzkumy opakovaně 
ověřována, s určitým omezením stran posledních vývojových stupňů, a to i 
v rámci mezikulturního srovnání, její problematickou stránkou však i 
nadále zůstává fakt, že i jedinci na nejnižších stupních morálního vývoje 
často nepáchají trestnou činnost, protože - jak sami uvádějí - se buď bojí 
sankcí nebo nechtějí ztratit společenský status a postavení v rodině a mezi 
svými přáteli. 

• Přesto i s touto výhradou získaly např. programy založené na Kohlbergově 
teorii vypracované ke změně morálních postojů mladistvých pachatelů 
odsouzených k trestu odnětí svobody co do své úspěšnosti malý náskok 
před programy vycházejícími z ryze terapeuticky a hlubinně psychologicky 
orientovaných přístupů.

• Její slabinou nadále zůstává obtížná empirická ověřitelnost skutečného 
významu  dosaženého morálního vývoje pro delikventní chování, které je 
spoluurčováno řadou dalších faktorů. 



5.3. Sutherlandova teorie diferenciálních kontaktů

• Jedna z nejznámější teorií učení – teorie diferenciálních kontaktů/ 
differential association theory  - pochází od amerického autora Edwina 
Sutherlanda a datuje se již z roku 1924. Později (1978) byla jeho žákem 
Donaldem Cressey rozšířena a lze ji shrnout v následujících tezích:

▪ kriminální chování se učí v malých skupinách, zpravidla vrstevníků; jinými 
slovy tzn., že se nedědí,

▪ kriminální chování se učí v interakci a kontaktem s jinými osobami 
v průběhu komunikačního procesu, kde hrají důležitou roli vzájemná 
sociální blízkost a intimita takové skupiny; jinými slovy tzn., že masmedia 
jako film nebo noviny zde nehrají významnější roli,

▪ naučit se kriminalitě vyžaduje osvojení si celé řady různých technik a 
způsobů myšlení a jednání, počínaje velmi jednoduchými formami chování 
konče komplikovanými procesy racionalizace, motivace, postojů apod.,

▪ jedinec se stává kriminálním v důsledku toho, že vyrůstá a pohybuje 
se v kriminální subkultuře a nemá, resp. má jen omezený užší kontakt 
s těmi, kteří se kriminality nedopouštějí. 



➢ Tuto teorii lze doložit příkladem, který uvádí Sutherland:

▪ V určité oblasti s vysokou kriminalitou vyrůstá bystrý, zdravý, aktivní  
chlapec, který velmi pravděpodobně naváže kontakt se stejně starými 
delikventními chlapci ze svého okolí, naučí se od nich kriminálnímu 
chování a stane se gangsterem…V jiných sociálních poměrech by se tento 
chlapec nezapletl do kriminality, ale stal by se z něj např. zapálený člen 
skautského oddílu. 



5.4 Teorie diferenciální identifikace a teorie diferenciálních 
příležitostí

• Teorie tzv. diferenciální identifikace/ differencial identification theory, jejímž 
autorem je Daniel Glaser (1956 modifikuje Sutherlandovu teorii v tom smyslu, že 
k tomu, aby se stal jedinec kriminální, nestačí žít v určité subkultuře, ale je 
nezbytná i jeho osobní identifikace s určitou osobou, která se chová kriminálně a 
stane se pro něj v tomto ohledu vzorem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o  
osobu skutečnou nebo imaginární.

• Glaser později ve své teorii diferenciální anticipace/ differential anticipation theory
kombinoval prvky teorie diferenciálních kontaktů i s konceptem rational choice
(viz níže), když zároveň uvádí, že se lidé dopouštějí kriminality tehdy, když 
očekávají, že prospěch z ní převýší riziko ztráty. Takové rozhodnutí (spáchat zločin) 
je však ovlivněno i kvalitou jejich sociálních vazeb a vztahy k blízkému okolí (teorie 
kontroly) a tím, jak se v dětství naučili chovat (teorie učení). Glaser se tím stává 
jedním z průkopníků integrovaných přístupů k vysvětlování geneze kriminality.

• Další prohloubení Sutherlandových tezí představují studie Clowarda a Ohlina
z počátku 60. let 20.století. Jejich výzkumná zjištění je vedla k závěru 
formulovaném teorií diferenciálních příležitostí/ differential opportunity theory,  že 
aby se stal jedinec skutečně „úspěšným“ zločincem nestačí to, že je příslušníkem 
určité sociální vrstvy, ale musí se zde jednat o vyhraněně kriminálně orientovanou 
subkulturu, která nabízí příležitosti, informace a zkušenosti získané  úzkým 
kontaktem s kriminálním podsvětím. Taková kriminální subkultura žije víceméně 
izolovaně svým vlastním životem s jeho odlišným hodnotovým a normativním 
systémem. 



5.4. Teorie sociálně-kognitivního učení

• Zakladatelem v poslední době znovu populární teorie sociálně – kognitivního učení 
/ social learning theory pocházející z poloviny 70. let byl Albert Bandura. 

➢ Proces sociálního učení probíhá podle jeho teorie ve třech rovinách:

▪ nepřímou zkušeností získanou pozorováním chování druhého, přičemž zvlášť 
významnou roli zde hraje osoba „zprostředkovatele“ (rodiče, učitele, vrstevníků, 
populárního hrdiny  nebo jiné autority)

▪ bezprostřední zkušeností v interakci se sociálním okolím
▪ prostřednictvím verbální nebo názorné instrukce

➢ Ne každé odpozorované a naučené chování se posléze i uskuteční. Jedná se zde o 
dynamický interaktivní proces zvnitřňování z pozorování a zkušenosti získaných 
poznatků, které např. u agresivního chování pokrývají celou škálu emocionálních a 
situačních podnětů a podmínek. Významnou roli přitom často hrají  tzv. 
neutralizační techniky, které popsali jiní badatelé, především Syka a Maztza (blíže 
viz níže). 

➢ Znovuobjevení Bandurovy teorie a její rozpracování lze vysvětlit její dobrou 
praktickou využitelností při přípravě a realizaci projektů zaměřených na práci 
s delikventní mládeží, kde záleží velmi mnoho na tom, zda se podaří správně 
v konkrétním případě rozšifrovat a změnit modely chování vedoucí v minulosti 
ke konfliktnímu agresivnímu chování. 



6.  Sociálně strukturální teorie

• Pokud připustíme, že kriminalita je jevem sociálním, pak musíme vzít 
současně na vědomí i to, že je nepochybně vysvětlitelná (více či méně) i 
jako produkt makrosociálních poměrů charakterizujících určitý typ 
společnosti. 

• Takový sociálně-politický přístup může být ovšem ve svých důsledcích  pro  
řadu odborníků i pro většinu laické veřejnosti jen obtížně akceptovatelný, 
neboť jinými slovy znamená, že chceme-li docílit příznivé změny rozsahu a 
intenzity kriminality, musíme počítat se změnou samotné společnosti, jejíž 
je tento fenomén nedílnou součástí. Právě z toho vycházejí sociálně 
strukturální teorie/ social structure theories které jsou proto již samotnou 
svojí podstatou značně radikální. 



6.1. Teorie kulturního konfliktu a teorie sociální dezorganizace a 
subkultur

• Pro tyto přístupy je společným východisko, že příslušnost k určité sociálně-
kulturní skupině je pro chování jedince rozhodující. Učí se v ní a podle ní 
své způsoby chování a sociální dovednosti, získává hodnotová měřítka, 
interpretuje chování druhých a vyvozuje z něj pro sebe a ostatní důsledky. 



6.2.     Teorie kulturního konfliktu

• Teorie kulturního konfliktu/ culture conflict theory, jejímž autorem je 
Thorsten Sellin (1938), chápe konflikt nikoli jako konflikt samotných kultur, 
ale jako důsledek konfrontace odlišných hodnotových systémů, vzorců 
chování a postojů, které se promítají v chování jednotlivců pocházejících ze 
zemí, jejichž kulturně sociální a hospodářský  vývoj  byl výrazně odlišný.

▪ Problémy úzce související se ztíženou jazykovou komunikací, nedostatečnou úrovní 
vzdělanosti, s tím související výrazně menší pravděpodobností získat slušně 
placené a zajímavé zaměstnání, pocity izolace, méněcennosti a zavržení, mohou 
v řadě případů vést k tak velkým adaptačním potížím, že se snadno „jediným 
východiskem“ stane právě kriminální čin. 

▪ Tento kulturní konflikt (šok) se může projevit nejen v prvé, ale rovněž i v druhé 
generaci imigrantů, kteří musí uvést do souladu nebo alespoň neutralizovat rozdíly 
mezi kulturními hodnotami a způsoby chování ve své orientační (původní) rodině a 
kulturou nové země, se kterou jsou denně konfrontováni ve škole, zaměstnání, 
mezi svými vrstevníky a jinde. Nepodaří-i se jim to, dostávají se do vnitřního 
konfliktu a často i do sociální izolace, přinejmenším ze strany jedné kulturní 
skupiny, což často vede buď k psychickým poruchám až suicidálnímu chování nebo 
ke  kriminalitě. 



6.3.  Teorie sociální dezorganizace a delikventní subkultury, 
výzkumy představitelů „Chicagské školy“

• Obsahem těchto teorií je teze o existenci určitých subkultur nebo dílčích 
kultur, jejichž normy a hodnoty se výrazně odlišují od norem a hodnot 
majoritní společnosti. 

➢ Jejich povaha je přitom taková, že usnadňují páchání trestných činů.

➢ Východiskem těchto  teorií / social disorganization theory byly kriminálně-
ekologické studie tzv. chicagské školy („the Chicago school“), jejíž základy položily 
svými sociologickými výzkumy Robert Ezra Park (1864-1944), Ernest W. Burgess 
(1886-1966), Louis Wirth (1897-1952) a jejich kolegové z University v Chicagu.

➢ Mezi další představitele tohoto sociologicky orientovaného směru patří řada 
severoamerických výzkumníků:

▪ Shaw,C.R. Delinquency Areas. Chicago, 1929; 
▪ Trasher, F. The Gang. A study of 1313 Gangs in Chicago. Chicago, 1. vyd. 1928, 

2.vyd. 1963; 
▪ Whyte, W.F. Street Corner Society. Chicago, 1.vyd. 1943, 2. vyd. 1955;
▪ Shaw, C.R., McKay, H.D. Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago, 1942; 
▪ Cohen, A.K. Delinquent Boys. The Culture of the the Gang. New York, 1955 



➢ Bylo to velmi významné hnutí amerických sociologů, kteří považovali prostředí velkoměsta za 
„ výzkumnou laboratoř “, kde je možné bezprostředně pozorovat a analyzovat procesy a 
zákonitosti života moderní společnosti. Výzkumné koncepty proto nebyly vytvářeny 
teoreticky deduktivní metodou, ale yyplynuly z konkrétních empirických situací, tak jak je 
zaznamenali sociologové ve 20. a 30. letech především v Chicago, které zažívalo v té době 
explozi přistěhovalců, bouřlivě a nekontrolovaně se rozrůstalo a bylo zároveň vystaveno i 
zvýšené kriminalitě související právě s tímto boomem.

➢ Výzkumy představitelů chicagské školy prokázaly především existenci různorodých sociálně-
ekologických oblastí v jednom velkoměstě (zde v Chicagu), kde platí odlišná pravidla chování, 
a proto je zde i kriminální chování vnímáno jinak a jeho výskyt je mnohem častější než 
v jiných částech města.

➢ Podle F. Trashera nebo C. Showa jsou kriminalitou zasaženy zejména ty části města, které 
tvoří přechod mezi obchodním centrem a obytnými čtvrtěmi na okraji města, kde žijí 
příslušníci střední třídy.  Právě pro tato území, označovaná výzkumníky jako gangland nebo 
delinquency-area, jsou příznačné jednak jiné normy a hodnoty, jednak z nich vyplývající 
odlišné - často delikventní – chování. 

➢ Na rozdíl od shora popsané teorie kulturního konfliktu se však zde  odehrávající se konflikt 
netýká střetu dvou národních kultur, ale kontroverzního rozložení zájmů, postojů a chování 
v rámci  společnosti, která je třídní, resp. jejíž jednotlivé sociální skupiny mají nerovné sociální 
postavení. 

➢ Vysvětlení zvýšeného výskytu kriminality, které představitelé chicagské školy nabízejí, se týká 
prostorové a sociální lokalizace příslušníků nemajetných vrstev, velmi často imigrantů prvé či 
druhé generace (v tom lze vidět příbuznost a prolínání obou teorií). Pokud jde o interpretaci 
konkrétních příčin kriminálního chování různí se názory příslušníků chicagské školy v závislosti 
na tom, co bylo v centru pozornosti jednotlivého autora.



➢ Albert Cohen rozpracoval výsledky prvých  výzkumných studií  a na jejich základě v polovině 
50. let formuloval teorii delikventní subkultury/ theory of delinquent subculture, podle které 
subkultura znamená kolektivní reakci na problémy vznikající ze sociální nerovnosti, kdy 
společnost není sto jedinci nabídnout uspokojivé řešení jeho situace podmíněné sociálními 
důvody. Jednotlivec nemůže dosáhnout společenského statusu, který je v dané kultuře 
(společnosti) příznivě hodnocen. 

➢ Vznik  delikventních gangů mladistvých z nejnižších sociálních vrstev je  pak Cohenem a 
dalšími autory vysvětlován jako reakce na frustraci z nemožnosti dosažení cílů, které jsou 
středními vrstvami definovány jako úspěšná životní kariéra. Rozpor mezi tím, co  společnost 
deklaruje ohledně rovného přístupu a otevřených možností pro každého svého člena a tím, co 
pak reálně příslušníkům nemajetných vrstev bazálně chybí (přístup ke vzdělání, peníze, 
výchova k poctivému a čestnému způsobu života a další základní předpoklady) si v prostředí 
delikventních gangů vynahrazují mladiství získáním jinak nedosažitelného statusu. 

➢ Cohen klasifikuje prototypy delikventních subkultur mladistvých podle toho, v jaké míře a 
intenzitě a jakého druhu trestné činnosti  se dopouštějí. Vymezuje i ženskou delikventní 
subkulturu, pro kterou jsou příznačné drogy a prostituce.



6.4. Neutralizační techniky

• Přestože někteří autoři výše popsaných konceptů předpokládali ve svých studiích, že si 
delikventní subkultury vytvářejí „plnohodnotné“ kvazihodnotové normativní systémy, které 
jsou v příkrém rozporu s konformně uznávanými hodnotami, nepodařilo se empiricky tuto 
hypotézu prokázat.

• I mezi delikventními členy kriminálních gangů mladistvých se vyskytovali ti, kteří se 
přinejmenším s některými hodnotami majoritní společnosti ztotožňovali. Někteří měli i pocity 
viny a zahanbení, jiní byli zmateni a jejich postoje byly značně ambivalentní. 

• Hlubším objasněním procesů probíhajících mezi členy delikventní subkultury se později 
zabývali Gresham Sykes a David Matza, kteří doplnili, resp. korigovali teorii subkultur o tzv. 
neutralizační technik a formulovali tak teorii neutralizace/ neutralization theory. Jimi rozumějí 
racionalizační praktiky a strategie prostřednictvím kterých se snaží mladiství uvést do souladu 
oficiálně uznávané normy a hodnoty a  své delikventní jednání.

➢ Podle výše citovaných autorů lze rozlišit pět druhů takových typů neutralizačních technik:

1) odmítání odpovědnosti – za to nemůžu ( delikvent se definuje jako bezmocná oběť souhry 
náhod a okolností)

2) popření bezpráví ( krádež je bagatelizována jako „výpůjčka“, chudému nebylo ublíženo, apod.)

3) zavržení oběti (zasloužila si to za své jednání, provokovala, apod.)

4) zatracení těch, kteří zatracují (policie je zkorumpovaná, učitelé jsou sadisti apod.)

5) odvolávání se na tzv. vyšší instance (v případě konfliktu zájmů má přednost přátelství a čest 
před dodržováním spravedlnosti a zákona)



6.5. Kritické zhodnocení

➢ Zpřesněním teorie delikventní subkultury o existenci a funkci neutralizačních 
technik se sice podařilo překlenout rozpor mezi striktním oddělováním 
subkulturních skupin od konformní většinové společnosti, přesto však je jejich 
vypovídací hodnota ohledně příčin kriminálního chování výrazně omezena co do 
prostředí na velkoměsto a  co do osoby pachatele na dospívajícího jedince. 

➢ Význam těchto teorií je v tom, že se poměrně detailně soustřeďují na z hlediska 
kriminality relevantní věkovou skupinu a vysoce kriminogenní prostředí 
velkoměsta, čímž vytvářejí předpoklady  pro vypracování vhodných preventivních 
strategií a v jejich rámci uskutečňování nejrůznějších typů preventivních programů 
a projektů. 

➢ Finanční, organizační a časová nákladnost takových projektů, spolu s velmi 
obtížnou měřitelností jejich skutečné účinnosti brzdí entuziasmus jejich stoupenců, 
na straně druhé zůstává stále atraktivním trestně politickým nástrojem těch, kteří 
jsou přesvědčeni o možnosti regulace kriminality právě opatřeními sociální povahy. 

➢ Zvláště tam, kde se stává kriminalita „provozovaná“ gangy mladistvých palčivým 
trestněpolitickým tématem, jako je tomu např. od poloviny 80.let opět v USA, 
zažívají subkulturní teorie svoji renesanci a nepřímo vedou k tvorbě nových, 
mnohdy i značně kontroverzních strategií. 



➢ Uveďme za všechny příklad tzv. Civil gang injunctions (dále jen CGIs), což 
volně přeloženo do češtiny znamená vydání soudního příkazu zdržet se 
určitých aktivit, resp. jejich zákaz pod hrozbou civilního, popř. i trestního 
postihu, až do konečného soudního vyřízení věci (blíží se svým obsahem, 
ale není identické našemu institutu předběžného opatření). Jde o 
specificky americkou reakci na nezvládnutý, stále intenzivnější problém 
terorizování života  obyvatel v určitých částech velkoměsta, které prohlásí 
delikventní gang za „svoje teritorium“. 



6.6.  Emile Durkheim a jeho sociologicky podmíněné pojetí 
kriminality

• Podmíněnost kriminality sociálními příčinami patří mezi základní teze sociologicky 
orientovaných teorií, které poprvé formuloval již ve své studii o sebevražednosti 
Emile Durkheim v roce 1897[1]. Ve smyslu této teze není podle Durkheima
kriminalita patologickým fenoménem, ale je integrální součástí každé zdravé 
společnosti, se kterou je proto třeba počítat a včas na ni reagovat. 

• Skutečně nebezpečnou se stává kriminalita pro společnost až tehdy, pokud se 
vymkne její kontrole a začne eskalovat. Tak je tomu dle Durkheimovy hypotézy 
v situacích, kdy vzhledem k bouřlivým společenským změnám (např. ve válce, 
v procesu industrializace a urbanizace, při společenských zvratech a revolucích) 
přestávají platit dosavadní a ještě se neprosadily nové normy chování (anomická
společnost, tzn. bez norem - z řeckého a nomos), kdy. V důsledku toho pak dochází 
ve společnosti ke ztrátě orientace v hodnotových systémech a k celkovému 
oslabení obecné závaznosti společenských norem. Potřeby a pudy jednotlivce se 
vymykají sociální kontrole, ve společnosti panuje chaos a dezintegrace, nastává 
stav tzv. anomie doprovázený explozí kriminality.

[1] Durkheim, E. Le suicide, Paris 1897



6.7.  Teorie anomie

• V návaznosti na Durkheimovu hypotézu si koncem 30. let minulého století 
položil americký sociolog  Robert King Merton otázku, jak si lze vysvětlit 
fakt, že výskyt kriminality se různí podle toho, o jakou sociální vrstvu se 
konkrétně jedná.  

➢ Poznatky jeho výzkumů lze stručně shrnout v následujících tezích. 
Podobně jako Durkheim i Merton vychází z toho, že kriminalita je 
symptomem stavu sociální anomie. Nevyskytuje se však ve všech 
sociálních vrstvách rovnoměrně, ale zejména v těch s nejnižšími příjmy a 
možnostmi. Tuto skutečnost vysvětluje Merton na pozadí svých výzkumů 
tím, že právě v nejchudších vrstvách obyvatelstva logicky existuje největší 
rozpor mezi jejich reálnými možnostmi na straně jedné a  společností jako 
úspěch definovanými cíli na straně druhé.Tím vzniká sociálně 
nerovnoměrně rozložený anomický tlak (stres), který vede u určitých 
jednotlivců k protizákonnému způsobu jednání nahrazujícímu zablokované 
legitimní prostředky k dosažení žádoucích, společensky ceněných cílů. 
Takové chování označuje Merton jako inovaci. 

 Celkem Merton rozlišuje, v závislosti na povaze jednání  vedoucího 
k dosažení, resp. odmítnutí společenských cílů, pět možných reakcí na 
anomický tlak :



Tabulka č. 2:  Přehled reakcí na anomický tlak podle R. Mertona

Reakce Kulturní cíle Legitimní 

prostředky

Anomický tlak je 

redukován

Konformita uznávány (+) akceptovány (+) úspěšně legitimními 

prostředky

Inovace uznávány (+) odmítnuty (-) použitím nezákonných 

prostředků

Ritualismus odmítnuty (-) akceptovány (+) snížením nároků 

Únik odmítnuty (-) odmítnuty (-) únikem ze společnosti 

Vzpoura nahrazeny 

(-/+)

nahrazeny  

(-/+)

předefinováním cílů a 

norem 

Pramen: Bock, M. Kriminologie, 2. Aufl. München: Verlag Vahlen, 2000, s. 79



➢ Svými výzkumy Merton a jeho následníci prokázali, že nemajetné 
společenské vrstvy nedisponují potřebnými prostředky, resp. jen ve 
velmi omezeném rozsahu a dovodili z tohoto zjištění tezi o inovativním 
chování těch, kteří se nesmíří se svým objektivním handicapem a chtějí 
docílit úspěchu i za cenu použití prostředků nelegálních. Tím i zdůvodnili 
nerovnoměrné rozložení kriminality ve společnosti, kde se rekrutuje 
nejvíce pachatelů majetkové kriminality právě z nejchudších vrstev 
obyvatelstva. 

➢ Kriminologové, kteří vnímají zločin jako bezprostřední výsledek frustrace a 
hněvu sociálně slabých vrstev společnosti jsou v americké odborné 
literatuře označováni též jako strain theorists a korespondující teorie jako 
strain theories



6.8. Kritické zhodnocení

Teorie anomie trpí některými nedostatky:

➢ předně je její vypovídací hodnota omezena tím, že vychází z výzkumů mezi 
mladými nezaměstnanými příslušníky nejnižších společenských vrstev a 
nevypovídá proto o tom, proč se dopouštějí deliktů i příslušníci středních 
vrstev, 

➢ nevysvětluje dostatečně příčiny kriminality i ve vztahu k jiným než 
majetkovým deliktům,

➢ neodpovídá ani na otázku, proč se jeden nezaměstnaný mladík chová 
delikventně a jiný nikoliv,

➢ kritizována je i vágnost používaných pojmů, jako je např. společenské cíle, 
sociální vrstva, apod. 

⬧ Teorie diferenciálních příležitostí prohloubila její vypovídací hodnotu 
zjištěním, že k tomu, aby se stal jedinec kriminálním zdaleka nestačí jeho 
příslušnost k sociálně slabým vrstvám, ale je nutné aby měl– chce-li se ve 
smyslu Mertonovy kategorizace chovat inovativně – velmi úzké kontakty 
k lidem a dobrý přístup k informacím z ryze kriminální subkultury (proto 
název teorie diferenciálních příležitostí). 



7. Teorie kontroly

• Z hlediska kriminologických teorií představuje revoluční obrat skupina teorií, 
kterou můžeme označit souhrnným názvem  teorie kontroly/ control theories. 
Těžiště zájmu se obrací ke studiu kontrolních mechanismů, jejichž absence vede ke 
kriminálnímu chování. 

• Otázka je přitom vedena ne ve vztahu k tomu, co je příčinou kriminality, ale 
k tomu, proč se většina lidí, byť se dostane do kontaktu s kriminálním prostředím 
nebo se ocitne v obtížné životní situaci zachová konformně, zatímco pouze někteří 
jedinci spáchají trestný čin. 

• Společné je těmto teoriím východisko o indeterminismu lidské vůle, jejímž 
výsledkem je svobodná volba rozhodnutí, která individuu dává možnost v případě 
absentujících účinných kontrolních mechanismů zachovat se delikventně.

• Kontrolními mechanismy se zde rozumí jednak význam a dopad vnější integrace 
jednotlivce ve skupině: zejména v rodině, příbuzenstvu, mezi vrstevníky, ve škole a  
v dalších obdobných komunitách, jednak subjektivní schopnost dodržovat sociální 
normy. Posledně uvedená dovednost souvisí úzce s pozitivním sebeobrazem, 
realistickými životními očekáváními a cíli. 

• Chybí-li tyto kontrolní mechanismy, je vystaven jedinec nebezpečí kriminálního 
selhání, zatímco pokud existují a jsou funkční, ochrání jej před tím, aby se choval 
v rozporu s trestněprávními normami.



7.1. Teorie vnitřní kontroly

• Mezi teorie kontroly se především zařazuje známá teorie vnitřní kontroly/self 
control částečně vycházející i z psychoanalytických přístupů. 

➢ Její autor Albert Reiss  si již počátkem 50. let na položenou otázku, proč se lidé 
chovají většinou konformně odpověděl  tím, že zpravidla žijí ve fungující rodině, 
která jim od útlého dětství zprostředkovává sociální normy a jako nejdůležitější 
článek socializačního procesu se i významně podílí na vývoji jejich ega a superega.

• Tam, kde je tato funkce rodiny narušená nebo vůbec chybí, nedojde  k vytvoření 
ochranných vnitřních zábran a jedinec se vůči „kriminální infekci“ nestane 
dostatečně imunní.

➢ Další představitel tohoto směru Walter Recless doplnil teorii vnitřní kontroly o 
aspekty vnější kontroly/ containments, zprostředkované např. pozitivním vlivem 
přátel, členstvím v zájmové skupině, příslušenstvím k určitému náboženskému 
vyznání, apod., které zabrání spáchání deliktu i v případech, kdy by pro to jinak 
byly „příznivé“ podmínky.

• Chybí-li vnitřní i vnější kontrolní mechanismy je podle jeho názoru kriminalita 
víceméně předprogramovaná, zatímco pokud absentuje pouze jeden z kontrolních 
mechanismů, ale druhý je funkční, lze se jí ještě vyhnout.



7.2.Teorie sociálních vazeb

• Nejznámější z teorií kontroly nepochybně představuje v roce 1969 publikovaná 
teorie sociálních vazeb /social control theory, jejímž autorem je Travis Hirschi . 

➢ Ve smyslu této teorie se snižuje riziko úměrně intenzitě, s jakou je jedinec sociálně 
integrován v určité komunitě, resp. emocionálně připoután k určité osobě, zastává 
sociálně prospěšné postoje, je zapojen do společensky užitečných aktivit. 

 Tuto tezi vyjadřuje Hirschi  čtyřmi proměnnými, které se podařilo empirickými 
výzkumy ověřit:

▪ attachment ve smyslu pevného emocionálního vztahu k blízké osobě, rodičům, 
učitelům, přátelům, apod.;

▪ commitment riziko ztráty zastávané sociální pozice v důsledku spáchání deliktu;

▪ involvement časové vytížení v důsledku běžných altivit ve škole, v zaměstnání a 
s tím související nedostatek času „na hlouposti“;

▪ belief ve smyslu uznávání konvenčních společenských hodnotových systémů a 
tomu odpovídající kontrola svého chování navenek.

➢ Tyto vnitřní kontrolní mechanismy mají být, aby byly dostatečně účinné, podle 
některých dalších stoupenců tohoto směru doplněny vnějšími kontrolními 
mechanismy - trestněprávní represí a odstrašením - a to především v případech, 
kdy lze předpokládat absenci vnitřních zábran.



➢ Popularitu a aktuální použitelnost teorie sociálních vazeb si lze vysvětlit 
jednak tím, že  úspěšně překonala úskalí osobnostně i socializačně 
orientovaných konceptů, jednak tím, že se její platnost potvrdila 
opakovanými empirickými výzkumy. 

➢ Nadto ji předurčilo její východisko stavějící na indeterminismu lidské vůle 
k teoriím bezprostředně předcházejícím postmoderním konceptům. 

➢ V neposlední řadě nabízí jednoduše pochopitelné vysvětlení, které je pro 
trestní politiku významným podnětem k přijímání preventivních i 
represivních opatření: tam kde chybí funkční kontrolní mechanismy, tam je 
nutné počítat s vysokým rizikem kriminálního chování.

➢ Kritické výhrady směřují vůči některým generalizacím a závěrům ohledně 
příčin kriminality, které jsou dovozovány z teorie sociálních vazeb, aniž by 
však tyto byly vždy podloženy důkladným výzkumem, což se pak projevuje 
v jejich povrchnosti. 



7.3. Teorie reintegrativního zahanbení

• V roce 1989 rozvinul australský kriminolog John 
Braithwaite koncept reintegrativního zahanbení/ 
theory reintegrative shaming, ve kterém přisuzuje na 
základě svých studií velký význam pocitu 
studu/zahanbení v důsledku veřejného morálního 
odsouzení trestného činu komunitou, resp. 
společností.

➢ Stud nad spáchaným činem jako kontrolní 
mechanismus lidského chování nachází svůj výraz 
v osobní emoci z protiprávního, amorálního chování, 
které jako takové veřejně odsoudí komunita, jíž se 
dotýká. Intenzita a význam takové reakce je závislá na 
společnosti i konkrétním jedinci a v průběhu doby se 
může měnit. 



Počátky restorativní justice

➢ Veřejné odsouzení pachatele se ovšem může stát snadno 
kontraproduktivní, pokud není spojeno s procesem jeho 
následné reintegrace. V duchu z křesťanské teologie
odvozeného přikázání: „ zapuď hřích, ale miluj hříšníka“ má 
být proto vždy integrální součástí procesu morálního 
odsouzení pachatele komunitou i odpuštění a jeho 
znovupřijetí do společnosti. 

▪ Zatímco formální odsouzení trestného činu pachatelem, 
uložení a výkon soudního trestu zpravidla nemají očekávaný 
dopad na snížení kriminality ve společnosti, slibují si od 
konceptu reintegrative shaming jeho přívrženci vyšší účinnost, 
neboť věří v silně pozitivní působení komunity, kde se celý 
proces – počínaje odsudkem pachatele a jeho činu, projevem 
jeho zahanbení, symbolickým odpuštěním a následným 
znovupřijetím – odehraje. 



Počátky restorativní justice

• Koncept reintegrative shaming lze dobře 
použít nejen při zpracování nových 
trestněpolitických strategií, jakou představuje 
např. restorativně orientovaná trestní politika, 
ale vysvětluje např. i překvapivě stabilně nízký 
výskyt kriminality v sice silně 
industrializované, ale stále typicky komunitně 
strukturované japonské společnosti.



Počátky restorativní justice

➢ Centrální význam má podle Braithwaita jeho teorie zejména 
pro prevenci recidivy násilné trestné činnosti, kde je klíčovou 
otázkou, zda si pachatel uvědomí skutečné dopady svého činu 
pro oběť a společnost a přijme z toho vyplývající důsledky 
v podobě akceptování svého odsouzení a potrestání.

➢ Slabinou této teorie je především přecenění možností 
znovuvybudovat neformální sociální komunity 
v postindustriální společnosti, které budou mít tak velkou 
morální sílu, že se jejich prostřednictvím podaří vyvolat 
v pachateli „léčivý proces zahanbení“. Kromě toho nelze 
podcenit ani riziko výrazné stigmatizace, pokud se nepodaří 
veřejný odsudek propojit s fází odpuštění a integrace. 



7.4.  Teorie kontrolní rovnováhy

V roce 1995 publikoval Charles Title svoji  control 
balance theory /teorii kontrolní rovnováhy, která uvádí 
kriminalitu do souvislosti s rozsahem kontrolní 
mocenské kompetence, kterou jednotlivec disponuje. 

Ve smyslu této teorie mají jedinci s vysokým sociálním 
postavením přebytek kontrolních pravomocí, zatímco ti 
se sociálně nízkým statusem  mají výrazný kontrolní 
deficit. Nevyváženost kontrolních kompetencí 
usnadňuje spáchání kriminality, neboť dochází ke 
spuštění kompenzačních mechanismů, které na obou 
stranách vyvolávají deviantní formy chování.



Teorie kontrolní rovnováhy

• Předností teorie kontrolní rovnováhy je nepochybně její 
transparentnost a rovněž relativně jednoduchá konstrukce, 
přičemž se daří pokrýt uspokojivým vysvětlením celou řadu 
sociálně patologických procesů ve společnosti i deviantních 
forem jednání jednotlivců, které často ústí v kriminální činy. 
Upřít jí nelze ani její sociálně politickou dimenzi, neboť 
podobně jako v minulosti marxisticky orientovaná 
kriminologie (antagonismus práce a kapitálu), hledá 
souvislosti mezi kriminalitou a nerovným sociálním postavení 
těch, kteří mají kontrolní pravomoc a těch, kteří trpí jejím 
deficitem (antagonismus přebytku kontroly a její absence). 



Teorie kontrolní rovnováhy

➢ Příkladů ze současnosti, kterých lze použít jako argumentu ve 
prospěch teorie kontrolní rovnováhy je nespočet,  a to jak  v 
rovině makrosociální, (vezměme si např. případy „tunelování“ 
českých bank a dalších podniků po roce 1989 „mocnými“ , 
kteří oplývali nekontrolovatelně rozsáhlými pravomocemi na 
straně jedné, nebo případy majetkových deliktů páchaných 
ukrajinskými imigranty na straně druhé), tak na úrovni 
jednotlivce (např.  trestné činy související s domácím násilím). 

➢ Její problematickou stránku představuje jednak fakt, že je 
obtížně empiricky ověřitelná, jednak to, že se podobně jako 
sociálně strukturální teorie nevěnuje dostatečně faktorům 
ovlivňujícím u jednotlivce jeho individuální rozhodovací 
procesy.



8.  Kritická kriminologie 
a koncepty labeling approach

• Skutečnou revoluci v oblasti kriminologických teorií 
znamenala diskuse o tom, co je vlastně podstatou pojmů 
kriminalita, pachatel, odsouzení, jaký mají tyto pojmy význam 
pro sociální reakci na kriminalitu a proč se určité jevy a 
skutečnosti dostávají do centra pozornosti trestní politiky 
zatímco jiné nikoliv. 

• Pro přístupy kladoucí si tyto otázky se vžilo označení labeling 
approach / etiketizační přístup.

• Kriminologický výzkum se začal zajímat i o latentní kriminalitu 
a interaktivní procesy probíhající v rámci formálních institucí 
trestní justice, reprezentované soudy, státními 
zastupitelstvími, policií, probační službou a vězeňskými 
zařízeními. Projekty zaměřené tímto směrem jsou zhrnovány 
pod obecnější pojem kritická, resp. radikální kriminologie. 



Koncepty labeling approach

• Jeden z předních amerických představitelů  přístupu labeling 
approach a autor řady významných studií v této oblasti Frank 
Tannenbaum napsal již v roce 1953: „The young delinquent 
becomes bad, because he is defined as bad“.

• Mocenská kompetence spolurozhodovat o tom, co se stane 
trestným činem a co nikoliv je úzce spjata s příslušností 
k určitým společenským vrstvám, s profesním zařazením, 
inteligencí a dalšími, např. komunikačními dovednostmi, takže 
snadno vzniká podezření, že ti, kteří těmito schopnostmi 
neoplývají budou častěji trestně stíháni a odsuzováni. Naopak 
ti, kteří se podílejí na procesu „etiketizace“ jsou hojně 
zastoupeni ve formálních instancích trestněprávní kontroly. 



Koncepty labeling approach

• Ověřit tuto tezi o sociálně selektivním sankcionování si vzaly za 
svůj cíl  empirické výzkumy zaměřené na zjišťování rozsahu a 
forem latentní kriminality. Vycházely přitom z hypotézy o 
rovnoměrném rozdělení kriminality ve společnosti, které je 
v rozporu se statisticky prokázaným nadproporcionálním 
zastoupením delikventní populace rekrutující se z nižších 
sociálních vrstev. Zjistit pak pravdivost teze o podjatosti 
nositelů formální trestněprávní kontroly vůči sociálně 
diskriminovaným příslušníkům nemajetných vrstev bylo 
předmětem pozornosti kriminologických studií zkoumajících 
procesy praktické aplikace trestního práva.



Koncepty labeling approach

• Druhým východiskem labeling approach je předpoklad, že 
každý lidský jedinec si vytváří svůj sebeobraz a získává svou 
identitu až  prostřednictvím druhých, v prvé řadě je mu 
postupně vštěpována jeho blízkým sociálním okolím –
rodinou, školou, vrstevníky. To, co si o sobě člověk myslí a 
podle čeho se pak i chová je ve smyslu této koncepce 
výsledkem sociální interakce, v rámci které dochází k popisu, 
označení a ohodnocení jeho chováni. Toto „nálepkování/ 
etiketizace“ pak člověka provází prakticky na každém jeho 
kroku a  stává se jeho integrální součástí.



Koncepty labeling approach

• Z výše uvedeného vyplynula pro oblast trestní 
politiky ostrá kritika „třídní justice“ a její 
spoluúčasti na akceleraci kriminální kariéry. 
Ani klasická kriminologie nezůstala ze strany 
stoupenců hnutí, které se posléze začalo 
výstižně označovat jako kritická, resp. radikální 
kriminologie, ušetřena kritického zhodnocení 
svého dosavadního zaměření a výsledků svých 
tradičně etiologicky orientovaných výzkumů. 



Koncepty labeling approach

• Byla to především nedostatečná pozornost 
věnovaná otázkám latentní kriminality a 
naopak nadměrné soustředění se na výzkum 
registrované trestné činnosti a usvědčených 
pachatelů, které dle přesvědčení stoupenců 
labeling approuch zkreslilo poznatky o 
etiologii a fenomenologii zločinu. 



Koncepty labeling approach

• Opakované empirické výzkumy však nepotvrdily rovnoměrné 
rozložení skutečné (tedy i latentní) kriminality ve společnosti, 
ale naopak v tomto směru potvrdily intenzivnější výskyt mezi 
nižšími sociálními vrstvami. Rovněž se nepodařilo prokázat, že 
by - zvláště u závažných majetkových a násilných deliktů –
postupovala trestní justice „třídním“ způsobem, který by na 
jedné straně benevolentně stíhal a odsuzoval příslušníky 
privilegovaných společenských vrstev, na straně druhé 
záměrně stigmatizoval a přísně trestal za tatáž jednání 

nemajetné delikventy.



9. Marxistická východiska a 
socialistický koncept příčin kriminality

• Ač nevytvořila marxistická teorie samostatnou teorii příčin 
kriminality, některá její východiska a myšlenky jejích 
představitelů byly v tomto směru natolik vyhraněné, že lze 
bez nadsázky hovořit o marxistickém pojetí příčin 
kriminality.

Podstata spočívá v chápání kriminality jako 
zákonitého důsledku ostře antagonisticky 
rozdělené třídní společnosti, kde každý bojuje 
s každým a nesmiřitelný boj vládne zejména mezi 
proletariátem a buržoazií. V okamžiku, kdy 
v beztřídní komunistické společnosti zavládne 
sociální smír se stane sama trestná činnost 
zbytečnou,  každý bude mít možnost uspokojit své 
tělesné i duševní potřeby, nikdo nebude muset 
krást a loupit. 



➢ Brzy po komunistických převratech v zemích střední a 
východní Evropy koncem 40.let se ukázala tato hypotéza 
neudržitelnou, aniž by ji bylo třeba prověřovat empirickými 
výzkumy. Kriminalita zde neklesala a byla to právě majetková 
trestná činnost, která reprezentovala v průběhu desetiletí 
existence socialistických států stabilně nejvyšší podíl na 
struktuře celkové registrované kriminality.

➢ Socialistická kriminologie se musela s tímto faktem vyrovnat a 
učinila tak prostřednictvím tzv. teorie přežitků, jejímž jádrem 
byla teze o přežitcích/ rudimentech kapitalistického způsobu 
myšlení a negativním vlivu měšťácké ideologie kapitalismu 
na pracující v socialistických zemích. Pochopitelně, že tato ryze 
spekulativní „teorie“ se nedala empirickými výzkumy prokázat 
a zůstala proto pouhou ideologií bez vědecké hodnoty.  



10. Multifaktorové přístupy a integrační pokusy

• Do historie kriminologie se zapsaly pokusy, které dost 
dobře nelze zařadit pod některou z výše popsaných 
skupin teorií, nejedná o ucelenou koncepci, ale o 
pragmatický pokus maximálně vytěžit a statisticky 
zpracovat všechna dostupná, pro kriminalitu 
relevantní  empirická data, s cílem stanovit co 
nejpřesnější prognózy pravděpodobného 
delikventního chování a  tím i zvýšit 
pravděpodobnost úspěšné preventivní intervence, 
aniž by však úsilí badatelů směřovalo zároveň 
k formulaci obecné teorie příčin kriminality. 



10.1. Výzkumy manželů Glueckových

• K tomu, aby se daly vytvořit pro praxi použitelné prognostické nástroje, je třeba 
mít k dispozici výsledky výzkumů vycházejících z vyhodnocení co nejvíce 
kriminologicky relevantních  faktorů. Výzkumný přístup tohoto typu je známý pod 
termínem multiply causation approach / multifaktorový přístup. 

• V tomto ohledu se do povědomí odborné veřejnosti dostal svými výzkumy z let 
1939 až 1948  především americký manželský pár Sheldon a Eleonor Glueck. Ve 
své nejznámější, dnes již klasické výzkumné studii, publikované v roce 1950 shrnují 
nejzajímavější poznatky z provedených výzkumů a činí na jejich základě významné 
závěry, a to především pro oblast prevence kriminality mládeže. 

➢ Svůj longitudinálně pojatý výzkum zaměřili na věkovou skupinu dospívajících 11-17 
letých chlapců umístěných vzhledem ke své delikvenci v nápravně výchovných 
ústavech, kterou porovnávali s kontrolním souborem chlapců shodného věku, 
avšak bez kriminální minulosti. Jak do souboru delikventů, tak do kontrolního 
(nedelikventního) souboru bylo zařazeno vždy po 500 probandech. 

▪ Z původně zhruba 400 proměnných (faktorů) podrobených výzkumu bylo 
prostřednictvím faktorové analýzy identifikováno pouhých 5, které měly mít podle 
manželů Glueckových vysokou prognostickou hodnotu, neboť se jejich výskyt 
v obou skupinách nejvýrazněji lišil, tj. nejsilněji koreloval s delikventním chováním. 
Nadto byl výskyt všech pěti proměnných lokalizován již do období ranného dětství, 
což umožňuje i včasnou preventivní intervenci. 



 Konkrétně byly takto z hlediska pravděpodobné kriminální dráhy identifikovány 
v sociokulturní oblasti tyto proměnné (vlivné faktory):

▪ výchovný styl otce 

▪ dohled matky

▪ emocionální vztah mezi otcem a chlapcem

▪ emocionální vztah mezi matkou a chlapcem

▪ soudržnost rodiny

➔ Na základě těchto výsledků byla vytvořena pak prognostická tabulka, kde součet 
získaných hodnot zařazuje probanda z hlediska pravděpodobnosti jeho budoucího 
delikventního vývoje do určité prognostické třídy.  

▪ Validita výzkumných poznatků a z nich odvozených prognostických nástrojů byla 
však záhy zpochybněna, neboť se ukázaly nedostatky použité metodologie 
ignorující skutečné rozložení kriminality, které zpochybňuje i praktickou 
použitelnost výše uvedeného prognostického manuálu. 

➢ Navzdory těmto kritickým výhradám jsou dodnes pokládány výsledky badatelského 
úsilí manželů Glueckových za hodnotný příspěvek pro rozvoj kriminologického 
výzkumu, na který v pozměněné podobě navázaly některé další projekty. 



10.2.  Evropské multifaktorové projekty

• V roce 1983 publikoval německý kriminolog Hans Göppinger zprávu o výsledcích 
jím vedeného srovnávacího výzkumu mladistvých delikventů z Tübingen.

➢ Otázka, kterou si výzkumníci položili zněla: v čem se odlišuje životní dráha 
mladistvého pachatele od nedelikventních vrstevníků? Statistické vyhodnocení 
velkého množství shromážděných empirických dat v kombinaci s podrobně 
zpracovanými kasuistikami zkoumaných případů umožnily vytvořit hypotézu o 
existenci kriminálně relevantních konstelací (tzn. faktorech podporujících 
delikventní chování) a o kriminálně rezistentních konstelacích (tzn. faktorech 
usnadňujících odmítnutí chovat se delikventně). 

▪ Na rozdíl od zjednodušeného multifaktorálního přístupu příznačného pro starší 
studie se Göppinger nespokojil s analýzou faktorů sociálního prostředí 
obklopujících a tím i působících na mladistvého delikventa, ale pokusil se o 
studium procesu kognitivního zpracování těchto zážitků jednotlivcem, vycházeje 
tak z tezí teorií sociálního učení.

▪ Jednotlivec byl proto v jeho výzkumu definován a zkoumán nejen jako objekt 
utvářený vlivem působení sociálních faktorů, ale i jako aktér podílející se na 
procesu probíhajícím mezi ním a vnějším okolím, který individuálně a 
diferencovaně - v závislosti na svých  osobnostních charakteristikách – zpracovává a 
reaguje na podněty zvnějšku a konkrétní socioekonomické podmínky, ve kterých 
žije. 



▪ Tím, že kombinoval metody sociálně psychologického výzkumu se statistickými 
analýzami  se Göppingerův výzkum vyhnul kritickým připomínkám 
ohledně jednostrannosti,  a proto i nevhodnosti používat v oblasti výzkumu 
lidského chování, včetně delikventního, výlučně statistické metody.  

▪ Přestože i jeho cílem bylo získat výzkumné poznatky usnadňující sociální a trestní 
praxi včas a co nejdiferencovaněji reagovat na poruchy jednání, které by jinak 
s velkou pravděpodobností vyústily v kriminalitu, nepodařilo se ani jemu 
konstruovat ideální typologii kritérií, které by bylo možné takto obecně aplikovat.  

• Další významný pokus o integraci různých východisek a konceptů představuje 
srovnávací longitudinální výzkum realizovaný pod vedením britského kriminologa 
D. J. Westa „Cambridge Study in Delinquent Development“. 

➢ West zkoumal  kohortu 411 chlapců narozených v letech 1951 až 1954, žijících 
v jedné dělnické londýnské čtvrti. V době prvého šetření jim bylo 8 až 9 let, 
výzkumy se v určitých intervalech opakovaly až do jejich 24. roku. Velkým rozdílem 
oproti předchozím dvěma výzkumným projektům byla skutečnost, že se zde 
nejednalo o retrospektivní (z minulosti vycházející), ale o prospektivní (na 
budoucnost zaměřený) pohled, neboť na počátku výzkumu se nedalo  předem 
odhadnout, kdo se stane delikventní a kdo nikoliv. 

➢ Podobně jako manželé Gluckeovy i West a jeho spolupracovníci pátrali po 
nejvýznamnějších faktorech, resp. skutečnostech, kterými se život chlapců 
s pozdějšími delikventními projevy odlišoval od života těch, kteří se delikventy 
nestali. 



 Výzkumný tým zredukoval analyzované skutečnosti na pět klíčových faktorů, 
jejichž výskyt byl statisticky relevantně prokázán jako určující pro rozvinutí budoucí 
delikventní kariéry dospívajících. Čím více se těchto faktorů v životě probanda 
vyskytlo, tím pravděpodobnější bylo podle  závěrů výzkumníků jeho následné 
kriminální selhání. 

➢ Konkrétně se jednalo o tyto skutečnosti: 

▪ nízký příjem rodiny, 

▪ vysoký počet rodinných příslušníků (početná rodina), 

▪ nedostatky v rodinné výchově (např. změny výchovného stylu nebo nedostatečný 
dohled), 

▪ nízká inteligence,

▪ jeden z rodičů se dopustil v minulosti trestného činu.

➢ Úskalím tohoto přístupu bylo – obdobně jako i v jiných výzkumech tohoto typu -
relativně vysoké riziko „chybné diagnózy“, tzn. vyvození nesprávných závěrů o 
pravděpodobné kriminální kariéře i tam, kde k ní nemusí navzdory  existenci shora 

popsaných skutečností v životě dítěte dojít.



10.3. Kritické zhodnocení  a poslední vývoj 
v oblasti amerického výzkumu

➢ Pokud je výsledkem mnohaletého výzkumu prognostický nástroj, který sice usnadňuje 
praktikům jejich práci s rizikovou populací, ale současně se na něj nemohou stoprocentně 
spolehnout, nelze se divit tomu, že v poslední době je zaznamenán zřetelný ústup od takto 
koncipovaných projektů.

➢ Toto konstatování neplatí ohledně amerického výzkumu, kde se na jeho základě počátkem 
80.let a na začátku 90.let rozvíjejí tzv. „Life Course Theories“, ve smyslu kterých se kriminalita 
interaktivně mění v závislosti na změnách životního cyklu, kterým jedinec v průběhu svého 
života prochází.

➢ Právě změna je centrálním pojmem vývojové kriminologie (developmental criminology), 
která se soustředí na zkoumání otázek, proč a jakým způsobem se kriminalita v průběhu 
životního cyklu mění. Páchání trestných činů vykazuje v průběhu života delikventa určité 
vývojové charakteristiky: postupně narůstá, aby posléze -zpravidla v pozdějším věku -
kriminální aktivita výrazně poklesla. 

➢ Hlavní metodou na tento problém orientovaných výzkumů je náročný typ longitudinálních 
studií s opakovanými kontrolními měřeními. 

▪ Američtí výzkumníci v rámci svých výzkumů kohort narozených zjistili, že relativně malá 
skupinka pachatelů (okolo 10-15% ze všech zkoumaných delikventů) – recidivistů je 
odpovědná za 70-80% všech nejzávažnějších zločinů. 

▪ Po  „tvrdé jádro“ kriminální populace jsou příznačné problémy, které je doprovázejí od útlého 
dětství a jsou takto brzy (mezi 5.-6. rokem jejich věku)  registrovány i nejbližším sociálním 
okolím.



11.  Postmoderní teorie kriminality a jejich význam pro 
trestní politiku

• Nové přístupy k chápání a řešení problému kriminality ve 
společnosti vycházející z reality konce 20.století, kdy se 
v souvislosti s dynamickým technologickým vývojem zásadním 
způsobem mění tradiční způsob života, společenská role 
jednotlivce a hodnotová a normativní orientace společnosti. 

• Zpřetrhání tradičních pout k určité sociální a profesní skupině, 
instabilita v partnerských vztazích, nevázanost tradičními 
hodnotami vede ke ztrátě sociálních jistot, pocitům odcizení a 
izolace, ke zpochybňování smyslu dodržování sociálních a 
právních norem. 



11.1. Neoklasické teorie kriminality

• V oblasti kriminologie se tato myšlenka v propracovanější podobě stává obsahem 
neoklasických teorií kriminality vycházejících z postulátu o svobodném – tj. na 
individuálních zvláštnostech a sociálních poměrech pachatele nezávislém –
rozhodnutí chovat se kriminálně, a to proto, že se takové chování „vyplácí“, popř. že 
nadto nabízí i vzrušení (zábavu) a napětí spojené se spácháním zakázaného činu.

• Logickým výsledkem takového uvažování je pak jednak to, že není třeba přijímat 
žádná sociálně ani terapeuticky zaměřená opatření, jednak to, že na čin je vhodné 
ze strany státu vždy důsledně a důrazně reagovat. 

 Pro oblast trestní politiky to znamená:

▪ usilovat o zvýšení pravděpodobnosti odhalení, dopadení a odsouzení pachatele

▪ rozhodovat o jeho vině a trestu téměř výhradně na základě zhodnocení závažnosti 
jím spáchaného činu (just desert)

▪ reagovat rychle a za dodržení základních principů právního státu (fair trial)

▪ využívat trestních tarifů a směrnic stanovených za jednotlivé trestné činy a 
k určování trestních sazeb (determinate sentecing schemes, sentencing guidelines)

▪ výrazně je omezena šance na podmíněné propuštění z výkonu trestu ( truth in 
sentence).



11.2. Koncept rational choice

• Chicagský ekonom a kriminolog Gary S. Beckera vychází z toho, že lidský jedinec je 
svou podstatou především homo oeconomicus. Aplikováno na oblast kriminality to 
předpokládá, že člověk vědomě kalkuluje náklady a zisky, které mu spáchání 
konkrétního trestného činu přinese, resp. které musí investovat a teprve v případě, 
že se mu dle jeho odhadu kriminalita „vyplácí“, je připraven ji spáchat. 

• Ekonomická interpretace kriminálního způsobu chování jakéhokoliv druhu se tak 
opírá a vychází z obecně platných ekonomických principů a vzorců jednání, které 
lze aplikovat nejen na delikvenci, ale např. i na objasnění pozitivních modelů 
chování jako je altruismus, výchova, rodinné soužití, apod. Právě v její všeobecné 
platnosti, ale zároveň proto i empirickými výzkumy jen velmi obtížně 
přezkoumatelné hodnověrnosti a relevanci spočívá její síla i slabost zároveň. 

• Navzdory tomuto zjevnému handicapu si získal koncept racionální volby / rational 
choice rychle popularitu jak mezi profesionály z trestní praxe, tak a to především 
mezi trestními politiky: více policie k objasnění a dopadení zločinců, více státních 
zástupců a trestních soudců k jejich usvědčení a odsouzení, přísnější tresty a více 
věznic k zamezení další recidivy a účinnému odstrašení potenciálních delikventů. 

• Zostření trestní represe ukládáním delších a citelnější trestů, včetně důsledného 
odčerpání všech finančních výhod získaných spácháním kriminálního deliktu  je pak 
dalším nedílným prvkem tohoto konceptu, jak čelit kriminalitě  v 21. století. 



11.3. Kritické zhodnocení

➢ Nejenže dosud neprokázal žádný empirický výzkum pravdivost hypotézy o ryze 
nebo převážně ekonomickém rozhodování pachatele o výnosnosti zvažovaného 
deliktu, ale především limitované finanční zdroje mohou ve svém výsledku přinést 
kontraproduktivní výsledky.

➢ Státy investující milióny do trestní justice budou nutně muset podstatně omezit 
své výdaje v jiných oblastech, především pak v oblasti primární prevence, jako 
např. při sociální podpoře chudých rodin, v oblasti bezplatného vzdělávání, 
v dotacích ambulantních programů určených pro ohroženou mládež apod. 

➢ Kritici ekonomicky zaměřených teorií kriminality poukazují na jejich limity při 
vysvětlování některých druhů kriminálního chování, které již svojí samotnou 
podstatou vylučují jejich univerzální  použitelnost (srov. např. trestnou činnost 
páchanou toxikomany v souvislosti s abúzem drog, zločiny z afektu, sexuální 
delikty, apod.). 

➢ S ohledem na odlišnou historii, tradici a kulturu zůstávají pro většinu evropských 
zemí americké  ekonomické koncepty kriminality jen omezeně použitelné. Navíc 
vzhledem k obtížné ověřitelnosti správnosti jejich hypotéz se spíše než o teoriích 
podložených výzkumem někdy hovoří o ekonomické ideologii, která samozřejmě 
nemá s kriminologickou vědou nic společného. 



11.4. Gottfredsonova a Hirschiho 
obecná teorie kriminality

• Mezi další zajímavou postmoderní teorii, která si dokonce činí nárok na to být 
generelně platnou teorií kriminality, patří nepochybně Gottfredsonova a Hirschiho 
obecná teorie kriminality/ general theory of crime. Již z jejího samotného názvu je 
patrná snaha autorů zahrnout svou teorií co nejširší okruh vztahů a souvislostí 
relevantních pro obecně platné vysvětlení kriminálního chování. 

• Ve své zásadní práci publikované v roce 1990 pod názvem A General Theory of 
Crime (GTC), modifikovali a redefinovali Michael Gottfredson a Travis Hirschi
některá z východisek a tezí obsažených v původní Hirschiho teorii sociálních vazeb
(srov. kap.2.8.2), když do konceptu kontroly integrovali biosociální a psychologické 
přístupy a rovněž koncept rational choice.

• Ve své obecné teorii zločinu (dále jen GTC) autoři důsledně  rozlišují mezi faktory  a 
skutečnostmi rozhodnými pro spáchání samotného trestného činu a těmi faktory a 
skutečnostmi, které charakterizují delikventní osobnost pachatele. Pokud dojde 
k současnému výskytu relevantních faktorů zahrnutých jak konceptem 
kriminálního činu, tak konceptem kriminální osobnosti pachatele dochází podle 
autorů GTC bez ohledu na druh kriminality, pohlaví, rasu, věk, bydliště, osobní či 
majetkové poměry pachatele ke spáchání trestného činu.



➢ O jaké klíčové faktory se konkrétně jedná? Zatímco ve své původní teorii kontroly 
kladl Hirschi hlavní důraz na sociální vazby, které jedince poutají ke společenství, 
ve kterém žije, v nově postmoderně formulované teorii GTC je za hlavní stabilizující 
sílu právně konformního chování  pokládána sebekontrola. 

▪ Ve smyslu  GTC se sebekontrola i adekvátní sociální vazby utváří již v období útlého 
dětství (do cca 6 let) prostřednictvím rodičovské výchovy a kontroly chování dítěte. 
Zejména pokud jde o deficity nízké sebekontroly, dávají je autoři GTC do přímé 
souvislosti s chybějícím nebo špatným rodičovským dozorem v ranném období 
vývoje dítěte, který se dle jejich názoru již  nedá později výchovnými opatřeními 
korigovat a zůstává proto z hlediska možného kriminálního selhání celoživotní 
hrozbou.  

▪ Jedinci s nízkým stupněm sebekontroly mají podle  Gottfredsona a Hirschiho silnou 
tendenci k impulsivitě, která se projevuje v následujících povahových rysech: jsou 
egocentričtí, rádi podnikají riskantní kroky, plánují jen krátkodobě, projevují se 
spíše fyzicky a nonverbálně než duševně a slovní komunikací, jsou orientováni na 
získání rychlého úspěchu, zisku a krátkodobého uspokojení svých egoistických 
potřeb. 

➢ Výstižně je charakterizuje věta „ money without work, sex without courtship, 
revenge without court delays“. Pro tyto lidi je atraktivní nejen kriminální chování 
slibující okamžité uspokojení jejich potřeb, ale i trestním právem nezakázané, 
přesto však společensky škodlivé chování jako je abúzus drog a alkoholu, hazardní 
hry nebo prostituce. 



➢ Ne každý jedinec s deficitem sebekontroly se však nutně musí 
stát kriminálníkem. K tomu dochází až v případě existence 
dalších kriminogenních faktorů týkajících se již spáchání  
samotného trestného činu. Těmi jsou podle  Gottfredsona a 
Hirschiho tzv. kriminální příležitosti, mezi něž zařazují 
především kontakty s kriminálním podsvětím, deviantní trávení  
volného času s podobně povahově profilovanými jedinci, 
využití „vhodné“ příležitosti a času pro spáchání konkrétního 
deliktu. 

➢ Pokud nechybí ani jeden z článků tohoto řetězce – impulsivní 
osobnost, nedostatek sebekontroly, slabé sociální vazby, 
kriminální příležitost - spáchá jedinec s popsanými 
charakteristikami v této situaci vysoce pravděpodobně dříve či 
později nějaký trestný čin. Podle přesvědčení autorů lze touto 
tezí, částečně úspěšně  testovanou empirickými výzkumy, 
nabídnout uspokojivé vysvětlení jakéhokoliv druhu kriminality 
spáchané prakticky kdekoliv a kýmkoliv.



Kritické výtky směřující ke GTC
1) Tautologická argumentace typu: „ Jak poznáme, že jsou lidé impulsivní? Podle toho, že se 

dopustí trestného činu. Jsou tedy všichni kriminálníci impulsivní? Samozřejmě, protože jinak 
by nebyli kriminální“. Této výtce  čelí autoři GTC poukazem na to, že impulsivita a kriminalita 
nejsou identické jevy, a že impulsivní jedinci se pouze vyznačují silnějšími sklony ke 
kriminalitě. Nemají-li ale příležitost trestný čin spáchat - a naopak mají-li možnost svou 
impulsivitu saturovat jiným, společensky akceptovatelným nebo dokonce žádoucím jednáním 
nemusí se ve svém životě žádného trestného činu dopustit.

2) Diagnóza osobnostní úchylky ve smyslu deficitu sebekontroly. Žádný ze známých empirických 
výzkumů dosud neprokázal tak významné osobnostní odchylky, na základě jejichž pouhé 
existence by se dal odlišit kriminálník od řádného občana.

3) Navzdory proklamované obecné použitelnosti GTC k vysvětlení zločinnosti bez ohledu na 
kulturu a prostředí, kde k ní dochází, lze snadno toto tvrzení zpochybnit, neboť jím lze jen 
obtížně vysvětlovat např. výrazně nižší počty trestných činů  registrovaných v Alabamě oproti 
těm, které byly spáchány v New Yorku. 

4) Za velkou slabinu GTC je považováno i to, že – oproti Hirschiho původní teorii sociálních 
vazeb – nepřikládá v souvislosti s kriminálním chováním žádný význam morálním hodnotám a 
procesu jejich postupného osvojování, smyslu pro dobro a zlo, apod. Právě v tomto ohledu se 
GTC nejvýrazněji liší od teorií kontroly.

5) Jedním z nejnapadnutelnějších nedostatků GTC je bezesporu její skeptická teze o tom, že lidé 
se nemění a kdo byl v útlém dětství svými rodiči zanedbán a neumí proto své jednání 
kontrolovat, se již nikdy takového handicapu nezbaví. V pojetí GTC tak nemá např. vůbec 
smysl oddělovat mladistvé zločince od dospělých a uplatňovat vůči nim jinou trestní politiku, 
neboť vše vyjde nastejno - ani jedni, ani druzí se nezmění. 



12. Feministická perspektiva

• Pro naše potřeby postačí vymezit, jednak 
vytvářet pro ni co nejširší škálu různých 
životních způsobfeminismus jako hnutí, jehož 
hlavním cílem je jednak důsledně odbourávat 
překážky, problémy, předsudky a další 
handicapy, které mají svoji příčinu v pohlaví / 
gender a brání ženě v  jejím plnohodnotném 
společenském i osobním uplatnění, které by co 
nejlépe reflektovaly její osobnostní a sociální 
vývoj.



➢ Liberální feministky jsou víceméně nejmírnějším a zřejmě nejstarším směrem feministického hnutí, neboť 
jim jde především o získání a udržení rovnoprávného postavení s muži, pro což požadují ve všech rovinách 
sociálního i soukromého života vytvoření vhodných podmínek, striktní dodržování rovných práv a 
povinností a v této souvislosti i důsledný zákaz jakékoliv formy diskriminace v důsledku pohlaví. 

➢ Radikální feminismus se objevil v 70.letech a zaměřil svoji pozornost na patriarchální vztahy, kdy vládne 
muž, žena je mu zcela podřízena a je jím prakticky ve všech sférách svého života kontrolována. Radikální 
feministky požadují  separaci mužů a žen zejména v těch oblastech, kde hrozí nevětší nebezpečí mužské 
dominance, usilují o právo ženy rozhodovat v manželství o svém sexuálním životě a tom, zda a kolik bude 
mít dětí, žádají zákaz pornografie, vyhlašují ofenzivní boj domácímu násilí, zasazují se o razantní opatření 
při odhalování a řešení případů zneužívaných dětí. 

➢ Marxistický feminismus vychází z předpokladu, že žena je především obětí vykořisťování kapitalistickým 
systémem, který ji nepovažuje za plnohodnotnou pracovní sílu, ale využívá, resp. zneužívá jejího klíčového 
postavení v rodině k tomu, aby ji dovolil pracovat jen pokud je na trhu pracovních příležitostí nedostatek 
vhodných mužů, odměňuje ji za stejnou práci hůře než muže a jako prvou ji v případě nedostatku 
pracovních příležitostí ze zaměstnání propouští. 

➢ Socialistický feminismus se pokouší o určitou syntézu radikální a marxistické feministické perspektivy, když 
za hlavního aktéra v procesu utlačování ženy označuje dominantní patriarchální systém příznačný 
pro kapitalistickou společnost. V tomto ohledu je socialistický feminismus vnímán jako relativně 
nejucelenější  komplex sociálně ekonomických východisek a tezí. 

➢ Černošský feminismus se vyznačuje koncentrovaným zájmem o problematiku spojenou s rasovými, 
kulturními a poltickými rozdíly a související diskriminací. Předmětem zkoumání se stává nejen patriarchální 
a ekonomický systém, ale i rodina, vzdělání, ideologie a sociální struktury.

➢ Postmoderní feministky kladou důraz na rozmanitosti poznání a zachycení komplexní generové zkušenosti 
v jejich nejrůznějších formách a projevech, aniž by usilovaly o nahrazování starých „mužských“  pravd 
novými „ženskými“. Soustřeďují se méně než jiné proudy na hledání rozdílů a konfliktů, ale spíše jim jde o 
to, jak se postavení ženy v postmoderní společnosti mění a jak se tím zmnohonásobňují její možnosti 
uplatnit se v osobním i profesním životě.



12.1. Gender Ratio Problem
a pokusy o  jeho „vysvětlení“

• Kriminalita žen i ženských obětí zločinu byla tradičně zkoumána, popisována a 
hodnocena v odborných studiích, jejichž autory byli ve velké většině muži, a proto 
byla logicky pojímána pouze z mužské perspektivy. Téma ženské kriminality bylo 
pouze jedním z řady dalších studijních objektů kriminologického výzkumu, aniž by 
byla dostatečně respektována jeho specifika vyplývající z faktu odlišného pohlaví. 
Tomu odpovídaly i teorie o příčinách kriminality a z nich plynoucí trestněpolitické 
koncepty, které byly ve vztahu k ženám, pokud vůbec, jen nepodstatně 
modifikovány.

➢ V této souvislosti se do popředí naší pozornosti dostává otázka po kvantitativních 
a kvalitativních rozdílech mezi tzv. mužskou, tj. muži páchanou a tzv. ženskou, tj. 
ženami páchanou kriminalitou. V angloamerické literatuře se tato problematika 
zahrnuje označením gender ratio problem, vyjadřující skutečnost, že kriminalita je 
podle dlouhodobých statistických přehledů  i výzkumů latentní kriminality na 
celém světě výrazně mužskou záležitostí. 



Podíl ženské kriminality

• Přestože od zhruba poloviny 70. let 20.století 
podíl ženských pachatelek na veškeré 
registrované kriminalitě (především ve 
velkoměstech a v oblasti majetkové 
delikvence) v celoevropském průměru stoupá, 
ženy se stabilně podílejí na všech policejně 
vyšetřovaných obviněných jen okolo 1/5 a ve 
výkonu trestu jejich podíl nepřesahuje 
zpravidla 1/20 všech odsouzených.



• V České republice se zastoupení stíhaných a 
odsouzených žen na veškeré objasněné kriminalitě 
po razantním poklesu jejich podílu na registrované 
kriminalitě po roce 1989 (z cca 14% v 80. letech na 
cca 9% v 90. letech) postupně se stabilizovalo , 
nicméně v posledních letech vidíme opět nárůst, což 
lze ilustrovat např. údajem o 17% zastoupení žen na 
všech vyšetřovaných a stíhaných osobách v roce 
2017. 

➢ Ženy se výrazně méně často dopouštějí závažných, 
zejména násilných trestných činů, které tak zůstávají 
doménou mužských pachatelů, na druhé straně jsou 
však stále hojněji zastoupeny na bagatelní majetkové 
delikvenci, menších daňových podvodech či 
dopravních deliktech, jako řízení pod vlivem alkoholu.



Příčiny rozdílů

• Proč existují tak markantní rozdíly mezi výskytem 
kriminality u mužů a u žen je otázkou a současně 
výzvou pro kriminology bez ohledu na to, 
stoupencem jaké školy, resp. směru jsou. Odpovědi, 
které dostaneme se nicméně v závislosti na jejich 
výchozí teoretické orientaci různí. 

Na výše popsané, dlouhodobě statisticky doložené 
rozdíly mezi kriminalitou žen a mužů reagovaly již 
starší kriminologické teorie. Zpravidla za pomoci 
poznatků z oblasti biologie, antropologie, psychologie 
se pokoušely nalézt souvislosti mezi výrazně nižší 
kriminální aktivitou ženy a její slabší tělesnou  
konstitucí, pasivnějšími rysy se vyznačující osobností 
a na kariéru v rodině orientovaným chováním. 



• Např. již Lombroso a Ferrero v roce 1885 upozorňujíce na nízký 
počet „rozených“ zločinců ženského pohlaví vykazujících znaky 
degenerace nebo atavismu, zdůvodňují svoje zjištění 
„lichotivě“ poukazem na celkově opožděnou evoluci žen, 
kromě jiného i v důsledku jejich pasivnějšího způsobu života.

• Kromě toho byly z hlediska možného kriminálního jednání za 
zabraňující (ochranné) skutečnosti označeny biologická 
specifika ženy, jakými jsou např. menstruace, těhotenství, 
mateřství či klimakterium. 

• Sociálně orientované teorie  zase hledaly odpověď spíše 
v rozdílné sociální roli a společenském postavení ženy, které jí 
dávají na jedné straně méně příležitostí ke spáchání 
kriminality, na straně druhé ji v případě jejího kriminálního 
selhání hrozí mnohem větší stigmatizací a zavržením než jak 
tomu bývá v případě delikventního muže.



• Nepoužitelnost tradičně na mužskou kriminalitu 
orientovaných novějších teorií můžeme dobře 
demonstrovat na následujících příkladech. 

➢ Tak např. Mertonova teorie anomie se ukazuje pro 
vysvětlení toho, proč se dopouštějí ženy trestných 
činů, jako naprosto nedostatečná. Vycházíme-li totiž 
z jeho hypotézy – ověřené výzkumy u mladých 
delikventních mužů - že totiž nedostatek legitimních 
prostředků, jak dosáhnout společensky uznávaných 
úspěchů (peněz, postavení, moci) vede pachatele k 
jejich kriminálnímu chování, těžko se můžeme 
spokojit s podobným vysvětlením ohledně delikvence 
žen. 



➢ Ani Suherlandova teorie diferenciálních kontaktů není pro 
vysvětlení ženské kriminality nejvhodnějším konceptem, 
neboť podobně jako Mertonova teorie vychází z výlučně na 
mužskou delikventní populaci zaměřených výzkumů, jejichž 
výsledky nepřípustným způsobem generalizuje i na ženskou 
část populace, aniž by se pokusila o objasnění toho, proč ženy 
navazují jiný druh kontaktů než muži, což by mohlo být 
přinejmenším jedním z plausibilních vysvětlení jejich 
významně nižšího podílu na registrované kriminalitě. 

➢ Ostatně ani feministické kritice tradičních kriminologických 
přístupů nejblíže stojící koncept labeling approach a radikální 
kriminologie se problematikou žen dostatečně nezabývaly, 
když se nepokusily vysvětlit podstatné rozdíly mezi počty, 
strukturou a závažností ženské a mužské kriminality, ačkoliv -
podobně jako feministky – prohlašovaly  bezmocnost, utlačení 
a manipulaci mocí v rámci trestní justice za hlavní příčiny 
kriminality. 



Slabiny těchto přístupů

• Společné bylo těmto přístupům jedno – pokoušely se 
hledat odpovědi na otázku příčin a rozdílů mezi 
delikventním chováním muže a ženy z hlediska 
výlučně mužské optiky, s pomocí konceptů 
vyvinutých prioritně k objasnění souvislostí 
maskulinně dominované kriminality. Pokud byly tyto 
teorie ve vztahu k ženské kriminalitě nevýznamně 
modifikovány, pak zpravidla pouze odkazem na  
rozdíly, resp. „nedostatky“ žen v oblasti jejich slabší 
tělesné konstituce a údajného nedostatku racionality. 



12.2. Úspěchy a nezdary feministických přístupů

• Mezi prvé autorky, které upozornily již koncem 60. let minulého století a zejména 
pak v letech 70. na do té doby opomíjenou a podceňovanou oblast ženské 
kriminality, patří zejména jména jako M. Bertrand, F. Heidensohn, D. Klein a C. 
Smart.

➢ Dílo Carol Smart „Women, crime and criminology“(1977) vzbudilo pozornost mezi 
odbornou veřejností a znamenalo rozhodující obrat v diskusi a výzkumu kriminality 
žen.

• Jedno z témat feministicky orientované kritiky představovala skutečnost, že 
zatímco se v průběhu 20.století rozvinula celá řada významných teorií kriminality, 
které dávno opustily biologické determinanty původních lombrosiánsky 
orientovaných konceptů, v oblasti ženské kriminality jako by vývoj ustrnul, když se 
odpovědi na vysvětlení její geneze hledaly především stále pouze v odlišné sexuální 
orientaci  ženy. 

➢ Je velkou zásluhou feministických autorek, že se tyto 
stereotypy podařilo v průběhu 70.-90. minulého století 
alespoň zčásti překonat a doplnit některé absentující poznatky 
realizací početných empirických šetření i zpracováním řady 
teoretických studií. 



• V oblasti trestněpolitických konsekvencí se jako zvláště úspěšné ukázaly snahy 
feministických autorek týkající se objasňování sociálního kontextu problematiky 
prostituce, pornografie, nelegálních potratů a domácího násilí, kde se z ženy 
„pachatelky“, resp. „spolupachatelky“ stává ve světle výsledků jejich výzkumů a 
prací typická oběť mužského světa a jeho vůči ženám hostilních pravidel. 

➢ V důsledku toho se např. výrazně rozšiřuje osvěta a začínají se efektivněji 
projednávat případy domácího násilí; přijímána jsou v této souvislosti nová 
legislativní, organizační i sociální opatření. 

• Zpřísněním postihu všech forem zneužívání dětí a kriminalizací prostituce 
s nezletilci, se zvyšuje ochrana mládeže, čímž současně dochází i k posílení aktivit 
na poli speciálně preventivního působení.



Sekundární viktimizace

• Dalším nesporným úspěchem feminismu v oblasti 
trestní politiky je nepochybně větší pozornost 
věnovaná obětem znásilnění, které byly ještě 
donedávna vystaveny relativně vysokému riziku 
sekundární viktimizace při vyšetřování a soudním 
projednávání „jejich případů“. 

➢ Studie a výzkumy provedené v této oblasti prokázaly 
dostatečně přesvědčivě na formálnost, 
odosobněnost a nevhodné zacházení s oběťmi 
sexuálních deliktů  ze strany policie a trestní justice, 
které vedly k jejich další traumatizaci namísto 
k žádoucímu zlepšení jejich situace – sekundární 
viktimizace. 



• Feministická kriminologie se však nemůže presentovat pouze úspěchy, 
řada jejích ambicí ztroskotala nebo se přinejmenším nenaplnila původní 
očekávání. To se týká v prvé řadě jejího pokusu o to zodpovědět uspokojivě 
a tedy pokud možno i komplexně otázku ohledně příčin výrazně nižší 
kriminality žen oproti té páchané muži.

➢ Nejenže vzhledem k roztříštěnosti různorodých feministických uskupení 
nelze takovou jednotnou odpověď vůbec očekávat, ale i vzhledem k dosud 
nedostatečně komplexnímu výzkumu této oblasti, se dosud – podobně 
jako kritizovaným autorům tradičních kriminologických teorií – ani 
feministickým autorkám nepodařilo nabídnout relevantní vysvětlení. 

➢ Neskrývaná stranickost a někdy příliš zdůrazňovaná konfliktnost obou 
pohlaví staví feministické hnutí v očích některých jeho kritiků do role 
ženské ideologie, která trpí nedostatkem nestrannosti, a proto i vědecké 
objektivity. Přesto, že je tato kritika částečně podložená, nezpochybňuje 
výše uvedený přínos feministických prací  pro oblast kriminologického 
bádání i praktickou trestní politiku.



13. Koncept „cultural criminology“

• Postmoderní přístup odehrávající se na pozadí 
probíhajících společensko-kulturních procesů

• Výzkum mapuje oblasti interaktivního vnímání 
kriminality zúčastněnými aktéry

• Kultura spotřebitelského průmyslu, marketing, 
globální degradace tradiční práce, absence 
sociální solidarity, nové technologie a jejich  
vliv na život jedince - depersonalizace



13. Koncept „cultural criminology“

Zakladatelé:

• J.Ferrell, K. Hayward, J. Yuong: Cultural
criminology (2008)

• Nový postmoderní pokus o hledání kořenů 
kriminality

• Pouhá „odnož“ sociologických teorií 
kriminality?

• Nové přístupy, metody, hodnocení a závěry



13. Koncept „cultural criminology“

• Teoretická východiska: teorie kulturního 
konfliktu, chicagská škola, labeling approach

• „Crime as culture“, „culture as crime“

• Zločin ve smyslu kultury: symbolická hodnota 
(graffitti, výtržnictví,apod.).

• Kultura ve smyslu zločinu: analýza velmi 
složitých politických a mocenských procesů, 
vliv medií na utváření veřejného mínění, apod.



13. Koncept „cultural criminology“

Význam kulturologické kriminologie: 

• Pozornost věnována marginalizovaných skupinám s 
odlišnou kulturou

• Nemilosrdná kritika postmoderního kapitalismu a 
jeho projevů

• Popis reálného i fiktivního světa zločinu formovaného 
vlivem médií a nových technologií

Rizika: 

• široký záběr zájmu a netradiční metody (etnografické, 
textově-sémantické analýzy apod.)



14. „Border criminology“
jako nová výzva pro kriminologii

• V roce 2014  migrovalo ve světě kolem 60 milionů 
osob, z toho představovali uprchlíci z míst 
ozbrojených konfliktů cca 20 miliónů.

• V roce 2015 dalších cca 230 mil. migrantů se 
rozhodlo opustit svou zem s cílem najít lepší životní 
perspektivu – ekonomičtí migranti.

• Cca polovina migrantů směřuje do vyspělých zemí, 
zejména do Austrálie, Kanady, USA, Německa, 
Francie, Španělska Spojeného království, Saudské 
Arabie, Spojených emirátů.



„Border criminology“
jako nová výzva pro kriminologii

• Výzva pro kriminologii: fenomenologie, trestní 
represe-kriminalizace správních deliktů, role 
masmédií na veřejné mínění a veřejného mínění na 
politiky 

• Viktimologické aspekty

• Výzkumné priority má řešit – border criminology 
neboli criminology of mobility

• Bosworth, M. Border criminology and the changing 
nature of penal power, The Oxford Handbook of 
Criminology, 6.ed. 2017, s. 376
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