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Název bakalářské práce: 

Preventivní činnost Městské policie hl. m. Prahy zaměřená na prodej a požívání alkoholu 

u mladistvých osob. 

 

Abstrakt: 

Bakalářská práce pojednává o prevenci Městské policie hlavního města Prahy a jejím 

zaměření na prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým. Cílem práce  

je pomocí analýzy postojů strážníků Městské policie hl. m. Prahy na problematiku prevence, 

a na základě zjištěných informací, navrhnout možné změny vedoucí k zefektivnění 

současného systému fungování prevence. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající 

se oblasti prevence, kriminality a alkoholu. Dále přináší poznatky o Městské policii  

hl. m. Prahy, organizaci prevence v Praze a v neposlední řadě poukazuje na mladistvé osoby 

a negativní vliv alkoholu na jejich život. Ve výzkumné části práce jsou vymezeny hypotézy, 

je zde popsán výzkumný vzorek a použitá metoda. Cílem výzkumu je pomocí dotazníkového 

šetření získat informace o názoru strážníků Městské policie hl. m. Prahy na problematiku 

prevence a represe v souvislosti prodeje, podávání a umožnění požívání alkoholu 

mladistvým. Získaná data jsou zpracována ve formě grafů. K jednotlivým otázkám a k celé 

problematice je provedena diskuze. V návrhové části je zpracován možný nový koncept 

fungování prevence Městské policie hl. m. Prahy v boji proti tomuto sociálně patologickému 

jevu.  V závěru jsou shrnuty výsledky a způsob naplnění cíle práce.  

 

Klíčová slova: alkohol, Městská policie hl. m. Prahy, mladistvý, prevence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bachelor᾽s Thesis title: 

The preventive activities of Prague Municipal Police concerning the sale and consumption 

of alcohol among minors. 

 

Abstract: 

The bachelor᾽s thesis deals with the prevention programmes of Prague Municipal Police and 

their focus on the sale, serving and enabling the consumption of alcohol to minors. The aim 

of the thesis is to suggest possible changes, leading to efficiency improvement in the current 

system of prevention, using the analysis of Prague Municipal Police officers᾽ opinions. The 

theoretical part establishes the elementary concepts related the area of prevention, crime and 

alcohol. Furthermore, it presents information about Prague Municipal Police, the 

organisation of prevention in Prague and, last but not least, it points out the negative impact 

of alcohol on the lives of minors. In the research part, hypotheses are specified and the 

research sample and method are described. The aim of the research is to gain information 

about the Prague Municipal Police officers᾽ opinion on the issue of prevention and repression 

relating the sale, serving and enabling the consumption of alcohol to minors. The acquired 

data is processed in the form of charts. The individual questions and the overall issue are 

discussed. The suggestions part of the thesis presents a possible new concept of Prague 

Municipal Police prevention in the fight against this pathologic phenomenon. Finally, the 

conclusion summarises the finfings and how the aim of the thesis was fulfilled. 

  

Key words: alcohol, Prague Municipal Police, minor, prevention. 
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Úvod 

„Když jsem byl malý kluk, tak jsem se chtěl stát zastáncem zákona, protože jsem v dětství 

měl hodně rád, když vítězila ruka zákona. Neboli policajt. Ale to mně vydrželo do tý doby, 

než jsem totálně propadl alkoholu a pak i drogám, a to se potom tato moje vize vypařila  

jak pára nad hrncem.“ (Lukáš, 32 let) 

 

Děti a mladiství jsou otevřeni novým možnostem a v jejich myšlení probíhá velké množství 

psychologických změn, které nejsou sami schopni pochopit a vysvětlit. Alkohol jako droga 

je velice záludná tam, kde si začíná vytvářet prostor, a proto není radno podcenit jakoukoliv 

maličkost při ochraně dětí a mládeže. Necháme-li alkoholu otevřenou cestu k dítěti  

nebo mladistvému, může se to společnosti časem krutě vrátit. Alkohol je droga a její škodlivé 

užívání vede ke zničení osobnosti člověka. Aby se tak nestávalo, existuje po celém světě 

systém preventivních činností a opatření, na kterém participují samotné státy, široká 

veřejnost, neziskové organizace a státní organizace. Jednou z takových organizací, která  

se zaobírá prevencí, je i Městská policie hl. m. Prahy. Již řadu let působí na území  

hl. m. Prahy, kde provádí různé preventivní programy zaměřené mimo jiné na alkohol 

a drogy. Mezi adresáty této prevence patří zejména děti a mladiství.   

 

Téma bakalářské práce jsem si vybral z důvodu mého osobního zájmu o toto téma. 

Jako strážník MP hl. m. Prahy zařazený do OŘ MP Praha 5 sloužím na jednom 

z nejfrekventovanějších míst v Praze. Praha 5 a oblast kolem „Anděla“ je místo, 

kde se vyskytují snad veškeré sociálně patologické jevy. Velice často se při výkonu služby 

já i moji kolegové setkáváme s mladistvými, kteří se dopouštějí protiprávního jednání, 

které je mnohdy doprovázeno opilostí. Delikvence mladistvých pod vlivem alkoholu  

je vážný společenský problém, a proto bych si přál, aby se této problematice věnovala daleko 

větší pozornost. Právě aktivní přístup městské policie na území Prahy by mohl přispět  

ke snížení kriminality a k celkově většímu bezpečí občanů. Díky velkému tlaku médií  

se kriminalita dětí a mládeže dostává do povědomí společnosti. Pro mnohé to může být 

varovným signálem, pro jiné špatnou inspirací.  
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Na základě výše zmíněných důvodů je stanoven cíl práce, kterým je pomocí analýzy postojů 

strážníků Městské policie hl. m. Prahy na problematiku prevence, a na základě zjištěných 

informací, navrhnout možné změny vedoucí k zefektivnění současného systému fungování 

prevence.  

 

Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce je zaměřena na vymezení 

problematiky. Nejdříve jsou popsány základní termíny užívané v oblasti prevence, 

kriminality, mladistvých a alkoholu. Čtenář se seznámí s pojmy typu mladistvý, delikvent, 

alkohol a prevence. Dále se tato část zabývá Městskou policií hl. m. Prahy. Na začátku 

probíhá krátký exkurz do historie, následovaný přehledem systému organizace 

Městské policie hl. m. Prahy až po stručný náhled do fungování oddělení prevence. Na závěr 

této kapitoly lze najít výčet škodlivého působení alkoholu na mladistvý organismus  

a následky požívání alkoholu zaměřené na kriminalitu a delikventní chování.  

  

Druhá část se zaobírá popisem prováděného kvantitativního výzkumu, pro který byl zvolen 

tištěný dotazník distribuovaný mezi respondenty výzkumu, tedy strážníky MP HMP. 

Výzkumná část je doplněná deskripcí fungování prevence u Policie ČR a u Městské policie 

Brno a Ostrava. V této části je prostor věnován také interpretaci zjištěných výsledků 

a hodnocení stanovených hypotéz. Cílem dotazníkového výzkumu je získat ucelené 

informace o postojích a názorech strážníků MP HMP na problematiku prevence prodeje, 

podávání a požívání alkoholu u mladistvých osob. Cílem deskripce je vytvořit přehled  

o způsobu implementace prevence u významných policejních sborů.  

 

Třetí část bakalářské práce je věnována diskuzi a návrhu, který je na ní založen. Diskuze je 

zaměřena nejen na výsledky provedeného dotazníkového výzkumu, ale její součástí je také 

zhodnocení preventivních aktivit využívaných vybranými policejními sbory.   

 

Bakalářská práce vychází z platné legislativy České republiky, která se týká vybraného 

tématu. Pro práci jsou výchozí knižní publikace a monografie předních českých autorů 

zabývajících se problematikou prevence kriminality a vlivem alkoholu na chování 

společnosti a mladistvých - Nešpora K., Popova P., Vališové A. 
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1 Teoretické základy práce 

 

1.1 Základní terminologie 

1.1.1 Mladistvý, přestupek, delikvence, kriminalita a alkohol 

Mladistvý je pojem, který se v České republice obecně používá pro osoby, které spadají 

do věkové kategorie mezi 15 rokem a 18 rokem života. Tento pojem se zároveň nejčastěji 

používá v trestním právu. Zakotven je v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže  

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů  

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže). V § 2 odst. 1 písm. c) se uvádí „mladistvým ten, 

kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku“.  

 

Přestupkem se označuje delikventní chování, které nese znaky společensky  

škodlivého jednání, avšak je nižšího stupně škodlivosti než trestný čin. Pojem je zakotven 

v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve kterém je v § 2 odst. 1 uvedeno „Přestupkem je 

zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin“.  

 

Delikvence je pojem spíše sociologický než právní. Pochází z latinského slova delinquere 

a v překladu znamená „provinit se“. Označuje se tak, jak páchání trestných činů,  

tak přestupků nebo i jiné delikty. „Pojem delikvence byl zaveden v USA pro odlišení trestné 

činnosti dospělých od delikvence dětí a mládeže. Jde o to, že do určité věkové hranice není 

pachatel trestně odpovědný. Označení delikvent je neutrálnější a podle některých autorů 

brání stigmatizaci1 pachatele“.  (Jandourek, 2012, s. 47) 

 

Kriminalita shodně jako delikvence pochází z latiny a to ze slov criminalis – zločinný  

a crimen – zločin. Vališová (2011, s. 413) definuje kriminalitu neboli zločinnost jako „výskyt 

trestného chování vyjádřeného souhrnem trestných činů spáchaných na určitém území 

ve vymezeném časovém úseku“. 

 

                                                 
1 Stigmatizace – určení odlišností pachatele (věk, pohlaví, barva pleti, národnost). 
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Následujícím důležitým pojmem je kriminalita mládeže. Podle Zapletala (2000, s. 17)  

se kriminalitou mládeže označují protiprávní skutky, kterých se dopustili mladiství 

tj. osoby ve věku 15 až 18 let. Tento typ kriminality lze rozdělit na 2 podskupiny: 

 Dětská (pre)kriminalita – trestný čin spáchaný do 15 roku věku. 

 Kriminalita mladých dospělých – trestný čin spáchaný od 18 do 24 roku věku.  

 

Alkohol je droga s tlumivými účinky na organismus. Alkohol způsobuje pocity uvolnění, 

změny nálady, pocity tepla, euforii, vzrušení, odbourává zábrany atd. Jedná se o látku, kterou 

ve většině zemí nadužívají jak dospívající, tak dospělí. V České republice je tato látka 

prodejná od dosažení věku 18 let, avšak konzumace alkoholu mládeží se zdá jako běžný jev 

v české společnosti. Dle výzkumu, který proběhl na základních školách mezi žáky 

7. až 9. ročníků většina žáků (86 %) někdy během svého života alkohol již pila. (Moravcová, 

2015, s. 49) 

 

1.1.2 Prevence – primární, sekundární, terciální 

Prevence (neboli předcházet) se vyznačuje jako soustava opatření, která mají předcházet 

nějakému nežádoucímu jevu. Díky prevenci se minimalizují nebo úplně odstraňují jevy 

a následky, které jsou pro společnost nežádoucí. Tento pojem se vyskytuje v mnoha odvětvích 

lidského života. Uplatňuje se zejména v medicíně, kde se jedná o předcházení nemocem, dopravě, 

kde se zaměřuje na předcházení dopravním nehodám a zločinnosti, kde je kladen důraz  

na předcházení zločinům a jiným sociálním problémům spojených s kriminalitou. Tam, kde se 

prevence neprovádí, se dříve nebo později objeví nežádoucí škodlivý jev. 

 

Prevence kriminality je obecně chápána jako činnost, která předchází páchání trestných činů, 

neutralizuje příčiny i podmínky jejich vzniku a vede ke snižování jejich výskytu. Díky systému 

prevence kriminality jsou snižovány škody způsobené protiprávním jednáním. Každoroční přímé 

škody způsobené zjištěnou kriminalitou se odhadují na desítky miliard korun. Nezaleží jen  

na těchto přímých škodách, které jsou skoro až astronomické, ale jedná se i o škody nepřímé, 

které výrazným způsobem negativně ovlivňují kvalitu společenského života. Škody nepřímé  

„… spočívají v negativním ovlivnění života a situace obětí a jejich rodin, v zhoršování sociálního 

prostředí, v růstu obav občanů z kriminality a viktimizace2, v tlaku na zvyšování výdajů státu 

                                                 
2 Viktimizace – proces, kdy se z člověka stává oběť trestného činu. (Čírtková a Vitoušová, 2007, s. 12) 
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 na bezpečnostní opatření a represivní aparát na úkor jiných společensky potřebných nákladů, 

v narušování důvěry ve schopnost státu účinně zajistit bezpečí a ochranu občanů před zločinem“. 

(Havrdová, 2007, s. 50)  

 

Ochrana společnosti a jejích členů před kriminalitou patří k prvořadým úkolům státu a stojí 

na předním místě v zájmech občanů. Usnesením vlády byla schválena Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Její druhá a zatím poslední aktuální revize 

byla schválena usnesením vlády č. 54 ze dne 25. ledna 2016. Národní strategie protidrogové 

politiky reflektuje nebezpečí plynoucí z užívání návykových látek a to včetně alkoholu, 

a proto orgánům státní správy a samosprávy klade za úkol aktivně se podílet a podporovat 

důslednou protidrogovou politiku s cílem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost  

a bezpečí. Národní strategie varuje, že požívání alkoholu na českém území je nadměrné 

nejen u dospělých osob, ale i u mladistvých. Vláda si je vědoma této varující informace  

pro společnost, „proto je v dalším období potřeba věnovat zvláštní pozornost cíleným 

a systematickým preventivním opatřením vedoucích ke snížení poptávky po legálních 

i nelegálních drogách zejména u nejohroženějších cílových skupin mladistvých a mladých 

dospělých“.  (Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, str. 3) 

 

Prevence kriminality není jenom vědním oborem jako takovým. O prevenci kriminality bylo 

napsáno mnoho publikací. Prevence má své místo i v platných zákonech a v jiných právních 

normách České republiky, například v Trestním řádu, kde se v Hlavě první, v § 1 odst. 1 uvádí, 

že trestní „řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti“. (Zákon č. 141/1961 Sb.) 

I policejní orgán „je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti“.  

(Zákon č. 141/1961 Sb., § 158) 

 

Obecní policie se řídí zejména zákonem  č. 553/1991 Sb., o Obecní policii. Na základě dalších 

zákonů, vyhlášek či nařízení je oprávněna k provádění mnoha činností. Problematika prevence 

kriminality je zakotvena i v tomto zákoně č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, a to konkrétně § 2,  

ve kterém se uvádí, že Obecní policie: 

a) „přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 
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d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost 

a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření 

k jeho obnovení, 

f) se podílí na prevenci kriminality v obci, 

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen 

„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii“. 

 

Prevence je vědní obor, který má široký záběr působnosti. Aby bylo možné aplikovat 

preventivní činnost na správná místa s patřičným účinkem, je rozdělena na 3 podskupiny, 

přičemž každá podskupina je cílena na různé skupiny společnosti.  

    

Primární prevence je zaměřena na širokou společnost. Má oslovit instituce, občany a místa 

nezatížena kriminalitou. Aplikace primární prevence je potřeba zejména v době, 

kdy příjemci nejsou spojeni s žádnou specifickou problematikou. 

 

Cílem primární prevence v souvislosti s kriminalitou je odvrácení od kriminálního jednání 

a aktivní podpora společensky akceptovaného chování. Primární prevenci lze rozdělit  

na nespecifickou a specifickou:  

a) Nespecifická prevence je zaměřena na celou populaci a nemá přímou souvislost 

s jakýmkoli rizikovým chováním. Aktivity spadající do této kategorie podporují 

zdravý životní styl a předkládají příjemcům prvky pozitivního sociálního chování. 

Děje se tak například prostřednictvím správného a smysluplného využívání 

volnočasových aktivit.  

b) Specifická prevence je činnost, jejíž aktivita se zaměřuje na určitý patologický jev. 

Dále se dle příjemce rozděluje na:  

 Selektivní primární prevenci – je cílena na vybrané rizikové skupiny, u kterých 

je míra pravděpodobnosti vzniku ohrožujícího chování vyšší. Tyto skupiny  

se vyznačují určitými znaky. Díky jejich handicapu jsou náchylnější, než jiné 

skupiny osob. Do této skupiny lze řadit jednotlivce i skupiny, např. lidé bez 

zaměstnání, společenské a sociální menšiny.  
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 Indikovanou primární prevenci – je cílena individuálně. Indikovaná primární 

prevence se aplikuje u jedinců, u kterých se už znaky rizikového chování 

projevily, nebo jsou na nejvyšší míru zvýšena rizika takového projevu chování. 

Jedná se o individuální práci s jednotlivcem. (MŠMT, 2013, s. 9) 

 

Sekundární prevence se zabývá těmi jedinci a skupinami, u kterých je pravděpodobné, 

že u nich dojde k nějakému sociálnímu selhání. Tyto osoby a skupiny jsou identifikovány 

jako rizikové a náchylnější. Sekundární prevence se tedy provádí v době, kdy sociální 

selhání není ještě prokázáno, ale dle určitých indicií je důvodný předpoklad takového 

selhání. 

 

Terciální prevence se týká osob, které se dopustily nějakého negativního sociálního 

chování (dopustily se např. trestného činu). Takové osoby se označují za pachatele. Terciální 

prevence se provádí i u osob, které se staly obětí nějakého negativního sociálního jednání. 

Programy terciální prevence mají za cíl zabránit recidivě a pomoc resocializaci kriminálně 

narušených osob. Obecně mohou být pod tyto programy zahrnuty ty, které pomáhají 

v různých životních situacích (např. pracovní uplatnění, rekvalifikace, poradenství v oblasti 

sociální, rodinné, finanční, právní). 

 

Systém prevence kriminality je v České republice organizačně rozdělen do 3 kategorií. 

1. Na meziresortní úrovni – Základem je vznik Republikového výboru, ve kterém jsou 

zastoupeny resorty např. Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Mezi činnosti 

Republikového výboru patří plánování, úkolování a stanovení odpovědnosti 

jednotlivých resortů při vytváření preventivní politiky vlády. Hlavním cílem systému 

prevence kriminality v ČR je koordinace preventivních činností jednotlivých resortů. 

2. Na resortní úrovni – Programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti 

jednotlivých ministerstev. Jednotlivá ministerstva dále realizují projekty stanovené 

ve Strategii prevence kriminality na příslušné období, a které jim byly stanoveny 

Republikovým výborem. Kromě toho jednotlivá ministerstva rozvíjí své vlastní 

preventivní programy. Tyto programy přispívají svými podněty k tvorbě nové 

příslušné legislativy. Programy mají za úkol obohacovat a přinášet nové prvky 

a přístupy. Centrální orgány přitom poskytují místním orgánům především 

metodické vedení, informace a částečnou ekonomickou podporu. 
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3. Na místní úrovni – Prevence kriminality na místní úrovni tvoří základní stavební 

kámen prevence v ČR. Jejich účinnost je nejvyšší a nejefektivnější, protože umožňují 

reagovat na specifické místní podmínky a potřeby a přizpůsobovat se jim. Skladba 

programů je podmíněna místním potřebám v oblasti vývoje sociálně patologických 

jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. (Štefunková 

a Šejvl, 2012, s. 41-42) 

 

Nejúčinnější a nejefektivnější jsou preventivní programy aplikované na místní úrovni.  

Tyto programy bývají nejčastěji v gesci orgánů státní správy, samosprávy, policie 

republikové i obecní a nestátních neziskových organizací. Za realizaci programů prevence 

kriminality zodpovídají obecní zastupitelstva. Ty také na základě podkladů, analýz  

a výzkumů vytváří a schvalují koncepce kriminality pro jednotlivá města.  

 

Prevence kriminality HMP obecně 

Prevence kriminality na místní úrovni, na území hl. m. Prahy, je v kompetenci zastupitelstva 

hl. m. Prahy. Základním dokumentem v této oblasti je „Koncepce prevence kriminality  

hl. m. Prahy“, která byla přijata usnesením ZHMP č. 20/05 ze dne 29. 6. 2000. 

 

Aktuální dokument „Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016“ 

stanovuje tyto obecné problémy: 

 Majetkovou trestnou činnost – např. krádeže vloupáním, krádeže prosté, podvody. 

 Násilnou trestnou činnost – např. šikana, loupeže, jiná násilná činnost na veřejném 

prostranství. 

 Trestnou činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti – např. týrání 

svěřené osoby, obchodování s lidmi a znásilnění. 

 Další trestnou činnost – např. vandalismus, přestupky v oblasti občanského soužití 

apod. 
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Dále jsou v koncepci stanoveny cíle, prostřednictvím kterých chce ZHMP za pomoci dílčích 

úkolů jako financování, poradenství a spolupráce dosáhnout. Tyto cíle jsou následující:  

• „zviditelnit preventivní politiku prevence kriminality hl. m. Prahy, 

• zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech osobní ochrany a ochrany majetku, 

• cíleně oslovovat rizikové skupiny osob, 

• zajistit komplexní, systematické a dlouhodobé působení v oblasti preventivních        

  aktivit (kampaně), 

• posílit systém spolupráce úrovně hl. m. Prahy a městských částí Praha 1 – 22, 

• posílení spolupráce hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra, 

• využívat zkušeností zahraničních evropských metropolí“. (Koncepce prevence 

kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016) 

 

Žádný systém by nefungoval bez patřičné organizace. Na základě výše zmíněné koncepce 

byla zřízena komise rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality, která je poradním orgánem 

pro ZHMP. Tato komise slouží jako koordinační, iniciační a informativní orgán pro veškeré 

náležitosti efektivity prevence kriminality na území hl. m. Prahy. Dále byla vytvořena pozice 

manažera (koordinátora) prevence kriminality. Tato pozice byla zřízena na každé městské 

části Prahy 1 - 22. Manažer prevence kriminality je odpovědný za přípravu, realizaci, 

kontrolu a koordinaci preventivních programů fungujících na území dané městské části 

a zejména je odpovědný za řešení problematiky prevence kriminality. Manažer prevence 

kriminality je podřízen Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MPHM.  

Mimo funkce manažera prevence kriminality může být jednotlivými úřady zřízena i skupina 

prevence kriminality. Celý systém koncepce koordinace prevence v rámci Prahy je uveden 

v přílohách, příloha 1. 
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1.2 Městská policie hl. m. Prahy 

1.2.1 Pojem policie a historický vývoj obecních policií 

Pojem policie má své historické základy v antickém Řecku. Základem je slovo polis, tj. obec, 

z čehož bylo převzato slovo polités, kterým se označoval občan. Jako další pojem vzniká 

politeiá, který má více výkladů, ale většinou tyto výklady poukazovaly stejným směrem 

a všechny odkazovaly na lidská práva. 

 

Dějiny komunálních policejních sborů jsou nedílnou součástí českých dějin, jejichž počátky 

sahají do středověku. Historie obecních a městských policií je velmi pestrá, zajímavá a úzce 

souvisí s historií českých měst a obcí. Právě města a obce se v současnosti vrací  

k prověřenému a osvědčenému systému ochrany klidu a pořádku ve svých katastrech.  

Od středověku se informativní prameny zmiňují spíše o vojenském zřízení než o policii. 

České země jsou historicky nedílně spjaty s někdejší habsburskou monarchií. Z tohoto 

důvodu základní vize současných policií vychází z vídeňské městské stráže (Stadtguardia), 

která vznikla kolem roku 1529. Dalším důležitým historickým mezníkem ve vzniku 

obecních policií se stal rok 1776, kdy byla provedena reforma vídeňské policejní stráže.  

Tato reforma se stala nejen základnou dalšího vývoje, ale i základním stavebním prvkem pro 

vytvoření obdobných složek ve střední Evropě. (Macek a Uhlíř, 2004, s. 5, 26 – 27) 

 

Vznik Československé republiky v roce 1918 zavdal nový vývojový trend ve fungování  

a existenci obecních policií. Četnictvo a státní policejní úřady byly zřizovány a financovány 

státem, kdežto komunální policie byla výhradně v gesci obcí. Pro toto období  

je charakteristický politický zájem rozšiřovat státní policii na úkor komunální policie, avšak 

právo obcí zřizovat vlastní policejní sbory bylo nadále platné. V době protektorátu byly stále 

aktivní všechny bezpečnostní složky, tj. četnictvo, státní (vládní) policie a komunální 

policie. V roce 1945 role sborů komunálních policií ustupuje do pozadí. Nad komunální 

policií se mračna začala stahovat v roce 1945 s nástupem protektorátu. (Macek a Uhlíř, 2004, 

s. 68-69) 

 

Na přelomu 50. a 60. let na území Československa vznikla okresní oddělení  

Ministerstva vnitra, pod která spadala oddělení VB, která v následujících letech tvořila 

základní organizační článek veřejné bezpečnosti. V roce 1966 zanikla okresní Ministerstva 

vnitra a vznikla nová krajská organizační jednotka s názvem SNB. Obecní policie jako 
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taková v tomto období neexistovala, ale na katastrálním území obcí byly zavedeny inspekce 

veřejného pořádku národního výboru. Roku 1989 proběhla v rámci resortu MV 

reorganizace, která se významně dotkla všech organizačních složek. Začátek 90. let, návrat 

k praxi první republiky a legislativní změny vrátily obcím práva na zřizování obecních 

policií na svém území a tím pádem možnost zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku. 

(Brázda, 2008, s. 21)  

 

1.2.2 Vývoj Městské policie hl. m. Prahy 

Městské policie hl. m. Prahy vznikla k 11. květnu 1992. Z počátku je pražských strážníků 

něco málo pod hranicí sta lidí. Následující rok dochází k rozšíření jejich pravomocí a to díky 

předpisu č. 67/1993 Sb.  

 

Začátkem roku 1994 se městská policie zásadně reorganizuje a vzniká 13 obvodních 

velitelství a 2 oddíly s celoměstskou působností. V listopadu téhož roku vzniká bezplatná 

telefonní linka s číslem 156, která slouží dodnes. (internet: http://www.mppraha.cz/o-

nas/historie) 

 

Roku  1996 vstupuje v platnost vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., kterou  

se provádí zákon o obecní policii. Vyhláška upravuje odborné znalosti a předpoklady 

strážníků. S nárůstem právních předpisů dotýkajících se činnosti a oprávnění strážníků  

se strážníci za poměrně krátký čas musejí vyrovnat s těmito změnami. Dle vyhlášky musí 

strážníci své nabité znalosti prokázat před odbornou komisí, kterou stanovuje MV.  

Prokáže-li strážník odborné znalosti před komisí a splní všechny náležitosti, získá oprávnění 

strážníka potřebné pro výkon povolání, které je platné na dobu 3 let. Po uplynutí této doby 

se strážník musí dostavit před komisi na přezkoušení. Vyhláška se zaobírá i stejnokrojem 

strážníků obecních a městských policií a určuje jejich vzhled a prvky.  

 

K 1. lednu 2000 prochází pražská městská policie zásadními změnami ve své organizaci. 

Ruší se obvodní velitelství, ta jsou nahrazena obvodními ředitelstvími MP Praha 1 až 15, 

která fungují dodnes. K tomuto dni začalo fungovat i oddělení prevence kriminality 

MP hl. m. Prahy. Jeho cílem bylo, a stále je, věnovat se prevenci kriminality a bezpečnosti 

v silničním provozu. 

 

http://www.mppraha.cz/o-nas/historie
http://www.mppraha.cz/o-nas/historie
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V roce 2003 vstupuje v platnost nová novela zákona č. 311/2002 Sb., která strážníkům dává 

větší pravomoci pro výkon povolání. Tato novela přispěla k většímu zapojení strážníků  

do řešení bezpečnostních situací obcí a měst a pomohla k lepší spolupráci mezi městskou 

policií a úřadem. Zároveň rozšířila možnost řešit přestupky v blokovém řízení. Mužů a žen 

v uniformě strážníka je více jak 1500. 

  

V lednu 2006 Městská policie hl. m. Prahy rozšiřuje své řady o speciální vozidlo pro odvoz 

opilců s celopražskou působností a volacím znakem ASTRA 150. Strážníci zajišťující tuto 

činnost převáží ve speciálně upraveném vozidle opilce na protialkoholní stanici, která  

je umístěna v nemocnici Na Bulovce. Tato hlídka slouží v počtu dvou strážníků a jednoho 

policisty. Služba je občanům Prahy dostupná 24 hodin denně a za svou existenci již převezla 

kolem 20 000 lidí. V tomto roce se pravomoci strážníků dále rozšiřují i v důsledku přijetí 

zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

V následujících letech se Městská policie hl. m. Prahy vyvíjí dle potřeb společnosti a stává 

se z ní významná organizační složka, která přispívá k bezpečnosti v hlavním městě. 

 

V roce 2012 se počet strážníků pohybuje okolo 2700. Jejich přítomnost na území 

hl. m. Prahy je všudypřítomná a strážníci hlídkují nejen na ulicích, u škol, ale i v parcích 

a podél celého toku Vltavy, který také spadá do katastru Prahy. Postavení Městské policie  

hl. m. Prahy v očích Pražanů každoročně roste a MP HMP se tak stává plnohodnotným 

partnerem pro Policii ČR, zdravotním záchranářům a hasičům. Strážníci městské policie 

zajišťují sběr infekčního materiálu, zabezpečují odchyt volně pohybujících se zvířat a mnoha 

dalšími činnostmi napomáhají bezpečnému prostředí a veřejnému pořádku v hlavním městě. 

Ke dni 31. 12. 2015 se počet strážníků snížil (viz tabulka 1), ale to nemění nic na výkonu 

služby. (internet: http://www.mppraha.cz/o-nas/historie) 

 

Tabulka 1 – Počet zaměstnanců MP HMP 

 2014 2015 

Strážníci včetně čekatelů 2 101 2 127 

Ostatní zaměstnanci 167 170 

Celkem zaměstnanců 2 268 2 297 

Zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Hl. m. Prahy za rok 2015, datováno k 31. 12. 2015. 

http://www.mppraha.cz/o-nas/historie
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1.2.3 Organizační struktura MP hl. m. Prahy 

Městskou policii v hlavním městě Praze v současné době tvoří tři navzájem nepodřízené 

větve. Společným nadřízeným těchto větví je primátor hlavního města Prahy nebo člen 

zastupitelstva hl. m. Prahy pověřený řízením městské policie. Tyto větve tvoří městskou 

policii v kompetenci ředitele městské policie, která je souborem výkonných a pomocných 

útvarů městské policie. (Zpráva o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. Pololetí 2013 

ve srovnání se shodným obdobím 2012, s. 4) 

 

V roce 2013, s nástupem do funkce ředitele Městské policie hl. m. Prahy panem  

Ing. Eduardem Šusterem, byla u MP HMP provedena rozsáhlá a komplexní reorganizace. 

Díky reorganizaci byly zrušeny některé útvary, posílen byl přímý výkon služby a tím byla 

zvýšena efektivita a činnost práce MP.  Nová podoba organizační struktury MP HMP  

je doložena v přílohách, příloha 2. 

 

1.2.4 Útvar prevence MP hl. m. Prahy 

Od svého založení je útvar prevence MP HMP jednou z klíčových organizací, které  

se podílejí na preventivních programech na území Prahy, na vyžádání i na jiných místech  

v rámci České republiky. Hlavní náplní útvaru prevence MP HMP je preventivní, cílená  

a metodická činnost. Tato činnost je realizována především v mateřských školkách, 

základních školách, středních školách všech typů, domovech mládeže, diagnostických 

ústavech, domovech důchodců a nemocnicích, a  podrobněji ji vyobrazuje tabulka 2 a 3  

na str. 22 - 23. Mezi stěžejní aktivity útvaru prevence patří především přednášková činnost, 

doplněná o poradenství a prezentaci práce MP široké veřejnosti. Další důležitou součástí 

útvaru prevence je mediální podpora formou tvorby informačního a osvětového materiálu, 

jehož tematický obsah směřuje k jednotlivým cílovým skupinám. Útvar prevence je 

specializovaný útvar, který se dále dělí na Útvar situační prevence a Útvar sociální prevence. 

Útvar situační prevence pracuje se soubory preventivních programů, které jsou rozděleny 

podle věkové kategorie adresáta. Útvar sociální prevence se zaměřuje na mládež a děti. 

Primárním úkolem tohoto útvaru je poskytovat obecné informace, rady a názory dětem 

a mladistvým ohledně bezpečného chování, sociálně patologických jevů, prevence úrazů 

a chování účastníků silničního provozu. (Zpráva o činnosti Městské policie hl. m. Prahy  

za I. Pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012, s. 4) 
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Oddělení prevence MP HMP je dále pověřeno činnostmi, při kterých:  

1. „zajišťuje zapojení městské policie do preventivních aktivit organizovaných  

a koordinovaných hlavním městem Prahou, 

2. realizuje programy městské policie na úseku prevence, primární prevence rizikového 

chování, primární protidrogové prevence, bezpečnosti silničního provozu (BESIP)  

a zdravovědy, 

3. zabezpečuje dopravní výchovu v souladu s metodickým plánem Ministerstva dopravy ČR 

a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

4. spolupracuje s institucemi a organizacemi z oblasti státní správy a samosprávy, z oblasti 

nestátních neziskových organizací, jakož i s orgány hlavního města Prahy a Policií ČR, 

5. řídí, koordinuje a kontroluje činnost ostatních útvarů při uskutečňování projektů prevence 

a při preventivních akcích“. (http://www.mppraha.cz/prevence-mp/prevence-cinnost) 

 

Tabulka 2 – Přednášková činnost oddělení prevence MP HMP 

Přednášková činnost ve 

školských zařízeních 

2014 2015 

Počet 

přednášek 

Počet 

výuk. 

hodin 

Osloveno 

posluchačů 

Počet 

přednášek 

Počet 

výuk. 

hodin 

Osloveno 

posluchačů 

Mateřské školy 321 334 7925 225 312 6565 

První stupeň základních 

škol 
2342 3416 58527 2707 4000 64274 

Druhý stupeň základních 

škol 
1207 1801 31599 1193 1816 31086 

Střední školy a odborné 

učiliště 
455 671 11718 428 655 10683 

Vysoké školy a vyšší 

odborné školy 
115 328 350 108 284 741 

Celkem 4400 6550 110119 4661 7067 113349 

Rozdíl oproti roku 2014 261 517 3230 

Zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Hl. m. Prahy za rok 2015. 

http://www.mppraha.cz/prevence-mp/prevence-cinnost
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Činnost útvaru MP HMP v rámci prevence vychází z Koncepce prevence kriminality HMP 

na léta 2013 až 2016. Na základě této koncepce vytvořila MP HMP preventivní programy 

jejichž cílem je informování občanů, práce s mládeží a vzdělávání. (ZHMP, 2013, s. 8) 

Oddělení prevence MP HMP realizuje vzdělávací programy přednostně ve školkách 

a ostatních školách na vyžádání. Většina programů je v délce 45 až 90 minut a před 

uskutečněním programu je vyžadován osobní kontakt s objednavatelem (tj. ředitel/ka školy, 

učitel/ka). Jak ukazuje Tabulka 2, celkem bylo v roce 2015 na školkách a všech ostatních 

školách provedeno 4661 přednášek. Oproti roku 2014 se tento počet přednášek zvýšil celkem 

o 261. Z toho vyplývá, že zájem o preventivní programy připravené a prováděné 

zaměstnanci MP HMP se zvyšuje a to zejména na prvním stupni základních škol.   

 

Tabulka 3 – Další přednášková činnost oddělení prevence MP HMP 

Zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Hl. m. Prahy za rok 2015. 

 

Tabulka 3 znázorňuje další přednáškovou činnost Oddělení prevence MP HMP. 

Z tabulky lze opět vyčíst nárůst počtu přednášek a tím pádem oslovených posluchačů. 

Samotní strážníci mají v ulicích a ve společnosti působit především preventivně. Právě počet 

přednášek (38) uskutečněných pro strážníky MP se může jevit jako nízký, vezmeme-li 

v úvahu celkový počet zaměstnanců MP HMP z Tabulky 1 (2297). 

 

Další přednášková 

činnost 

2014 2015 

Počet 

přednášek 

Počet 

výuk. 

hodin 

Osloveno 

posluchačů 

Počet 

přednášek 

Počet 

výuk. 

hodin 

Osloveno 

posluchačů 

Ostatní Zařízení 105 129 2201 176 352 3135 

Přednášková činnost 

pro širokou veřejnost, 

seniory a ZTP 

858 1985 12043 880 1995 13123 

Přednášková činnost 

pro strážníky MP 
34 104 240 38 76 463 

Celkem 997 2218 14484 1094 2423 16721 

Rozdíl oproti roku 2014 97 205            2237 
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1.2.5 MP HMP a policejní ochraňování komunity 

V České republice se výkon policejní služby vnímá tradičně jako zásah ex post, kdy pachatel 

provede zločin, poté někdo vyrozumí policii a následně probíhá pátrání a řešení. Úkolem 

policejního ochraňování komunity (community policing) není tedy přijet pět minut  

po spáchání nějakého protiprávního jednání, ale působit v místě, kde jsou největší problémy 

s kriminalitou a působit hlavně preventivně. Taková policie má vystoupit ze svých vozidel 

a kanceláří, chodit po ulicích, mluvit s lidmi a svým jednáním si zasloužit důvěru a respekt 

občanů. Policisté nemají být nepřátelští, ale v případech, které to vyžadují, musí být 

nekompromisní a přísní. Takový styl policejní práce je vyváženou kombinací represivních 

zásahů a sociální práce. (Matoušek, 1998, s. 213-214)   

 

Preventivní činností jako je policejní ochraňování komunity se zabývá i MP HMP. Strážníci 

v přímém výkonu služby jsou primárně rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvoří 

strážníci zařazení do tzv. hlídkové služby a druhou skupinou jsou strážníci zařazení jako 

tzv. okrskáři. Strážníci zařazení jako okrskáři slouží standardně přes den ve svém okrsku,  

kde jsou k dispozici lidem a kde dohlížejí zejména na veřejný pořádek. Okrskáři mají 

důkladně znát svěřený okrsek, znát obyvatele okrsku a komunikovat s úřady o potřebách 

daného okrsku. Strážník vede v patrnosti  problémové lokality a zná problémové osoby. 

Naopak strážníci zařazení do hlídkové služby jsou určeni ke hlídkování a řešení problémů 

tam, kde je třeba a případně zajišťují zásahy na tísňové lince 156. 

 

Ukázkovou lokalitou pro tzv. community policing je lokalita pěší zóny Anděl, která  

se nachází na Praze 5 mezi ulicemi Nádražní a Plzeňská. Tato lokalita patří mezi 

nejfrekventovanější místa v Praze z důvodu velkého dopravního uzlu. Díky exponovanosti 

lokality zde dochází k mnoha protiprávním jednáním a taktéž se zde vyskytují téměř veškeré 

sociálně patologické jevy. Strážníci zde v uniformách s reflexními prvky vykonávají 

nepřetržitý dohled.  
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1.3 Mladiství a alkohol 

1.3.1 Zdravotní rizika spojena s požíváním alkoholu 

Na území České republiky se pití alkoholu těší velké oblibě. Jeho spotřeba každoročně 

stoupá napříč všemi věkovými vrstvami. Jen málo lidí si dokáže dnes tuto „drogu“ odepřít. 

Alkohol je nejčastěji konzumován v nějakém společenství, např. ve skupině mladých lidí, 

 a proto je označován jako „společenská droga“. Málokdo si uvědomuje jeho nebezpečnost. 

Největší hrozba alkoholu tkví v tom, že jeho účinek není okamžitý, ale k rozvinutí plného 

efektu alkoholu je zapotřebí desítky minut i hodin. S dobrovolným požíváním alkoholu jsou 

také dobrovolně přijímána rizika s tím spojená. Nejedná se jen o rizika akutní, ale jedná  

se i o rizika spojovaná s dlouhodobým a intenzivním požíváním alkoholu. 

 

Lidské tělo je jeden velký organismus a jako takový si s alkoholem do určité míry dokáže 

poradit. Způsob požívání alkoholu je všeobecně známá věc. Po požití se alkoholický nápoj 

vstřebává v žaludku a tenkém střevě. Alkohol může být poté nalezen ve všech tkáních, 

orgánech a výměšcích těla. Dále lze alkohol detekovat v dechu a moči. Zbývající alkohol 

metabolizuje v těle, především v játrech. Při dlouhodobém a intenzivním požívání alkoholu 

dochází k trvalému poškození jater (cirhóze). Jedinou záchranou při pokročilém stádiu 

cirhózy jater je jejich odstranění z organismu a výměna (transplantace). (Illes, 2002, s. 9) 

 

Alkohol je nejnebezpečnější zejména pro mladé lidi. Je to dáno tím, že jejich játra 

odbourávají alkohol pomaleji a vesměs má většina dětí a dospívajících menší tělesnou 

hmotnost. I velmi malé množství alkoholu může u dětí a mladistvých vyvolat těžké otravy. 

Návyk na alkohol se u mladých lidí vytváří rychleji. (Nešpor, 1995, s. 17) 

 

1.3.2 Poruchy způsobeny akutní intoxikací alkoholem 

Intoxikace alkoholem vzniká při požití dávky, která  vede k přítomnosti určité koncentrace 

alkoholu v krvi. Míra koncentrace alkoholu způsobující příslušnou míru intoxikace je  

u každého velice individuální a závisí na mnoha okolnostech. O akutní intoxikaci alkoholem 

se jedná, jsou-li splněna tři kritéria:  

 je prokázáno nedávné požití alkoholu, 

 vyskytují se příznaky opilosti, 

 a přítomné příznaky nemohou být vysvětleny jinak (např. nemocí).  

(Vališová a spol., 2011, s. 405) 
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Jak uvádí Nešpor (1995, s. 16-18), dle množství alkoholu v krvi jedince, lze intoxikaci 

alkoholem rozdělit do 4 stádií: 

1. Excitační – oslabení opatrnosti, hovornost, slovní nebo i fyzická agrese. 

2. Somnolentní (Hypnotické) – útlum, spavost, ztráta citu a zhoršení zraku. 

3. Komatózní (Narkotické) – stav bezvědomí, zvýšená svalová nekoordinovanost 

a aspirace zvratků. 

4. Asfyktické – zpomalené a namáhavé dýchání, křeče, dušení a smrt zapříčiněná 

útlumem dechového centra a následnou zástavou oběhu.  

 

1.3.3 Poruchy způsobeny dlouhodobým užíváním alkoholu 

Požívání většího množství alkoholu po delší dobu vyvolává v těle a v osobním životě mnoho 

nežádoucích vlivů. Škodlivým užíváním alkoholu dochází prakticky k poškození všech částí 

(systémů) organismu. Zpravidla se při dlouhodobém požívání alkoholu projevují zdravotní 

komplikace, které jsou obvykle somatické a psychické povahy.   

 

Somatické komplikace: 

 Častý výskyt chronických potíží a chronické poškození gastrointestinálního traktu 

(např. gastritidy, jícnové varixy, průjmy). 

 Zvýšené riziko vzniku jaterní cirhózy a karcinomu jater. 

 Vyšší pravděpodobnost vzniku rakovinového onemocnění (např. jícnu, žaludku, 

tenkého střeva či rekta). 

 Porušení endokrinního systému se může podílet na vzniku diabetu. 

 Častý výskyt avitaminózy, porucha krvetvorby, hemokoagulace a anémie. 

 Funkční a následné orgánové poškození oběhového systému (např. hypertenze). 

 Poškození nervového systému (např. mozková atrofie, alkoholická epilepsie). 

 Chronický nedostatek vitamínu B1 (neurologický syndrom: Wernickeova 

encefalopatie3) 

 

 

 

 

                                                 
3 Wernickeova encefalopatie se projevuje při těžkém nedostatku vitamínu B1. Projevuje se poruchami vědomí, 

deliriem, obrnou okohybných svalů s diplopií, poruchami chůze a demencí. (Popov, 2003, s. 154)  
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Psychické komplikace: 

 alkoholová halucinóza, 

 amnestický syndrom, 

 alkoholová demence, 

 Korsakovova psychóza4, 

 alkoholová epilepsie. (Popov, 2003, s. 154) 

 

Škodlivé užívání se může postupně vyvinout v závislost na alkoholu. Vznik závislosti  

na alkoholu velmi dobře popisuje dispozičně – expoziční model. Čím více se uplatňují 

faktory dispoziční, tím menší podíl expozice je nutný a naopak, čím větší je expozice,  

tím menší dispozice stačí ke vzniku závislosti. (Popov, 2003, s. 152) 

 Faktory dispoziční: biologické, genetické, zdravotní stav, komorbidita. 

Komorbidita znamená přítomnost jednoho či více onemocnění (poruch, chorob) 

vyskytujících se současně s primárním onemocněním (poruchou, chorobou). 

 Faktory expoziční: dostupnost alkoholu, frekvence, kvalita, koncentrace. 

 

Přechod od škodlivého užívání alkoholu k závislosti na alkoholu probíhá nenápadně a tato 

transformace trvá mnoho let. Postupné změny se projevují např. vyšší tolerancí vůči 

alkoholu, změnou chování a myšlení. Závislost na alkoholu je chronické recidivující 

onemocnění, které postihuje „pacienta“ v oblasti zdravotní, ale též v důležitých oblastech 

jeho života. 

 

1.3.4 Negativní vliv alkoholu – kriminalita mladistvých 

„Problematice kriminality mládeže se trvale věnují kriminologové i celá společnost.  

Na jedné straně existuje určitá vyšší míra tolerance, kdy jsou pachateli děti, a to vzhledem 

k jejich nezralosti. Na druhé straně existují zvýšené obavy z kriminality mládeže a společnost 

volá po účinnějších opatřeních, např. zvýšení trestů, snížení věkové hranice trestní 

odpovědnosti pod současných patnáct let atd.“ (Svatoš, 2013, s. 1) 

 

Je znepokojující, že se mladiství dopouštějí kriminálních skutků. O to horší je fakt, že mnoho 

mladistvých tyto skutky páchá v alkoholovém opojení. Vlivem alkoholu a jeho funkci  

                                                 
4 Korsakovova psychóza – neurologické duševní onemocnění. Narušení paměti. (Kopelman at. al., 2009, s. 1) 
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na centrální nervovou soustavu dochází u konzumentů ke změnám nálad, ztrátě ostychu  

a u některých naopak k agresivitě, zhoršuje se i jejich úsudek a sebekontrola. Jak shrnuje 

Šedivý, právě mladiství se nejčastěji pod vlivem alkoholu dopouštějí trestné činnosti, která 

je násilné povahy. (Šedivý, 1988, s. 119) 

 

Policejní prezidium České republiky každoročně vydává statistický přehled kriminality. 

Tato statistika sleduje, jak velkou kriminalitu mají mladiství na svědomí. Tabulka 4 vychází 

z výše zmíněné statistiky a shrnuje kriminalitu mladistvých páchanou na území 

České republiky v roce 2015 a taktéž uvádí kriminalitu mladistvých na území Prahy. 

Z tabulky 4 jde tedy zjistit, že  kriminální činy spáchané na území hl. m. Prahy tvoří přibližně 

10% z celkové kriminality mladistvých spáchané na území České republiky. Mladiství  

se dopouštějí nejen trestných činů, ale i přestupků, které však nikdo neeviduje a tudíž chybí 

komplexní přehled protiprávního jednání mladistvých. Je jisté, že přestupky se dají jenom 

na území hl. m. Prahy počítat na tisíce. Posledním dílkem do pomyslné skládačky 

kriminality mladistvých je nezjištěné protiprávní jednání. To je takové jednání, které se stalo, 

ale nebylo nikdy nahlášeno, evidováno a zjištěno. 

 

Tabulka 4 – Kriminalita za rok 2015 

Kriminalita za období: 

1.1.2015 – 31.12.2015 

Celá ČR Praha 

Mladiství Nezletilé Děti Mladiství Nezletilé Děti 

Vraždy 3 0 3 1 0 1 

Násilné činy celkem 483 271 726 29 21 48 

Mravnostní činy celkem 198 133 328 14 24 38 

Krádeže vloupáním celkem 481 179 628 26 6 32 

Krádeže prosté celkem 622 250 856 54 26 80 

Majetkové činy celkem 1264 536 1743 96 43 139 

Ostatní kriminální činy cel. 600 285 867 80 47 125 

Zbývající kriminalita cel. 93 35 126 6 1 7 

Hospodářské činy celkem 108 48 154 15 14 29 

Obecná kriminalita celkem 2546 1225 3664 219 135 350 

Celková kriminalita celkem 2747 1308 3944 240 150 386 

Zdroj: PČR, Statistické přehledy kriminality za rok 2015. 
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Městská policie hl. m. Prahy v rámci výkonu služby neeviduje žádné statistiky, které by se 

týkaly podnapilých mladistvých a ani nezaznamenává jimi spáchané přestupky či jiné 

správní delikty. Ze zákona však Ministerstvu vnitra na požádání poskytuje údaje o obecní 

policii za účelem zpracování statistických údajů. Proto je v některých případech možné 

získat komplexní údaje o činnosti obecní policie, ale nikoli už podrobně. 
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2 Projekt výzkumného šetření 

 

2.1 Cíl výzkumu a možnosti uplatnění výzkumu 

Cílem výzkumu je získat ucelené informace o postojích a názorech strážníků MP HMP  

na problematiku prevence MPHMP v rámci prodeje, podávání a požívání alkoholu  

u mladistvých osob.  

 

Realizovaný výzkum je dílčím cílem bakalářské práce a je důležitým podkladem pro hlavní 

cíl, tj. na základě analýzy postojů strážníků Městské policie hl. m. Prahy na problematiku 

prevence, a na základě zjištěných informací, navrhnout možné změny vedoucí k zefektivnění 

fungování současného systému prevence s cílem snížit kriminalitu mladistvých. 

 

Oblast činnosti prevence MP HMP je rozvíjející se a dynamický obor, ve kterém je potřeba 

jeho vývoj stále sledovat a následně se mu přizpůsobovat. Proto je důležité znát názor 

samotných strážníků na problematiku této činnosti, která spadá do jejich každodenní 

pracovní náplně. 

 

Získané informace mohou sloužit jako podklad pro další zjišťování nových poznatků 

v oblasti prevence Městské policie hl. m. Prahy. Získaná data lze použít i ke zkvalitnění 

spolupráce oddělení prevence se strážníky v přímém výkonu služby. 

 

Výzkumné šetření bylo provedeno za použití následujících postupů: 

1. Sběr předmětných dat pomocí anonymních dotazníků, 

2. analýza dat, 

3. statistické zpracování, 

4. komparace zjištěných dat, 

5. interpelace zjištěných dat, 

6. diskuse ke zjištěným datovým podkladům. 
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Stanovení hypotéz 

Hypotéza č. 1 

Respondenti – strážníci MP HMP nepovažují preventivní činnost MP HMP zaměřenou  

na prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvými za důležitou a současně ti, 

kteří jí považují za důležitou, jí považují za nedostačující. 

 

Hypotéza č. 2 

Strážníci – respondenti jsou přesvědčeni, že cílenější a intenzivnější represe zaměřená  

na prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým by vedla ke snížení 

kriminality a zároveň považují represivní činnost MP HMP zaměřenou na zvolený problém 

jako nedostačující. 

 

Hypotézy byly stanoveny na základě vlastních dlouholetých pracovních zkušeností 

u MP HMP a z výsledků mnoha statistických výzkumů, ze kterých vyplývá, že spotřeba 

alkoholu u mladistvých osob na území České republiky je stabilně jednou z nejvyšších  

na světě a stále stoupá. Klesá i věk dětí, které pravidelně konzumují alkoholické nápoje.  

2.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek zvolené metody realizovaného výzkumu tvoří strážníci MP HMP.  

Jedná se o reprezentativní a náhodný vzorek respondentů. Respondenti, tj. strážníci, jsou  

ve výkonu služby zařazeni do různých funkcí a slouží na obvodních ředitelstvích MP napříč 

celou Prahou. Výzkumný vzorek respondentů se liší funkčním zařazením, délkou praxe  

u MP HMP, podmínkami pracovního prostředí, pohlavím, věkem, subjektivními postoji 

a jejich názory na problematiku a v neposlední řadě přístupem OŘ k problému prevence.  

2.3 Zvolená výzkumná metoda 

Za vhodnou výzkumnou metodu byla vybrána metoda kvantitativní, prostřednictvím které 

se zkoumají názory a postoje strážníků MP HMP na zvolenou problematiku. Tento typ 

výzkumu je pro potřeby naplnění cíle bakalářské práce považován za nejvhodnější, protože 

nejlépe reflektuje zkoumanou problematiku. Pro zjištění potřebných informací byla 

stanovena forma dotazníku. Názory strážníků a zaměstnanců MP HMP jsou prostřednictvím 

dat následně analyzovány a posuzovány z pohledu jednotlivých vztahů mezi jednotlivými 

získanými daty. 
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Podoba dotazníku 

Dotazník obsahoval 6 otázek a 2 podotázky, celkem tedy 8 otázek. Dotazník byl anonymní 

a vlastní konstrukce. Vzor předkládaného dotazníku je součástí příloh, příloha 3. V úvodu 

byl respondent seznámen s danou problematikou, tématem výzkumu a jeho cílem a účelem. 

Dotazník obsahoval i stručné instrukce k vyplnění dotazníku. Všechny otázky byly povinné 

a uzavřené. Respondenti měli vždy označit jen jednu z odpovědí a to takovou, která byla dle 

jejich názoru vyhovující. 

2.4 Popis sběru dat a jejich návratnost 

Dotazník byl mezi respondenty distribuován formou tištěného dotazníku. Distribuce  

a oslovení respondentů probíhalo nejčastěji v místě s jejich největším výskytem. Jako 

spádové místo byl vybrán Útvar vzdělávání MP HMP se sídlem v ulici Kundratka 19,  

Praha 8, kde dochází k největší koncentraci respondentů. Celkem bylo rozdáno 100 ks 

dotazníku, na které však odpovědělo 92 respondentů. Výzkum byl prováděn v průběhu 

měsíce února roku 2016. 
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2.5 Výsledky výzkumného šetření  

 

Otázka č. 1 - Považujete za důležitou preventivní činnost MP hl. m. Prahy, která je 

zaměřená na nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým? 

 

Obrázek 1 – Důležitost preventivní činnosti MP HMP 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podotázka: Pokud ANO, je podle Vás tato preventivní  činnost dostačující? 

 

Obrázek 2 – Dostatečnost prevence 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 2 - Měla by dle Vašeho názoru hrát MP hl. m. Prahy hlavní roli v oblasti 

prevence na území hl. m. Prahy? 

 

Obrázek 3 – Role prevence  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Otázka č. 3 - Měla by mít v celkovém systému prevence MP hl. m. Prahy prioritní úlohu 

prevence podávání, prodeje a požíváním alkoholu mladistvým? 

 

Obrázek 4 – Úloha prevence 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 4 - Domníváte se, že by se strážníci v přímém výkonu služby měli zapojit více 

do preventivní činnosti MP hl. m. Prahy proti prodeji, podávání a užívání alkoholu 

mladistvým? 

 

Podotázka: Pokud ANO, zapojili byste se Vy osobně do nějakého takového 

preventivního programu? 

 

Obrázek 5 – Zapojení strážníků do prevence 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 6 - Ochota zapojení do preventivního programu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 5 - Vedla by podle Vás cílenější a intenzivnější represe zaměřená  

na nedovolený prodej, podávání a umožnění užívání alkoholu mladistvým ke snížení 

kriminality mladistvých? 

 

Obrázek 7 – Snížení kriminality pomocí represe 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6 - Považujete za dostačující represivní činnost MP hl. m. Prahy, která je 

zaměřená na nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým? 

 

Obrázek 8 – Dostačující represivní činnost 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.6 Deskripce prevence PČR, MP Brno a MP Ostrava 

 

2.6.1 Prevence PČR 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. 

PČR je podřízena ministerstvu vnitra a tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní 

působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství.  

Mezi její primární úkoly patří ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného 

pořádku a předcházení trestním činnostem. (Vokuš, 2010, s. 3) 

 

PČR provádí prevenci nejen na celorepublikové úrovni, ale také na úrovni měst a obcí. 

Stěžejním odborem pro prevenci je Oddělení tisku a prevence, které koordinuje preventivní 

činnost Policie ČR a připravuje preventivně výchovné a prezentační akce.  

Ty nejvýznamnější, které jsou zaměřeny na děti a mladistvé, jsou podrobněji popsány 

v následujících odstavcích.   

 

Preventivní kampaně pro mladistvé a děti proti drogám 

Akce Tenký led 

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů  

se 6 tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy  

ve společnosti. Jedno z témat je věnováno rizikovému jednání dětí a mládeže ve spojitosti 

s užíváním alkoholu, drog a agresivním chováním. Videospoty je možné vidět nejen 

na určitých televizních kanálech, ale i na dnes již populárním „youtube5“, kde vznikl kanál  

s názvem Prevencí k bezpečí.  

(http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22105041&docType=ART) 

 

Bereš? Zemřeš! 

Zcela nový preventivní projekt od moravskoslezské policie, který  

je zaměřen na drogovou problematiku, jehož příjemcem jsou mladiství  

a pedagogové. Projekt je distribuován mezi veřejnost prostřednictvím videospotů, 

audiospotů, plakátů a letáků. (http://www.policie.cz/clanek/beres-zemres.aspx)    

 

                                                 
5 Sociální síť, kde lidé hledají svou identitu, navazují kontakt s vrstevníky, zapojují se do diskuzí a sdílejí své 

zážitky prostřednictvím videí, fotek, obrázků a textů. (Chau, 2010, s. 65) 
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Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit 

Program Úsvit je významnou aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti zvyšování bezpečí 

v sociálně vyloučených lokalitách. Program má i své opodstatnění ve snížení vlivu 

extremistického populismu na českou veřejnost. Obsahem programu Úsvit je podpora 

nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní policie, zvyšování bezpečí  

v sociálně vyloučených lokalitách, boj proti drogám a zapojení obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit ke zlepšení jejich situace. Ze strany PČR se jedná o tzv. Community 

policing. (www.mvcr.cz) 

 

2.6.2 Prevence MP Brno  

Městská policie Brno byla zřízena roku 1992. Od počátku svého vzniku plní úkoly  

při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V současnosti u MP Brno slouží 

kolem 500 strážníků, které doplňuje přibližně 150 civilních zaměstnanců. (MP Brno, 2013, 

str. 1)  

 

Prevencí se u MP Brno zabývá Preventivně informační oddělení, které administrativně spadá 

pod Vedoucího kanceláře ředitele. V preventivně informačním oddělení slouží celkem  

11 lidí, z toho 9 strážníků a 2 civilní zaměstnanci. Projekty prevence MP Brna jsou rozděleny 

na projekty pro veřejnost, mládež, seniory, osoby s handicapem a dopravní výchovu. 

Preventivní projekty pro mládež jsou rozděleny na soutěže pro mládež, které celoročně 

vyplňují volný čas mladistvých, a besedy o kriminalitě a rizikovém chování pro základní 

školy. 
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Tabulka 5 – Statistika činnosti oddělení prevence MP Brno 

 

Zdroj: Kubišová, 2016. 

 

Tabulka 5 znázorňuje činnost Preventivně informačního oddělení MP Brno za rok 2015. 

Preventivních besed a přednášek se ve sledovaném období účastnilo 5516 dětí. Zaměstnanci 

Preventivně informačního oddělení se v letním období věnují převážně celoměstským hrám 

 a příměstským táborům. 

 

Community policing a MP Brno 

K 1. 1. 2012 MP Brno spustila projekt „Poznej svého strážníka“, který byl před zavedením 

úspěšně testován. Projekt je založen na osobě územního okrskáře městské policie, který 

působí ve svěřené lokalitě. Ve svém okrsku sbírá podněty zejména osobním kontaktem 

s lidmi přímo na ulici, ale i prostřednictvím elektronické komunikace či formulářů. 

(http://www.mpb.cz/verejnost/poznej-sveho-straznika/) 
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Město Brno na svém území identifikuje několik lokalit, které označuje jako sociálně 

vyloučené. Jedná se o území Brno-střed a Brno-sever s přesahem na území městských částí 

Brno-Židenice a Brno-Maloměřice a Obřany. (Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 

na léta 2013-2016, 2012, s. 21) Jak uvádí Sýkora (2010, s. 17) „Sociální vyloučení je situace, 

v níž mají jedinci, skupiny osob či sociální skupiny výrazně znesnadněn či omezen přístup  

k běžným zdrojům, příležitostem a pozicím nezbytným pro zapojení se do normálního života 

společnosti. Příčinami sociálního vyloučení mohou být například rasová, generová a jiná 

diskriminace“.  

 

Aby byla naplněna základní myšlenka Community policing, rozhodlo se vedení MP Brna 

v loňském roce zaměstnat asistenty prevence kriminality6, kteří pracují po boku strážníků. 

MP Brno si od asistentů prevence kriminality slibuje lepší navázání kontaktu mezi obyvateli 

a strážníky, změnu postojů dětí i jejich rodičů ke strážníkům, lepší dodržování zákonů  

a eliminaci sociálně patologických jevů. (http://www.mpb.cz/verejnost/asistent-prevence-

kriminality/)   

 

2.6.3 Prevence MP Ostrava 

Metropole Moravskoslezského kraje se řadí svou rozlohou a počtem obyvatel na třetí místo 

největších měst České republiky. Městská policie Ostrava byla zřízena v roce 1992 v rámci 

samostatné působnosti statutárního města Ostravy. Celkem k 31. 12. 2015 MP Ostrava tvoří  

801 zaměstnanců. (Statutární město Ostrava – Městská policie, 2016, s. 21)  

 

Úsek prevence a propagace spadá pod oddělení kanceláře ředitele a vykonává preventivně 

informativní činnost. V současné době fungování Úseku prevence a propagace zajišťuje  

17 zaměstnanců, z toho 12 strážníků, 3 dopravní referenti a 2 asistenti prevence kriminality. 

Besedy, které jsou svojí náplní zaměřené na návykové látky, jsou zejména cíleny na mládež 

navštěvující 5., 7. a 8. třídy základních škol. Jednou z takových besed je beseda s názvem 

„Nedělej si problém“. (Michnová, 2016) 

 

 

 

                                                 
6 Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona 

 č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale 

plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. 
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Tabulka 6 – Statistika činnosti úseku prevence MP Ostrava 

 MŠ ZŠ SENIOŘI VEŘEJNOST Celkem 

Počet besed 108 698 8 2 865 

(Statutární město Ostrava – Městská policie, 2016, s. 15) 

 

Tabulka 6 znázorňuje počet provedených besed za rok 2015. Výsledek besed koresponduje 

s preventivní politikou MP Ostrava, která se zaměřuje především na děti.    

 

Po boku jiných městských policií se i MP Ostrava zapojila do celorepublikového projektu 

MV ČR. V rámci projektu „Úsvit“ MP Ostrava přijala do svých řad 2 asistenty prevence 

kriminality. Hlavním cílem projektu bylo pomocí asistentů zapojit občany sociálně 

vyloučených lokalit do udržování veřejného pořádku v místě jejich bydliště. Asistenti byli 

zapojení do činností, kterými mohli eliminovat negativní jevy, zejména zvyšovali bezpečí  

v sociálně vyloučených lokalitách, informovali občany těchto lokalit o legálních možnostech 

ochrany před trestnou činností, podporovali integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit 

do společnosti a zprostředkovávali komunikaci s institucemi, které působí v oblasti 

bezpečnosti. Asistenti plnili úkoly v součinnosti se strážníky okrskáři a strážníky úseku 

prevence a propagace. V rámci preventivních opatření bylo jen za poslední 2 měsíce roku 

2015 provedeno 25 záchytů mladistvých „záškoláků“, kteří byli dále předáni odboru sociální 

ochrany dětí a mládeže k dalšímu řešení. (Statutární město Ostrava – Městská policie, 2016, 

s. 18) 
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2.7 Závěry výzkumného šetření 

Na základě výsledků výzkumného šetření lze usuzovat, že strážníci považují preventivní 

činnost MP HMP zaměřenou na podávání, prodej a umožnění užívání alkoholu mladistvým 

za důležitou. Zda je tato preventivní činnost dostačující už strážníky rozděluje na dva 

přibližně shodné tábory. 

 

MP HMP jako orgán obce zásadně svou činností přispívá k prevenci kriminality na území  

hl. m. Prahy a je jednou z klíčových složek participujících v této činnosti. I samotní strážníci 

se z nadpoloviční většiny domnívají, že by MP HMP měla hrát v oblasti prevence hlavní 

roli.  

 

Strážníci ve svém výkonu služby vykonávají základní preventivní činnost a z výsledků 

výzkumu vyplývá, že většina respondentů je pro myšlenku více zapojit do preventivní 

činnosti strážníky v přímém výkonu služby. Zároveň z výsledků vyplývá, že strážníci by se 

sami více rádi zapojili do preventivní činnosti MP HMP. 

  

U strážníků převládá názor, že cílenější a intenzivnější represe zaměřená na prodej, podávání 

a umožnění požívání alkoholu mladistvým by vedla ke snížení kriminality. MP HMP  

by měla nadále hledat rovnovážný stav mezi represí a prevencí. 

 

Je třeba nastavit správnou a vyváženou koncepci prevence a represe v boji proti výše 

zmiňovanému tématu. Jednou z možností je sestavení nové koordinační dohody o spolupráci 

MP HMP s Policií ČR a dalšími orgány státní správy a samosprávy, která by v sobě nesla 

nejen prvky prevence, ale i represe. 

  

Zhodnocení hypotéz 

Na základě vyhodnocených výsledků se Hypotéza 1 nepotvrdila. 

Na základě vyhodnocených výsledků se Hypotéza 2 potvrdila.  
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3 Diskuze 

Hlavní část výzkumu bakalářské práce byla zaměřena na zjištění názorů a postojů strážníků  

MP HMP na problematiku prevence prostřednictvím dotazníkového šetření. Zkoumáno bylo 

především to, jak při výkonu svého povolání strážníci vnímají základy prevence týkající se 

MP HMP.  

 

Nedílnou součástí výzkumu byla i deskripce Policie ČR a dvou největších městských policí 

v České republice.  

 

K výsledkům výzkumu je v následujících kapitolách provedena diskuze.  

 

3.1 Shrnutí výsledků provedeného dotazníkového šetření  

První zkoumanou oblastí byl názor strážníků na důležitost preventivní činnosti MP HMP, 

která je zaměřená na nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu 

mladistvým.  Za důležitou jí označilo 93 % respondentů. Jako dostačující preventivní činnost 

v oblasti prodeje, podávání a požívání alkoholu mladistvými uvádí jen 6 dotázaných  

(tj. 7 %). Odpověď „SPÍŠE ANO“ se rozhodlo zvolit 32 dotázaných (tj. 37 %) strážníků. 

Institut dětí a mládeže fungující v resortu MŠMT provedlo v roce 1993 studii zaměřenou  

na drogovou závislost mladistvých. Z té vyplývá, že 90 % dotazovaných také uznává 

důležitost prevence a boje proti drogám. (MŠMT, 1993, s. 41)  

 

Více jak polovina dotázaných (tj. 59 %) si myslí, že by MP HMP měla hrát hlavní roli 

v oblasti prevence na území hl. m. Prahy. MP HMP je orgánem obce, prostřednictvím 

kterého  na svém území provádí preventivní činnost. Z velké části tedy záleží na obci, 

jak velký zájem projeví o oblast prevence. Ze studie s názvem „Prevence kriminality 

na úrovni obcí a krajů“ provedenou Institutem pro kriminologii a sociální prevenci vyplývá, 

že více jak třetina dotazovaných respondentů (31,4 %) usoudila, že orgány obcí a krajů 

věnují prevenci velkou či spíše velkou pozornost s důležitým poznatkem, že  větší zájem 

o danou problematiku mají, dle respondentů, ve větších městech. (Večerka, 2009, s. 21)  

 

U strážníků také převažuje názor (43 % odpovědí), že by prevence podávání, prodeje 

a požívání alkoholu mladistvými měla hrát prioritní úlohu v celkovém systému prevence  

MP HMP. Dalších 24 % strážníků nedovedlo v danou chvíli posoudit, zda by měla mít 
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v celkovém systému prevence MP HMP prioritní úlohu v této oblasti prevence. 33 % 

strážníků s tvrzením nesouhlasilo. 

 

Přes 2/3 (72 %) dotazovaných strážníků se rovněž domnívá, že by se strážníci v přímém 

výkonu služby měli více zapojovat do preventivní činnosti MP HMP proti prodeji, požívání 

a podávání alkoholu mladistvým. Z příslušné podotázky bylo zjištěno, že strážníci, kteří  

na otázku č. 5 odpověděli ANO, by se taktéž zapojili do preventivního programu.  

Jako odpověď ANO zvolilo 42 % respondentů a odpověď SPÍŠE ANO uvedlo 47 % 

respondentů. V roce 2009 na stejnou otázku odpovídalo 115 strážníků z OŘ MP Praha 5  

a 16. Ochotu a schopnost věnovat více času a úsilí prevenci zvolilo odpověď „ANO“ 68 % 

strážníků  a odpověď „NE“ zvolilo 32 % strážníků. (Tůma, 2009, s. 52) Jde tedy  

o podobný výsledek s odstupem 6 let.  

 

Necelé ¾ (70 %) dotazovaných strážníků se domnívá, že cílenější a intenzivnější represe 

zaměřená na nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu by vedla ke snížení 

kriminality mladistvých. Obdobnou otázkou se ve své studii zabýval i Večerka (2007, s. 51), 

kde respondenty postavil před volbu, ve které měli vybrat variantu, jak zabránit mladým 

lidem páchat zločiny. Výsledek byl vyvážený. 53,1 % dotázaných bylo pro větší přívětivější 

preventivní opatření a 44,5 % dotazovaných bylo pro důsledné represivní opatření. Zbytek 

dotazovaných na otázku neodpovědělo.     

 

Důležitým a nezanedbatelným výstupem dotazníkového šetření je ten, že 44 % z dotázaných 

nepovažuje represivní činnost MP HMP za dostačující. I přesto že  Policie České republiky 

v roce 2015 provedla bezpečnostní akci s názvem „Alkohol“, tak by strážnici uvítali více 

podobných akcí.  Tato akce byla realizována v rámci měsíců říjen, listopad a prosinec.  

Akce se zúčastnilo na 5082 příslušníků Policie ČR a 2202 pracovníků orgánů státní správy 

a samosprávy. Během akce proběhlo na 3986 kontrol restauračních zařízení různého typu  

a bylo zkontrolováno 18017 osob. Celkem během akce bylo zjištěno 660 osob mladších 

18 let pod vlivem alkoholu. (Policie ČR, Akce alkohol, 2015) Na druhou stranu by bývalý 

ombudsman Varvařovský uvítal dřívější praxi, a to práci policistů v civilu, kteří 

by chytili pachatele přímo při činu. (Varvařovský, 2011)  
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3.2 Diskuse k deskripci preventivní činnosti PČR, MP HMP,  

MP Brno a MP Ostrava 

 

Policie ČR provádí preventivní opatření na celém území České republiky a zároveň 

samostatně pro jednotlivé kraje, což mají v kompetenci jednotlivá krajská ředitelství 

Policie ČR. Jednotlivá ředitelství MP HMP by po vzoru Policie ČR mohla získat určitou 

samostatnost při rozhodování a provádění preventivních opatření v rámci své působnosti.  

 

„Důležitou součástí programů realizovaných v rámci opatření na úrovni komunity, které 

prokazatelně vedly ke změnám v přístupu mladých lidí k alkoholu a k omezení negativních 

dopadů konzumace alkoholu, např. dopravních nehod a násilí, jsou mediální kampaně.“ 

(WHO, 2011, s. 34) Jednou z takových mediální kampaní je právě videospot z produkce 

moravskoslezské policie s názvem „Bereš? Zemřeš!“. Podobným směrem by mohla 

směřovat i oddělení prevence a dokumentační skupina MP HMP. Je všeobecně známo, 

že dnešní mládež tráví na internetu mnoho svého volného času, a tak by MP HMP mohla po 

vzoru slovenské webové prezentace www.ovce.sk, která se stala hitem ve velké části Evropy, 

ale například také v Číně a řadě dalších mimoevropských zemí, vytvořit podobný mediální 

výchovný projekt. 

 

Přednášky a besedy pro děti a mládež tvoří základní pilíř preventivní činnosti městských 

a obecních policií. Právě těchto přednášek se každý rok účastní tisíce dětí. Jak znázorňuje 

tabulka 7, jenom ve třech největších městech ČR se přednášky navštívilo přibližně 124 912 

dětí.   

 

MP HMP a MP Brno mají ve vlastnictví mobilní informační centrum. V obou případech  

se jedná o účelově upravený autobus, provedený v barvách dané městské policie.  

U MP HMP se tomuto autobusu říká „MODRÝ AUTOBUS“ a u MP Brno se autobus 

jmenuje „MOBIDIK“. Pro velký úspěch tohoto projektu byl v roce 2015 slavnostně 

představen „MOBIDIK II“. (Brno: Městský úřad, 2012)  

 

 

 

http://www.ovce.sk/
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Mimoškolní aktivity pro děti a mládež mají za úkol účastníky naučit jak využít jejich čas 

k něčemu užitečnému. „O volném čase dětí se hovoří jako o rizikovém faktoru. Jeho množství 

relativně vzrůstá, avšak kvantita neznamená nárůst kvality. Zanedbání pedagogického 

ovlivňování volného času by mělo nedozírné následky. Narůstající závislost mladé generace 

na drogách a hracích automatech jsou toho důkazem“. (Pávková, 1999, s. 20) V rámci 

obecních policií se jedná převážně o provoz dopravních dětských hřišť a s tím spojenou 

dopravní výchovou dětí  a mládeže. V každém sledovaném městě takovýchto hřišť najdeme 

hned několik.  

 

Tábory pro děti organizují všechny 3 sledované městské policie. MP Ostrava a MP Brno 

pořádají příměstské tábory pro děti z řad široké veřejnosti. MP HMP pořádá tábory zejména 

pro děti zaměstnanců MP HMP. Tento tábor je chápán spíše jako jeden z benefitů pro 

zaměstnance MP HMP.  

 

Tabulka 7 – porovnání prevence MP HMP, MP Brno a MP Ostrava 

 MP HMP MP Brno MP Ostrava 

Přednášky / Besedy + + + 

Dny dětí + + + 

Mob. informační 

centrum 
+ + - 

Mimoškolní aktivity 

dětí a mládeže 
+ + + 

Soc. vyloučené 

lokality 
6x 4x 10x 

Asistenti prevence 

kriminality 
- + + 

Tábory pro děti + / - + + 

Evidovaná účast 

dětí na přednáškách 

za rok 2015 

112 608 5 516 6 788 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 7 vychází ze statistických roček uvedených městských policií. Tabulka dále 

znázorňuje rozdíly mezi sledovanými městskými policiemi. Pro přítomnost sledované 

aktivity v rámci městské policie bylo zvoleno značení „+“. Pro absenci  sledované aktivity 

bylo zvoleno značení „-“. Značení „+ / -“ určuje přítomnost sledované aktivity 
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u městské policie s výhradami.  (MP HMP, 2015; Statutární město Ostrava – Městská 

policie, 2016) 

 

V každém sledovaném městě najdeme sociálně vyloučenou lokalitu. Jak ukazuje tabulka 7, 

v Praze se jich dle MPSV nachází 6, v Brně 4 a v Ostravě 10 lokalit. (MPSV, www.esfcr.cz) 

MP Brno a MP Ostrava přímo zaměstnávají APK. Ti následně pracují s komunitou 

v sociálně vyloučených lokalitách. V letech 2012 a 2013 MP HMP realizovala za finanční 

podpory MV ČR projekt, při kterém byl v rámci území Prahy 14 nasazen APK. Po ukončení 

projektu byla v rámci MP HMP vytvořena dvě tabulková místa pro APK a zároveň byly 

zpracovány interní analýzy, které měly vést k navýšení počtů APK v rámci MP HMP. 

V Současné době však MP HMP nezaměstnává žádného APK. (www.mvcr.cz)   

 

APK se v mnohých obecních i městských policií po celé republice stali nepostradatelnou 

součástí orgánu obce a svou přítomností v problémových lokalitách přispívají k lepší 

komunikaci s obyvateli. MP Ostrava využívá místních znalostí APK k vyhledávání dětí  

a mladistvých, kteří v době vyučování nejsou ve škole (školní absence). Chomynová  

(2014, s. 72) uvádí, že u dětí a mladistvých, kteří se častěji dopouštějí záškoláctví, dochází 

k častějšímu návyku na cigarety, konzumaci alkoholu i užívání nelegálních drog. Časté pití 

nadměrných dávek alkoholu uvedlo 15,8 % studentů bez absence a 45,4 % studentů se třemi 

nebo více hodinami absence v posledních 30 dnech. Průměrná míra užívání alkoholu mezi  

dětmi do 15 let v sociálně vyloučených lokalitách je přibližně 17 %.  (Mravčík at. al., 2015, 

s. 154)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
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3.3 Návrh možného řešení pro zefektivnění preventivní činnosti 

u MP HMP zaměřené na mladistvé a alkohol 

 

Na základě údajů zjištěných dříve uvedeným výzkumným šetřením a deskripcí, za použití 

vlastních profesních poznatků, jsou navrženy možné úpravy pro zefektivnění činnosti 

prevence a lepší přizpůsobení prevence MP HMP v boji proti nedovolenému prodeji, 

podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým osobám.  

 

3.3.1 Návrh dílčích změn stávající organizační struktury prevence  

MP HMP 

 

V současné době se prevencí, zejména formou prezentačních akcí a metodických programů, 

zabývá oddělení prevence, které je přímo řízeno vedoucím oddělením prevence a podřízeno 

řediteli MP HMP. Na obvodních ředitelství 1 - 15 se nenachází strážník – specialista, který 

by byl kompetentní k řešení problematiky prevence a tato činnost by pro něj byla stěžejní 

náplní práce. Na každém obvodním ředitelství se nachází pověřený strážník, který je určený 

jednat jako pracovník prevence za MP HMP. Tuto činnost však vykonává současně 

s výkonem jiné pozice, která je jeho hlavním pracovním úkolem. Strážníci sloužící v přímém 

výkonu služby provádějí pracovní úkoly dle popisu pracovní činnosti vydané 

zaměstnavatelem a v rámci platné legislativy. Samotná pracovní náplň strážníků v přímém 

výkonu služby je mnohdy zaplněna různými úkoly a jinou administrativní činností 

a na samotnou prevenci nezbývá mnoho času.  

 

Pro efektivnější fungování systému prevence MP HMP by systém mohl být rozdělen  

do 3 vrstev (viz obr. 9). Oddělení prevence MP HMP by tvořilo vrstvu 3. Oddělení prevence 

by i nadále spadalo pod ředitele MP HMP a bylo by vedeno vedoucím oddělení prevence, 

případně zástupcem vedoucího oddělení prevence. Oddělení prevence by nadále 

vystupovalo jako základní stavební kámen a hlavní tahoun preventivních činností  

za MP HMP. 
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Obrázek 9 – Organizační vrstvy 

Vrstva 3 Oddělení prevence MP HMP 

Vrstva 2 Oddělení podpory prevence výkonu služby 

Vrstva 1 Strážníci - okrskáři 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ze současného oddělení prevence MP by byli vyčleněni 4 pracovníci, kteří by byli zařazeni 

do zcela nově zřízeného oddělení fungujícím pod názvem: Oddělení podpory prevence 

výkonu služby (dále jen OPPVS) a s touto změnou by byli strážníci zařazeni do nově vzniklé 

funkce s názvem: Referent podpory prevence výkonu služby. Vedoucí oddělení prevence  

by nadále řídil Útvar situační prevence, Útvar sociální prevence a nově vzniklé oddělení 

OPPVS, příloha 4. Území hl. m. Prahy by bylo rozděleno na 4 části (viz obr. 10) a každý 

referent OPPVS by měl přiděleno jedno z těchto území, pro které by vykonával činnost dle 

stanovených úkolů. OPPVS by tvořilo vrstvu 2.  

 

Obrázek 10 – Rozdělení Prahy pro výkon OPPVS 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vrstvu 1 by tvořili strážníci v přímém výkonu služby – okrskáři a to z důvodu nejčastějšího 

kontaktu s příjemci prevence a preventivních programů. Vybraní strážníci okrskáři by byli 

zařazeni do nového programu Community policing MP HMP, který je dále popsán 

v návrhové části.  

    

3.3.2 Návrh popisu pracovní činnosti nově vzniklého OPPVS 

 

OPPVS bude fungovat jako spojovací článek mezi okrskáři, oddělením prevence MP HMP 

a pracovníkem prevence zařazeného na příslušné městské části Prahy (pracovník úřadu). 

Náplní práce bude komplexní podpora a vzdělávání strážníků v oblasti prevence, 

poskytování informací a koordinace spolupráce oddělení prevence a samotných okrskářů. 

OPPVS bude dohlížet, zpracovávat, reportovat, koordinovat a vyhodnocovat projekty 

prevence určené pro jednotlivá ředitelství. Jedním z prvních úkolů bude implementace 

nového programu Community policing MP HMP.  

3.3.3 Návrh nového programu Community policing MP HMP 

 

Strážníci okrskáři zařazení do programu Community policing MP HMP 

Zapojení strážníci okrskáři by měli činnost v oblasti prevence provádět dlouhodobě 

a soustavně. Dále by strážníci okrskáři měli využívat svých osobních znalostí  

a dlouhodobých kontaktů k navázání důvěrnějších vztahů s adresáty prevence. Dobrá znalost 

svěřeného okrsku a skladby obyvatelstva by měla přispívat ke kvalitnějšímu přizpůsobení 

preventivních aktivit pro danou oblast.  Systematická a cílená snaha působení preventivních 

aktivit strážníků společně ve spolupráci s preventivním programem a zaměstnanci školy  

by měla vést ke snížení problémů způsobených sociálně patologickými jevy a zejména 

požíváním a dostupnosti alkoholu mladistvým.   

 

Aby bylo možné hovořit o filozofii community policing je potřeba decentralizovat policejní 

jednotky s nezávislým vedením. Menší policejní sbory rychleji navazují kontakty s místním 

obyvatelstvem, čímž dochází k zrychleným integračním procesům a včasnějším zásahům na 

oznámení. (Trojanowicz, Bucqueroux, 1984, s. 35) Aby i navrhovaný program naplňoval 

myšlenku community policing, je důležité rozdělit nynější centralizovaný systém prevence 

na několik vrstev a více začlenit okrskáře do integračních procesů prevence.   
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Cíl projektu 

Cílem projektu bude postupná eliminace sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých 

zaměřená zejména na požívání alkoholu a dostupnost alkoholických nápojů v okolí škol.  

 

Způsob naplnění cíle 

Strážníci okrskáři ve svěřeném okrsku vytvoří komunitu lidí, která společnými silami bude 

vytvářet hodnotné prostředí, na kterém bude participovat celá společnost. Důležitou úlohou 

bude navázání dobrých vztahů a komunikace s rodiči, okolním obyvatelstvem a obchodníky 

ve spádové oblasti dětí a mládeže. Tento způsob naplnění cíle programu Community 

policing je zvolen i na základě proběhlých výzkumů, dle kterých občané sami považují  

za vhodné, aby policie při své činnosti využívala dobrovolníky z řad občanů a to nejčastěji 

(70 %) k zajištění bezpečnosti u škol. (Horejsek, 2012, s. 78) Strážníci okrskáři budou 

provádět obchůzkovou činnost ve svěřeném okrsku. V ranních hodinách (od 07:30  

do 09:00 hod.) a odpoledních hodinách (od 12:00 do 14:00 hod.) budou provádět dohled 

 u škol. Všichni budou vystrojeni do reflexních prvků uniforem. Nedílnou součástí projektu 

Community policing MP HMP je komunikace se zaměstnancem školy, který je v dané škole 

pověřen prevencí kriminality a nastavení bližší spolupráce s manažerem prevence 

kriminality  příslušného úřadu. V případě porušení zákona v oblasti řešené problematiky by 

strážníci měli zakročit rázně. Na základě zjištěných informací a podmětů budou 

vypracovávat nejen  výkaz denní činnosti, ale také měsíční zprávu z okrsku. Tyto dokumenty 

budou důležitým podkladem pro další činnost OPPVS a oddělení prevence MP HMP. 

 

Strážníci v hlídkové službě budou zařazováni do programu Community policing MP HMP  

na vyžádání. Strážníci z hlídkové služby se budou účastnit preventivních přednášek,  

akcí pořádaných pro děti a budou využíváni zejména pro represivní akce a noční kontroly. 

Při zjištění nějakého významného podmětu sepíší informativní úřední záznam, který bude 

předán místnímu okrskáři a zároveň referentu OPPVS pro danou oblast.  

 

Nedílnou součástí programu by měly být represivní akce, při kterých by se spolupracovalo 

s orgány státní správy, samosprávy a Policií ČR. Příkladnou represivní akcí by mohla být 

noční kontrola restauračních zařízení zaměřená na odhalování prodeje, podávání a požívání 

alkoholu mladistvým osobám, držení nelegálních drog nebo provoz výherních 

videoterminálů.   
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Jak uvádí Csémy (2004, s. 191) Evropský akční plán o alkoholu v České Republice si klade 

za úkol „omezovat pití nezletilých stanovením věkové hranice, obvykle 18 let, jako podmínky 

pro kupování alkoholu a pití alkoholu na veřejnosti“. Plnění tohoto úkolu se formálně 

splnilo, avšak v praxi se nedaří. Z tohoto důvodu je třeba v oblasti prevence u MP HMP 

přijmout určité změny, které by lépe přispěli ke splnění cíle zmíněného plánu. Právě 

navrhované úpravy systému fungování prevence jsou jednou z možností jak cíle dosáhnout.   

 

Působnost projektu 

Z hlediska působnosti projektu je nejlepší projekt provádět ve všech typech školských 

zařízení a jejich přilehlém okolí, v parcích, obchodech, restauračních zařízeních a jiných 

místech, kde dochází k větší koncentraci adresátů prevence. 

 

Zodpovědnost za projekt 

Největší podíl na zodpovědnosti projektu ponesou strážníci – okrskáři. Ti budou nejvíce 

vidět a komunikovat s veřejností. Referenti OPPVS by poskytovali strážníkům zpětnou 

vazbu a podporu. Podpora by probíhala formou školení, koordinací s oddělením prevence 

MP HMP a manažery prevence kriminality na příslušných úřadech. OPPVS také ponese 

zodpovědnost za přípravu, koordinaci a řízení celého projektu.    
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Závěr 

Bakalářská práce se snažila na problematiku prevence MP HMP zaměřenou na nedovolený 

prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým pohlížet jako na důležitou 

a nepostradatelnou činnost MP HMP. Požívání alkoholu mladistvými je ze zdravotního 

hlediska nebezpečné a z pohledu ostatních faktorů je to zakázané, ale mnohými lidmi 

tolerované. Proto je tato specifická preventivní činnost důležitá nejen pro samotné mladistvé, 

ale i pro celou společnost. 

 

V úvodu bakalářské práce byl vymezen hlavní cíl práce, kterým bylo pomocí analýzy 

postojů strážníků Městské policie hl. m. Prahy na problematiku prevence, a na základě 

zjištěných informací, navrhnout možné změny vedoucí k zefektivnění současného systému 

fungování prevence.  

 

Bakalářská práce byla rozdělena do 3 částí. První část byla věnována teoretickému základu 

prevence, historickému vývoji policejních sborů, MP HMP a rizikům spojených s požíváním 

alkoholu dospívajícími osobami. Druhá část práce byla věnována výzkumu a deskripci 

vybraných významných policejních sborů. Třetí část práce se zaobírala diskuzí a návrhem 

nového řešení organizace oddělení prevence MP HMP a novým preventivním specifickým 

programem zaměřeného na prevenci, alkohol a mladistvé osoby. 

 

Základní cíl práce byl naplněn prostřednictvím výzkumu provedeného mezi strážníky  

MP HMP, tedy metody primárního sběru dat. Za optimální techniku byla zvolena forma 

tištěného dotazníku. Dotazník byl distribuován osobně ve spádové oblasti nejčastějšího 

výskytu strážníků – respondentů. Dotazník obsahoval  6 otázek a 2 podotázky. Dohromady 

tedy 8 uzavřených otázek. Výsledky provedeného výzkumu byly v bakalářské práci 

prezentovány formou grafů. Dále k jednotlivým získaným a zpracovaným výsledkům byla 

provedena diskuse.  

 

Na základě provedeného výzkumu došlo k závěrům, že strážníci – respondenti považují 

preventivní činnost MP HMP zaměřenou na nedovolený prodej, podávání a umožnění 

požívání alkoholu mladistvým osobám za důležitou. U dostatečnosti této preventivní 

činnosti se názory strážníků rozcházely a rozdělovaly na dvě přibližně stejné skupiny.  

Více jak polovina respondentů byla názoru, že MP HMP by měla hrát hlavní roli v oblasti 
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prevence na území hl. m. Prahy. Nejednoznačný názor strážníků se projevil i u dotazu  

na celkový systém prevence MP HMP a postavení úlohy prevence zaměřené na nedovolený 

prodej, podávání a požívání alkoholu u mladistvých. Dále se respondenti domnívali, že by 

se strážníci v přímém výkonu služby měli více zapojit do preventivní činnosti dané 

problematiky a sami projevili v příslušné podotázce zájem a ochotu zapojit se do takového 

preventivního programu. ¾ dotazovaných strážníků sdílela názor, že cílenější a intenzivnější 

represe zaměřená na nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu 

mladistvým by vedla ke snížení kriminality mladistvých. Přibližná rovnocennost názorů 

respondentů panovala u poslední otázky na dostatečnost represivní činnosti MP HMP  

na řešenou problematiku. 

 

Na základě zjištěných informací při zpracovávání bakalářské práce byl navržen nový 

organizační systém prevence MP HMP a byl vytvořen nový koncept programu prevence  

MP HMP, který bude účinnější v boji proti nelegálnímu prodeji, podávání a umožnění 

požívání alkoholu mladistvým osobám. Díky novým organizačním změnám a decentralizaci 

systému prevence MP HMP by se část preventivních aktivit přesunula na strážníky v přímém 

výkonu služby a tím by došlo k jejich větší integraci do systému prevence.  

 

Na závěr je nutné zmínit, že během zpracování bakalářské práce nedošlo k větším těžkostem. 

Za menší překážku lze považovat, i přes snahu konkretizovat řešenou problematiku, že se 

naskytly různé možnosti a cesty, jak bakalářskou práci uchopit a zpracovat. Je třeba zmínit, 

že problematice alkoholu, mladistvým a kriminalitě je věnována velká pozornost nejen 

laickou veřejností, ale i odborníky po celém světě.  

 

Bakalářská práce přináší návrhy a nový pohled na systém prevence MP HMP, který by 

zefektivnil současnou prevenci  a samotnou podstatu práce v oblasti prevence by přenesl 

blíže k lidem. Z bakalářské práce můžou čerpat samotní strážníci a vedení MP HMP 

případně i jiná města, která mají problémy s mládeží, alkoholem a s tím spojeným 

delikventním chováním. 
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Zdroj: Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na období 2013 až 2016  



 

 

 

Příloha 2: Organizační struktura Městské policie hl. m. Prahy 
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Příloha 3: Podoba tištěného dotazníku 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

jmenuji se Martin Burian a pracuji u MP hl. m. Prahy více jak pět let. V současné době 

studuji ČVUT, obor plánování a řízení krizových situací. Tímto si Vás dovoluji oslovit a 

požádat Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a slouží jako 

důležitý podklad k mé bakalářské práci, která se zaměřuje na prevenci  

Městské policie hl. m. Prahy v oblasti požívání a podávání alkoholu mladistvým osobám.    

Prosím o označení jen jedné z vyhovujících možností. 

 

Otázka č. 1 

Považujete za důležitou preventivní činnost MP hl. m. Prahy, která je zaměřená na 

nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým? 

a) ANO 

b) NE 

 

Pokud ANO, je podle Vás tato preventivní činnost dostačující? 

ANO SPÍŠE ANO NEVÍM SPÍŠE NE NE 

 

Otázka č. 2 

Měla by dle Vašeho názoru hrát MP hl. m. Prahy hlavní roli v oblasti prevence na území 

hl. m. Prahy? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEDOVEDU POSOUDIT 

 

Otázka č. 3 

Měla by mít v celkovém systému prevence MP hl. m. Prahy prioritní úlohu prevence 

podávání, prodeje a požívání alkoholu mladistvým? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEDOVEDU POSOUDIT 

 



 

 

 

Pokračování přílohy 3 

 

Otázka č. 4 

Domníváte se, že by se strážníci v přímém výkonu služby měli zapojit více do preventivní 

činnosti MP hl. m. Prahy proti prodeji, podávání a užívání alkoholu mladistvým? 

a) ANO 

b) NE 

 

Pokud ANO, zapojili byste se Vy osobně do nějakého takového preventivního programu? 

 

 

Otázka č. 5 

Vedla by podle Vás cílenější a intenzivnější represe zaměřená na nedovolený prodej, 

podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým ke snížení kriminality mladistvých? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEDOVEDU POSOUDIT 

 

Otázka č. 6 

Považujete za dostačující represivní činnost MP hl. m. Prahy, která je zaměřená na 

nedovolený prodej, podávání a umožnění požívání alkoholu mladistvým? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEDOVEDU POSPOUDIT 

 

 

Děkuji Vám za čas strávený k vyplnění dotazníku.  

 

Pořadové číslo: 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ANO SPÍŠE ANO NEVÍM SPÍŠE NE NE 



 

 

 

Příloha 4: Návrh nového rozdělení Útvaru prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 


