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ÚVOD 
Studie zaměřené na delikventní a antisociální chování dětí ale i na míru jejich zasažení 

takovými jevy (viktimizaci) jsou v kriminologickém výzkumu velmi rozšířené a přinášejí vždy 

řadu cenných poznatků nejen o výskytu těchto jevů, ale i jejich sociální podmíněnosti. 

Vysoký zájem věnovaný právě kategorii dětí (resp. mládeže) je pochopitelný zejména 

vzhledem k faktu, že rané projevy závažného antisociálního chování jsou významným 

rizikovým faktorem pozdějšího kriminálního chování, a snahy o navržení efektivních 

programů prevence ale i reintegraci pachatelů zpět do společnosti jsou proto zcela zásadní.  

V následujícím textu bychom Vás rádi seznámili s některými výsledky Výzkumu městské 

mládeže, který proběhl v květnu a červnu 2015 ve čtyřech největších městech ČR a zaměřil 

se na žáky 9. tříd základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto 

šetření organizovala katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 

jednalo se již o čtvrtý ze série kriminologických výzkumů zaměřených na delikvenci a 

viktimizaci dětí v ČR. Tento fakt nám samozřejmě umožňuje sledovat již dlouhodobější 

trendy v jednotlivých oblastech, které se Vám také pokusíme alespoň ve stručné formě 

přiblížit. 

Tato zpráva je primárně určena aktérům, kteří realizaci Výzkumu městské mládeže 2015 

umožnili, totiž ředitelkám, ředitelům, učitelkám a učitelům ze zúčastněných škol, jimž 

bychom na tomto místě rádi ještě jednou poděkovali. Výběr témat zprávy je přizpůsoben 

této cílové skupině, proto kromě základního přehledu o delikvenci a viktimizaci mládeže 

nabízíme také pohled na hodnocení školního prostředí očima jejich žáků.  

 

Metoda self-reportového výzkumu 

Výzkum městské mládeže 2015 byl realizován metodou self-reportu, která spočívá 

v anonymním dotazování respondentů (potenciálních pachatelů a obětí) ze vzorku určité 

populace, kteří odpovídají na otázky, zda se někdy během života/v určitém období dopustili 

delikventního či jiného nežádoucího chování nebo se stali jejich obětí. Self-reportový výzkum 

tak je vhodným nástrojem ke zjišťování reálného stavu delikvence a viktimizace mládeže, 

neboť tyto fenomény jsou vysoce latentní (skrytou) záležitostí, která navíc často ani nemá 

povahu trestného činu vymezeného zákonem (např. šikana), a tudíž se ani nestane součástí 

policejních a jiných oficiálních statistik. Zároveň nám tato technika umožňuje získat 

podrobnější informace o pachatelích a obětech, a zkoumat tak i např. rizikové a protektivní 

faktory delikvence a viktimizace, širší kontext výskytu těchto fenoménů, jejich bezprostřední 

následky nebo motivaci jednání aktérů. 

Metoda self-reportů s sebou samozřejmě přináší řadu problémů – např. respondent nechce 

uvést pravdu, nevzpomene si na méně závažné případy, apod. Limitující je i zaměření 

výzkumu pouze na žáky „standardních“ škol, tj. základních škol a víceletých gymnázií, kdy 

stranou zůstávají žáci  různých speciálních škol, u nichž míra delikvence může být odlišná. 

Větší pravděpodobnost delikventního chování je také u žáků, kteří byli v době dotazování „za 

školou“, a náš dotazník tedy nevyplnili. I přes tyto problematické aspekty, s nimiž je potřeba 

při interpretaci dat počítat, je self-reportový výzkum považován za cenný zdroj informací 

o delikvenci a viktimizaci, k nimž jinými metodami nelze prakticky získat přístup.  
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Výzkum městské mládeže 2015 

Výzkum městské mládeže 2015 byl realizován v rámci projektu Grantové agentury ČR, který 

se zaměřuje především na viktimizaci mládeže a její sociální souvislosti. Mezi hlavní 

zkoumaná témata proto patřily: 

 různé formy viktimizace (prevalence, incidence) a jejich okolnosti, 

 různé formy delikventního a antisociálního chování, 

 možné rizikové a protektivní faktory z mnoha oblastí – rodinné zázemí, škola, 

vrstevníci, volný čas, lokalita bydliště aj., 

 individuální dispozice a postoje. 

Výzkum proběhl formou anonymního dotazníkového šetření na školách v Praze, Brně, 

Ostravě a Plzni (náhodný výběr tříd z databáze škol), kdy zkoumány byly vždy všichni žáci 

z vybrané 9. třídy základní školy, resp. odpovídajícího ročníku gymnázia. Celkem se výzkumu 

zúčastnilo 1546 dětí z 85 tříd z celkem 70 škol. Základní popisné statistiky souboru jsou 

uvedeny v Tabulce 1. Výzkum v řadě aspektů navazoval na tři obdobná self-reportová 

šetření: Výzkum mládeže z Plzně (1999), výzkum ISRD-2 (2007) a ISRD-3 (2013).  

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí veškerá data prezentovaná v této zprávě z Výzkumu 

školní mládeže 2015. Při testování hypotéz užíváme standardní 5% hladinu statistické 

významnosti. 

 

Tabulka 1. Popisné statistiky 

  Počet % % (platná) 

N (celkem) 1546 

  Pohlaví 

   muži 770 49,8 50,1 

ženy 766 49,5 49,9 

neodpověděl(a)/Neví 10 0,7 

 Věk 

   méně než 14 3 0,2 0,2 

14 200 12,9 12,9 

15 1181 76,4 76,4 

16 138 8,9 8,9 

více než 16 2 0,3 0,3 

neodpověděl(a)/Neví 20 1,3 1,3 

Typ školy 

   základní škola 1143 73,9 73,9 

šestileté gymnázium 165 10,7 10,7 

osmileté gymnázium 238 15,4 15,4 

Město 

   Praha 397 25,7 25,7 

Plzeň 393 25,4 25,4 

Brno  410 26,5 26,5 

Ostrava 346 22,4 22,4 
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PREVALENCE DELIKVENCE 

Zkoumané delikventní činy  

Tabulka 2 obsahuje přehled delikventních činů, kterými se Výzkum městské mládeže 2015 

zabýval. Formy delikvence byly rozděleny dle míry závažnosti na běžné a závažné delikty a 

podle druhu na majetkovou, násilnou a ostatní delikvenci. 

 

Tabulka 2. Přehled forem delikvence podle druhu a závažnosti 

  DRUH ZÁVAŽNOST FORMA DELIKVENCE 

Formy delikvence 

majetková 

běžná 
krádež v obchodě 

krádež věci bez použití násilí  

závažná 

krádež z auta 

krádež kola / motorky / auta 

vloupání do budovy 

násilná 

běžná 
skupinová bitka 

nošení zbraně 

závažná 
loupež / vyhrožování 

úmyslné ublížení na zdraví 

ostatní 

běžná 
sprejerství 

vandalismus 

závažná 
prodej drog 

týrání zvířat 

 

V dotazníku byly zjišťovány delikventní skutky spáchané kdykoli během celého života 

respondenta a také skutky spáchané pouze za poslední rok. Předpokládáme, že údaje za 

poslední rok identifikují jedince, kteří jsou delikventní v současné době, proto jim v tomto 

textu věnujeme vyšší pozornost. 

 

Prevalence jednotlivých delikventních činů 

Z přehledu prevalence delikventních činů (Tabulka 3) vyplývá, že 39 % žáků spáchalo za celý 

život alespoň jeden z uvedených delikventních činů a 31 % spáchalo nějaký delikventní čin 

v posledním roce. Z jednotlivých forem delikvence dosahuje celoživotní prevalence 

nejvyšších hodnot u nošení zbraně (13 %), krádeže v obchodě (12 %) a sprejerství (11 %). 

Poměrně rozšířené byly také krádeže bez použití násilí (8 %), vandalismus (7 %) a skupinová 

bitka (7 %). 

Co se týče prevalence za poslední rok, nejčastěji se respondenti dopustili stejných činů, jako 

za celý život – nošení zbraně (11 %), sprejerství (8 %) a krádeže v obchodě (7 %). Naopak 

závažné činy typu vloupání, loupeží či krádeží aut/jízdních kol se vyskytovaly minimálně 

(prevalence pod 1 %). 
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Tabulka 3. Prevalence delikventních činů (%) 

  celoživotní prevalence prevalence za poslední rok 

alespoň 1 delikventní čin 38,9 31,0 

majetkové činy 
  

krádež v obchodě 12,1 7,3 

krádež kola/auta/motorky 0,6 0,4 

krádež z auta 0,6 0,5 

vloupání do budovy 0,4 0,3 

krádež věci bez použití násilí 7,9 4,8 

násilné činy 
  

skupinová bitka 7,0 5,7 

nošení zbraně 13,3 11,2 

loupež/vyhrožování 0,5 0,3 

úmyslné ublížení na zdraví 1,0 0,8 

ostatní činy 
  

sprejerství (graffiti) 10,6 8,0 

vandalismus 7,1 5,7 

týrání zvířat 3,6 2,7 

prodej drog 5,6 4,8 

Pozn.: platná procenta 

   

 

 

Prevalence delikvence podle druhu a závažnosti činu 

Dále jsme zkonstruovali indexy podle druhu a závažnosti delikvence (majetková, násilná, 

ostatní, běžná a závažná – pro rozdělení, viz Tabulka 2). Výsledky rozložení prevalence 

jednotlivých druhů delikvence uvádí Graf 1. 

Prevalence za celý život je u jednotlivých typů deliktů poměrně vyrovnaná – nejčastěji 

přiznali žáci spáchání nějakého činu spadajícího do ostatní delikvence (19 %), o něco méně 

zastoupené jsou pak násilné a majetkové činy. Za poslední rok nalézáme nejvyšší prevalence 

u činů násilného charakteru (16 %) a činů spadajících do kategorie ostatní (15 %), zatímco 

majetkových činů se dopustilo nejméně žáků (11 %).  Zde je zřejmé, že majetková delikvence 

– zejména ta méně závažná – je typičtější spíše pro mladší děti nežli žáky 9. ročníků. 
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Graf 1. Souhrnné ukazatele majetkové, násilné a ostatní delikvence (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

V Grafu 2 vidíme, že běžné činy svou prevalencí silně převyšují závažné činy, a to jak 

u deliktů spáchaných za poslední rok, tak u činů spáchaných během celého života. 

 

Graf 2. Souhrnné ukazatele běžné a závažné delikvence (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

17,7

10,9

18,5

15,8

19,4

15,4

0 5 10 15 20 25

celoživotní prevalence

prevalence za poslední rok

majetkové

násilné

ostatní

36,3

27,9

10,7

8,7

0 10 20 30 40

celoživotní prevalence

prevalence za poslední rok

běžné činy

závažné činy



 

7 

Prevalence delikvence podle socio-demografických charakteristik 

Prevalence delikvence podle pohlaví 

Graf 3 znázorňuje rozdíly v prevalenci delikvence zvlášť pro dívky a chlapce. Delikvence je jak 

celkově, tak u všech druhů činů vyšší u chlapců než u dívek. Statisticky významné rozdíly jsou 

u prevalence běžných činů a dále u násilných činů. Naopak k majetkovým činům za poslední 

rok se ve výzkumu přiznalo téměř stejné procento dívek a chlapců. 

 

Graf 3. Prevalence delikvence za poslední rok podle pohlaví (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Prevalence delikvence podle typu školy 

Graf 4 uvádí rozdíly v delikvenci za poslední rok podle typu školy. Jako o něco méně 

delikventní se jeví studenti osmiletých gymnázií, kde za poslední rok spáchal alespoň jeden 

delikventní čin každý čtvrtý, zatímco na základních školách každý třetí žák. Rozdíly však 

nejsou povětšinou výrazné, statisticky významné rozdíly se objevují pouze u běžných činů 

(tendenci k páchání mají více žáci základních škol a nejméně žáci osmiletých gymnázií) a u 

majetkových činů (13 % studentů šestiletých gymnázií oproti 6 % studentů osmiletých 

gymnázií). 

 

Prevalence delikvence podle města 

Další aspekt, který byl zkoumán ve vztahu k delikvenci, je město, ve kterém se škola nachází. 

Z hlediska výskytu delikvence však rozdíly mezi městy nejsou statisticky významné.  
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Graf 4. Prevalence delikvence za poslední rok podle typu školy (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Vývoj delikvence mládeže 

Pro popsání vývoje delikvence dětí v ČR v posledním období se nejprve zaměříme na oficiální 

informace, jak je prezentují statistiky Policie ČR. Z nich můžeme konstatovat, že za 

posledních dvacet let došlo k výraznému poklesu delikvence (viz Graf 5). Strmě klesající 

trend je patrný zejména mezi lety 1996 až 2004 a pak po období určité stabilizace dochází 

opět k mírnému poklesu v posledních cca 5 letech. Tyto policejní statistiky však samozřejmě 

zachycují pouze kriminalitu zjištěnou policií, u níž byl pachatel odhalen. A právě delikvence 

dětí je fenomén s vysokou latencí (tj. skrytý), proto bývají trendy policejních dat někdy 

zpochybňovány a pozorovaný pokles přikládán pouze zvyšující se míře latence. 

Také z tohoto důvodu jsou velmi cenná právě self-reportová data, která díky již čtyřem 

realizovaným výzkumům umožňují získat alternativní náhled na vývoj delikvence, byť i při 

jejich komparaci je třeba jisté opatrnosti. Z jejich výsledků však jednoznačně vyplývá 

podpora pozorovanému poklesu delikvence dětí (Enzmann, Podaná, 2010; Moravcová, 

Podaná, Buriánek, 2015), a to dokonce i v posledních dvou letech, viz Graf 6. 

Obecně lze konstatovat, že pokles delikvence dětí v posledních letech je patrný v řadě 

evropských zemí a může souviset s mnoha různými sociálními procesy. Zejména jej můžeme 

spojovat se změnou životního stylu dětí, které tráví stále více svého volného času při 

organizovaných aktivitách nebo v kyberprostoru a méně při volné zábavě s vrstevníky na 

veřejnosti. Další skutečností je rostoucí sociální kontrola dětí, které rodiče méně často 

nechávají bez dozoru (např. při cestě do školy, vyzvedávání z večerních aktivit), ale také 

32,4

11,8

16,6

15,8

29,7

8,5

30,8

12,6

14,6

15,8

27,0

10,6

24,2

5,7

12,7

13,5

20,0

8,3

0 5 10 15 20 25 30 35

alespoň 1 delikventní čin

majetkové činy

násilné činy

ostatní činy

běžné činy

závažné činy

základní škola

šestileté gymnázium

osmileté gymnázium



 

9 

prostřednictvím vyšší supervize veřejných prostranství pomocí kamerových systémů či 

různých pracovníků ostrahy (např. parky, obchodní centra). Relevantní je pak i hypotéza, že 

se část delikventních aktivit dětí přesouvá do kyberprostoru a tyto delikty zcela absentují 

v oficiálních statistikách, ale jsou zatím hůře postihnutelné i běžnými self-reportovými 

výzkumy. 

  

Graf 5. Vývoj kriminality dětí registrovaný Policií ČR – indexy na 100.000 dětí dané věkové 

skupiny. 

 
Zdroj: Policie ČR a ČSÚ (vlastní výpočty) 

 

 

Graf 6. Srovnání prevalence delikvence mládeže 2013 a 2015 za poslední rok na základě self-

reportových dat (údaje v %) 

 
Zdroj: ISRD-3 (2013) a Výzkum městské mládeže 2015; vzorky omezeny na žáky 9. ročníků 

z Prahy a Plzně 

Pozn.: * p < 0,05, † p < 0,10 
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Zajímavým výsledkem, který se projevil mezi výzkumy ISRD-2 a ISRD-3, tj. lety 2007 a 2013 

bylo snižování rozdílů v míře delikvence mezi dívkami a chlapci, což bylo dáno zejména 

poklesem delikvence chlapců a stagnací či dokonce nárůstem delikvence dívek (Moravcová, 

Podaná, Buriánek, 2015). Z posledních dat je však zřejmé, že se jednalo patrně jen o dočasný 

výkyv a v roce 2015 jsou již opět genderové rozdíly výraznější (viz Graf 7). Zdá se tedy, že u 

chlapců začalo docházet k poklesu delikvence již dříve – což může být dáno vyšším výskytem 

jejich delikventního chování – zatímco u dívek, kde je delikvence méně častá, nastává pokles 

až o něco později. 

 

Graf 7. Srovnání prevalence delikvence mládeže 2013 a 2015 za poslední rok podle pohlaví na 

základě self-reportových dat (údaje v %) 

 
Zdroj: ISRD-3 (2013) a Výzkum městské mládeže 2015; vzorky omezeny na žáky 9. ročníků 

z Prahy a Plzně 
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PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ 
Tato kapitola se zaměří na chování dětí, které se obvykle neoznačuje přímo za delikventní, 

nicméně s delikvencí často souvisí. Konkrétně jsme do výzkumu zařadili otázky zaměřené na 

záškoláctví, konzumaci alkoholu a užívání návykových látek. 

 

Prevalence problémového chování  

Na otázku, zda se žák alespoň jednou za poslední rok vyhnul na celý den vyučování, 

odpovědělo kladně 46 % dětí, tedy téměř polovina žáků má nedávnou zkušenost se 

záškoláctvím (Graf 8). Co se týče konzumace alkoholu, někdy během života pilo alkohol 86 % 

našich respondentů. Kanabis (neboli konopí, marihuanu či hašiš) pak již někdy vyzkoušelo 

22 % a tvrdé drogy 1,5 % dětí. 

 

Graf 8. Prevalence problémového chování za celý život, resp. za poslední rok v případě 

záškoláctví (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Náš výzkum také zjišťoval, jaký alkohol konzumují žáci nejčastěji a jaký podíl žáků pije 

excesivně. Následující Graf 9 shrnuje podíly žáků, kteří pili pivo, víno a tvrdý alkohol 

v posledním měsíci, a zastoupení respondentů, kteří v tomto období pili alkohol ve větším 

množství během alespoň jedné příležitosti. Výsledky ukazují, že nejvíce dětí pilo za poslední 

měsíc pivo – ke konzumaci se přiznaly dvě třetiny žáků. Víno a tvrdý alkohol byly pak 

konzumovány shodným podílem dětí, konkrétně tedy přibližně každým třetím 

respondentem. 41 % mladistvých se také přiznalo k excesivnímu pití alkoholu za poslední 

měsíc, tedy že při jedné příležitosti vypili pět nebo více alkoholických nápojů (např. malé 

pivo, sklenice vína, malý panák alkoholu).  
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Graf 9. Prevalence konzumace alkoholu za poslední měsíc (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Prevalence problémového chování podle socio-demografických ukazatelů 

Problémové chování může souviset s mnoha dalšími sociálními charakteristikami. V první 

řadě se podíváme na genderové rozdíly. Zatímco s delikventním chováním měli zkušenost 

častěji chlapci než dívky, u rizikového chování tomu tak již není. Statisticky významný rozdíl 

nalézáme u záškoláctví v posledním roce, které přiznala polovina dívek, avšak v případě 

chlapců již jen 42 %. S alkoholem mají pak také o něco častější zkušenost dívky než chlapci 

(87 % dívek již někdy pilo alkohol oproti 84 % chlapců). V případě excesivního pití alkoholu a 

konzumace drog nebyl mezi dívkami a chlapci nalezen statisticky významný rozdíl. 

Dále nás zajímalo, zda se problémové chování liší na základních školách a šestiletých a 

osmiletých gymnáziích. K záškoláctví mají největší tendenci studenti základních škol (49 %), 

naopak méně chodí za školu studenti gymnázií (shodně kolem 40 % u obou typů).  

V konzumaci alkoholu, kanabisu ani tvrdých drog nejsou žádné významné rozdíly mezi 

jednotlivými typy škol. Určitou výjimku tak představuje pouze excesivní konzumace alkoholu 

v posledním měsíci, která je častější u žáků základních škol oproti studentům gymnázií. 

Určité rozdíly v rizikovém chování jsme nalezli i mezi jednotlivými zkoumanými městy, a to 

ve zkušenostech s alkoholem, kanabisem a tvrdými drogami. Největší celoživotní prevalence 

konzumace alkoholu byla identifikována u žáků z Plzně (91 %), zatímco v ostatních městech 

byla o něco nižší (od 83 % do 85 %). Zkušenost s užitím konopí i tvrdých drog pak přiznalo o 

něco více dětí z Prahy oproti ostatním městům. 

 

Vývoj konzumace alkoholu a drog 

Výsledky jak předchozích výzkumů ISRD-2 (2007) a ISRD-3 (2013), tak i specializovaného 

výzkumu ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, www. 

espad.org) z let 2007 a 2011 shodně ukazují na rostoucí míru konzumace alkoholu u české 

mládeže mezi lety 2007 a 2011 resp. 2013. Ve výzkumech ISRD, které zkoumaly žáky v 7.–9. 

ročnících, zůstává celoživotní prevalence velmi vysoká (cca 86 %), nicméně dochází 

k velmi výraznému nárůstu výskytu konzumace alkoholu v posledním měsíci, a to ze 41 % na 

65

36

36

41

0 10 20 30 40 50 60 70

pivo

víno

tvrdý alkohol

excesivní konzumace alkoholu



 

13 

70 % dětí (Moravcová, Podaná, Buriánek, 2015). Studie ESPAD se sice zaměřuje na starší děti 

ve věku 15-16 let, nicméně i u nich mezi lety 2007-2011 byl shledán mírný nárůst jak 

prevalence konzumace alkoholu, tak i excesivní konzumace v posledním měsíci. 

Graf 10 pak srovnává výsledky ISRD-3 (2013) s aktuálním Výzkumem městské mládeže 

(2015). Na první pohled je zřejmý pozitivní trend poklesu všech ukazatelů, a to zejména 

konzumace alkoholu v posledním měsíci včetně excesivního pití (snížení o zhruba 15-20 %). 

Ačkoli tento trend působí nadějně a koresponduje i s poklesem delikventního chování, je na 

místě pouze opatrný optimismus – jednak aktuální prevalence konzumace alkoholu mládeží 

jsou stále ještě velmi vysoké a jednak bude třeba sledovat, jestli se pokles projeví i ve 

výsledcích výzkumu ESPAD, který taktéž proběhl v roce 2015 (data zatím nebyla zveřejněna).  

 
Graf 10. Srovnání prevalence konzumace alkoholu mezi lety 2013 a 2015 (údaje v %) 

 
Zdroj: ISRD-3 (2013) a Výzkum městské mládeže 2015; vzorky omezeny na žáky 9. ročníků 

z Prahy a Plzně 

Pozn.: * p < 0,05 

 
 
Vývoj prevalence konzumace kanabisu z dat ISRD i ESPAD se v ČR mezi lety 2007 a 2011, 
resp. 2013 příliš neměnil, z ISRD vyšel trend jako stabilní a ESPAD dokonce zaznamenal mírný 
pokles. Na druhou stranu ve Výzkumu městské mládeže 2015 můžeme – podobně jako 
v případě alkoholu – pozorovat oproti ISRD-3 (2013) výraznější pokles užívání kanabisu, a to 
jak z hlediska celoživotní prevalence, tak i konzumace za poslední měsíc. Avšak, jak již bylo 
zmíněno, na definitivní zhodnocení, jestli opravdu reálně dochází k ústupu konzumace 
návykových látek českou mládeží, bude nutné vyčkat na výsledky ze studie ESPAD z roku 
2015.    
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VIKTIMIZACE 
Primární zaměření Výzkumu městské mládeže 2015 je na problematiku viktimizace dětí, tedy 

jejich zkušenosti s trestnou činností (resp. delikvencí) v roli obětí. V tabulce 4 je základní 

přehled činů, kterých se mohli stát žáci oběťmi, a také otázky, které jsme jim ve výzkumu 

pokládali. Fenoménu šikany se pak podrobněji věnujeme samostatně v následující kapitole o 

škole. 

 

Tabulka 4. Zkoumané formy viktimizace a znění otázek 

loupež Někdo ti násilím vytrhl něco z ruky nebo ti pod pohrůžkou násilí 

něco vzal, např. tašku, peníze, kolo. 

vydírání Někdo po tobě chtěl peníze nebo jiné věci (hodinky, mobil, boty, 

atd.) a vyhrožoval ti, pokud mu je nedáš? 

sexuální násilí Někdo Tě násilím nebo pod vážnou hrozbou násilí nutil 

k nějakému sexuálnímu jednání nebo k tomu, abys nějaké 

sexuální jednání, o které nestojíš, strpěl/a (např. vynucený 

pohlavní styk, osahávání). 

ublížení na zdraví Někdo tě násilně napadl, udeřil nebo kopnul tak silně, že tě zranil 

(např. Jsi krvácel/a nebo měl/a monokla). 

krádež Něco ti bylo ukradeno (např. kniha, peníze, mobil, kolo, sportovní 

vybavení)? 

delikty z nenávisti Někdo vyhrožoval, že ti ublíží, nebo tě fyzicky napadl kvůli tvému 

náboženství, jazyku, barvě kůže, sociálnímu či etnickému původu, 

nebo z podobných důvodů? 

 

 

Prevalence viktimizace 

Graf 11 zachycuje prevalence jednotlivých forem viktimizace v posledním roce. Výsledky 

ukazují, že každý pátý žák byl během posledního roku okraden, a z násilných činů byli žáci 

oběťmi nejčastěji ublížení na zdraví, se kterým má za poslední rok zkušenost každé jedenácté 

dítě. Ale ani ostatní činy nejsou zcela ojedinělé, loupež zažila 4 % respondentů a sexuální 

násilí a vydírání 3 %. Delikty z nenávisti se pak týkaly 5 % dětí. 

 

Viktimizace podle socio-demografických údajů 

Obecně můžeme říci, že míra viktimizace se příliš neliší podle základních socio-

demografických ukazatelů. Přesto byly ve výzkumu zjištěny některé statisticky signifikantní 

rozdíly: 

- dívky se stávají častěji oběťmi krádeže a sexuálního násilí, 

- chlapcům bývá častěji ublíženo na zdraví (viz Graf 12), 

- s vydíráním se setkávají více žáci základních škol nežli studenti gymnázií, 

- prevalence viktimizace vydíráním je o něco vyšší v Ostravě oproti ostatním 

městům. 
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Graf 11. Prevalence viktimizace za poslední rok (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

 

Graf 12. Prevalence viktimizace za poslední rok podle pohlaví (%) 

 
Pozn.: platná procenta 
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Vývoj viktimizace 

Vzhledem k faktu, že děti bývají nejčastěji viktimizovány svými vrstevníky, a k již zmíněnému 

výraznějšímu poklesu delikvence mládeže v posledních letech lze očekávat, že i viktimizace 

dětí by měla mít klesající trend. Následující Graf 13 zachycuje vývoj prevalencí za poslední 

rok mezi výzkumem z Plzně z roku 1999, který se soustředil právě na oblast viktimizace, a 

aktuálním výzkumem z roku 2015; u výzkumů ISRD stála viktimizace jen na okraji zájmu a 

bylo sledováno jen minimum údajů. Z grafu je zřejmé, že došlo především k výraznému 

poklesu viktimizace ublížením na zdraví a loupeží. Sexuální násilí a vydírání mají zhruba 

setrvalý trend, naopak mírný nárůst lze pozorovat u ublížení na zdraví, po němž oběť 

vyhledala lékaře – tento výsledek však nemusí nutně signalizovat rostoucí závažnost deliktů, 

ale může souviset s vyšší ochotou následky viktimizace formálně řešit. Této hypotéze 

odpovídá i nárůst ochoty hlásit viktimizaci policii, která se mezi výzkumy z let 1999 a 2015 

prakticky zdvojnásobila (s výjimkou sexuálního násilí, kde se bohužel nízká míra ohlašování 

téměř nezměnila). 

 

Graf 13.  Vývoj viktimizace 1999–2015 (prevalence za poslední rok, údaje v %) 

 
Zdroj: Výzkum školní mládeže 1999, ISRD-2 (9. ročníky; 2007), ISRD-3 (9. ročníky; 2013) a 

Výzkum městské mládeže 2015 (Plzeň) 

 

 

Graf 14 pak zachycuje vývoj v prevalenci některých forem viktimizace mezi lety 1999 a 2015 

samostatně pro chlapce a dívky. Z důvodu lepší srovnatelnosti zde tentokrát prezentujeme 

míru viktimizace v posledních 5 letech. Z výsledků je patrné, že nejvyšší pokles nastal u 

viktimizace chlapců, kde dochází k dramatickému snížení, často i na méně než polovinu 

původní úrovně, zatímco v případě dívek nejsou posuny statisticky významné. V důsledku 

tedy dochází v roce 2015 k výraznému přiblížení, původně značně rozdílných, prevalencí 

viktimizace chlapců a dívek; signifikantní rozdíl nalézáme již pouze ve viktimizaci ublížením 

na zdraví. 
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Graf 14. Pětileté prevalence násilné viktimizace podle pohlaví v letech 1999 a 2015 (%) 

 
Zdroj: Výzkum školní mládeže 1999 a Výzkum městské mládeže 2015 
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ŠKOLA 
Kromě vzdělávací funkce plní škola i funkci socializační. Žáci jsou ve školách vedeni 

k dodržování společenských hodnot a norem a tedy ke konformitě se společností. Mimo to 

však škola umožňuje četný kontakt s vrstevníky, a tudíž i mnoho příležitostí jak k učení se 

páchání delikventních činů a různému problémovému chování, tak i k tomu stát se obětí 

delikventního chování ze strany spolužáků, například ve formě šikany. Z těchto důvodů 

nemohou ve výzkumech delikvence mládeže chybět otázky zaměřené na vztah žáků ke škole, 

jejich studijní výsledky a plány pro další studium. V závěru kapitoly pak věnujeme pozornost 

právě i fenoménu šikany. 

 

Vztah žáků ke škole 

Dotazník obsahoval sadu otázek, kterými jsme měřili vazbu žáků ke škole. Dětem byly 

předkládány výroky, na které měly odpovědět mírou souhlasu či nesouhlasu s nimi. První tři 

otázky měřily vztah ke své vlastní škole (Graf 15). Ukázalo se, že více jak dvě třetiny žáků má 

svoji školu rádo (68 %) a kdyby se museli přestěhovat, po škole by se jim stýskalo (72 %).  O 

něco hůře již ale hodnotí to, jak chodí do školy ráno rádi – zde souhlasí s výrokem pouze 

zhruba třetina dětí (37 %). 

 

Graf 15. Vztah ke své škole (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Dále nás v dotazníku zajímal vztah žáků s jejich spolužáky ve třídě (Graf 16). Ten se obecně 

jeví jako spíše dobrý – většina žáků (52 %) uvedla nesouhlas s tvrzením, že jsou v jejich třídě 

různé skupiny, které spolu nechtějí mít moc společného. Také téměř devět z deseti žáků 

(88 %) souhlasí, že mají ve třídě hned několik dobrých kamarádů či kamarádek (pouze 3 % 

s tímto tvrzení rozhodně nesouhlasilo) a téměř tři čtvrtiny žáků (74 %) pociťovaly, že je 

v jejich třídě skutečně dobrá atmosféra. 
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Graf 16. Vazba ke spolužákům ve třídě (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Co se týče vazby žáků k jejich učitelům, tu zachycuje Graf 17. I zde jsou výsledky poměrně 

pozitivní, jelikož podle většiny žáků se učitelé snaží zpestřit vyučování (63 %), poznat žáky 

osobně (58 %) a až 86 % dětí uvedlo, že jejich učitelé dbají na to, aby mezi dětmi 

nedocházelo k násilí. 

 

Graf 17. Vazba k učitelům (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

Vazba žáků ke škole může být ovlivněna také mírou delikventního a problémového chování 

uvnitř školy (viz Graf 18). Nejrozšířenějším z problémů, na které jsme se dětí ptali, je 

poškozování a záměrné ničení mnoha věcí. S tím, že k tomu u nich ve škole dochází, 

souhlasila čtvrtina respondentů (24 %). Výskyt dalších zkoumaných problémů pak potvrdilo 
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podobné procento dětí – 17 % souhlasí, že se u nich ve škole hodně krade, 15 % dětí má 

pocit, že se v jejich škole hodně užívají drogy, a podle 13 % dochází k častému napadání a 

bitkám. Tato zjištění patrně vedou i tomu, že 6 % dětí uvádí, že se necítí ve své škole 

bezpečně. 

 
Graf 18. Dezorganizace školního prostředí (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Pro podrobnější analýzu byly vytvořeny z daných položek indexy, pomocí kterých jsme 

vypočítali průměrný skór pro každého respondenta v jednotlivých dimenzích vztahu žáka a 

jeho školy. Tímto způsobem byly tedy vytvořeny indexy vztahu ke škole (z položek 

uvedených v Grafu 15), vazby ke spolužákům (Graf 16), vazby k učitelům (Graf 17) a 

dezorganizace školního prostředí (Graf 18). 

V dalších analýzách se pak ukázalo, že dívky mají obecně lepší vztah ke své škole a chlapci 

pozitivnější vazbu ke svým spolužákům. Dále se projevily rozdíly mezi žáky základních škol a 

gymnázií ve vztahu ke své škole, přičemž žáci ZŠ mají vztah o něco horší. Žáci základních škol 

hodnotí prostředí své školy také jako více dezorganizované, naopak nejlépe hodnotí z tohoto 

hlediska svoji školu studenti osmiletých gymnázií. Mezi městy nebylo nalezeno mnoho 

rozdílů, pouze v Plzni hodnotí žáci své vztahy se spolužáky o něco lépe, než v ostatních 

městech.  

Zajímavé je pak také zjištění, že veškeré dimenze vazby žáků ke škole se ukázaly jako 

statisticky signifikantní ve vztahu k delikvenci za poslední rok. To znamená, že žáci, kteří 

spáchali za poslední rok alespoň jeden delikventní čin, mají horší vztah ke škole, ke 

spolužákům i k učitelům a zároveň hodnotí své školní prostředí jako více dezorganizované. 
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Studijní výsledky a aspirace 

Dalším tématem, kterému jsme ve výzkumu věnovali pozornost, jsou studijní výsledky žáků a 

jejich plány do budoucna. Z hlediska hodnocení svých studijních výsledků oproti spolužákům 

ve třídě je naprostá většina dětí vnímá pozitivně – 43 % dětí je hodnotí jako průměrné a 

téměř polovina jako nadprůměrné (Graf 19). Naopak pouze 9 % žáků se považuje za 

podprůměrné. 

 

Graf 19. Rozložení odpovědí na otázku "Jakých dosahuješ ve škole výsledků?" (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 
Také nás zajímalo, jaké plány mají žáci pro své další studium (Graf 20). Většina z nich už 

věděla, co budou dělat po dokončení povinné školní docházky (tj. v příštím roce), pouze 2 % 

uvedla, že si zatím není jista. Nejčastějšími volbami byly střední odborné školy (46 %) a 

gymnázia (38 %). Každý desátý žák pak plánuje navštěvovat střední odborné učiliště a 4 % 

dětí uvedla jinou odpověď. 

Ve školních výsledcích a aspiracích nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty, mezi žáky základních škol, šestiletých a osmiletých gymnázií, ani mezi 

respondenty z jednotlivých měst. Naše analýzy však zjistily vztah mezi hodnocením svých 

školních výsledků a delikvencí, přičemž žáci, kteří hodnotí své školní výsledky v porovnání 

s ostatními jako spíše podprůměrné, mají větší tendenci páchat delikventní činy. Naopak 

deklarované studijní aspirace s mírou delikvence dětí nesouvisely. 
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Graf 20. Rozložení odpovědí na otázku "Jakou školu budeš navštěvovat v příštím školním 
roce?" (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Šikana ve škole 

Dalším fenoménem, na který se náš dotazník zaměřil, je šikana ve škole. Žáků jsme se ptali, 

zda byli v tomto školním roce svědky šikany, zda se šikany někoho jiného účastnili a zda oni 

sami byli někým šikanováni. Z forem šikany jsme se dotazovali na fyzické napadení (uhození, 

kopnutí, šlapání), verbální útoky a další pro šikanu typické formy týrání jako je vyhrožování, 

úmyslné ničení věcí nebo situaci, kdy šikanující šikanovaného někam zavřou. 

Co se týče forem šikany, nejrozšířenější je zcela jednoznačně verbální násilí (viz Grafy 21-23). 

Toho byla v daném školním roce alespoň jednou svědkem většina žáků (81 %), přičemž 

téměř polovina dětí se přiznala i k účasti na takovém chování (48 %) a polovina se ocitla v roli 

oběti. Naopak s poškozováním věcí, zavíráním a vyhrožováním nemá většina dětí žádnou 

zkušenost; v roli svědka se s některou z těchto forem setkalo alespoň jednou jen 37 % dětí, 

9 % pak přiznalo účast na takovém chování a obětí se stalo 11 % žáků. O něco častější jsou 

pak projevy šikany v podobě fyzického násilí, které někdy u svých spolužáků vidělo 54 % dětí, 

15 % se jej účastnilo a 18 % se stalo jeho obětí. 

Nejčastější zkušenost s šikanou je nepřímá, tedy v podobě, kdy děti jsou svědky toho, jak 

spolužáci někoho šikanují. Pokud se tak stalo, většinou to byly ale ojedinělé incidenty, které 

se staly 1-2x nebo jen občas. Pozitivním zprávou pak může být skutečnost, že obětí časté a 

opakované šikany (několikrát týdně) formou fyzického napadení nebo vyhrožování, 

poškozování věcí a zavírání se stalo méně než 0,5 % dětí.  

U žáků, kteří byli v daném školním roce někdy šikanováni, nás dále zajímalo, jestli se s touto 

zkušeností svěřili někomu dospělému. K tomuto kroku přistoupila pouze třetina z nich; 

pokud tak učinili, tak nejčastěji o šikaně mluvili se svými rodiči (téměř tři čtvrtiny dětí), 

naopak se svými učiteli spíše výjimečně (16 %) a třetina dětí uvedla, že se svěřila nějaké jiné 

dospělé osobě. 
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Graf 21.  Rozložení odpovědí na otázku, zda byl respondent v tomto školním roce svědkem 
daných forem šikany ve škole (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 
Graf 22. Rozložení odpovědí na otázku, zda byl respondent v tomto školním roce pachatelem 
daných forem šikany ve škole (%) 

 
Pozn.: platná procenta 
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Graf 23. Rozložení odpovědí na otázku, zda byl respondent v tomto školním roce obětí 
daných forem šikany ve škole (%) 

 
Pozn.: platná procenta 

 

 

Jak souvisí šikana s pohlavím, typem školy a městem? Mezi městy nebyly nalezeny statisticky 

významné rozdíly, ale ukazuje se, že mezi chlapci a dívkami a různými typy škol signifikantní 

rozdíly ve zkušenosti se šikanou existují. Chlapci šikanu častěji než dívky viděli, páchali a 

zároveň jsou častěji i její obětí. Na základních školách je pak šikana rozšířenější nežli na 

gymnáziích, přičemž nejméně riziková jsou v tomto ohledu osmiletá gymnázia.  

Srovnáme-li aktuální výsledky s výzkumem z Plzně z roku 1999, tak i v případě šikany ve škole 

můžeme pozorovat jednoznačné snížení výskytu tohoto negativního fenoménu. Zatímco 

v případě závažnějších forem šikany – fyzického napadení i jiného týrání (poškozování věcí, 

vyhrožování apod.) – dochází k poměrně výraznému poklesu, výskyt verbálního násilí klesá 

jen mírně a zůstává i v současnosti poměrně rozšířené.  
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ZÁVĚR 
Výsledky našeho výzkumu jsou, poměrně nepřekvapivě, značnou měrou ve shodě 

s předchozími kriminologickými studiemi jak z ČR, tak i ze zahraničí. Jasně se ukazuje, že 

různé formy antisociálního chování včetně delikvence jsou mezi českými adolescenty 

rozšířené a týkají se v nějaké podobě velké části populace. Ve velké většině je však charakter 

těchto činů málo závažný. Taktéž viktimizace není mezi dětmi ojedinělou záležitostí – 

ostatně velká část delikventního chování je namířena právě proti vrstevníkům. I přes značné 

rozšíření těchto fenoménů je potěšitelné, že ve srovnání s předchozími lety dochází fakticky 

k jejich nezanedbatelnému poklesu.   

Delikvence i různé projevy antisociálního chování jako je záškoláctví, občasná excesivní 

konzumace alkoholu nebo třeba vyzkoušení kanabisu patří k přirozeným projevům 

dospívání, během něhož mají mladí lidé potřebu hledat své místo ve společnosti a 

vymezovat se proti sociálním normám a autoritám. Kriminologické výzkumy ukazují, že u 

většiny adolescentů se jedná pouze o dočasnou životní fázi, která s blížící se dospělostí 

ustupuje, a pouze u malé části dětí přetrvává delikventní (resp. kriminální) chování i 

v dospělosti. I když je tato skupina dětí obtížně identifikovatelná, vyznačuje se častěji vyšší 

závažností páchaných deliktů a kumulací více forem antisociálního chování.  

Vzhledem k povaze delikvence mládeže a její obvykle nízké závažnosti není vhodné 

přistupovat k těmto projevům chování až příliš represivně. Na druhou stranu je však 

samozřejmě nezbytná přiměřená reakce autorit, které dají jasně najevo, že porušování 

sociálních norem nelze tolerovat. Adekvátní výchovná opatření by neměla pachatele 

stigmatizovat, ale naopak pokusit se včlenit jej zpět do mainstreamové společnosti, přimět 

jej uvědomit si negativní důsledky svého chování a případně se pokusit odčinit vzniklou 

škodu. Toto je obzvláště důležité i ve vztahu k dětským obětem delikvence (např. šikany), 

jejichž újma bývá často přehlížena či zlehčována. Je třeba reflektovat, že psychické následky 

viktimizace mohou mít dlouhodobý negativní efekt na další vývoj člověka, a je proto 

povinností dospělých děti před takovými jevy chránit.  
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