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Vyloučené lokality na Chomutovsku z pohledu péče o rizikové
mladistvé
Kateřina Součková − Jiří Buriánek
Abstrakt
Práce se zaměřuje na porovnání vyloučených lokalit na Chomutovsku z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD). Pojednání vychází ze záznamů od kurátorů pro děti a mládež za rok 2017 (šlo o 510 evidovaných klientů)
ohledně výchovných problémů, rodinné situace a delikventního jednání. Explorační klastrová analýza prokázala funkčnost dosavadní klasifikace lokalit vzhledem k rozsahu a k rizikovosti klientely. Potvrzuje se vztah mezi rizikovostí lokality a objemem delikvence a výchovných problémů, i když se vyloučená sídliště výrazně neodlišují od jiných vyloučených
lokalit (včetně centra města). Naopak okolí sídliš se řadí do skupiny ostatních méně rizikových lokalit v okolí měst. Vyloučená sídliště jsou zajímavá vyšším podílem dívek v klientele, silný vliv na delikvenci má špatná sociální situace rodiny (závislost na sociálních dávkách). Rizikové lokality nepředstavují nějaký zvláštní svět, kde fungují jiné mechanismy
vzniku delikventních tendencí, ty jsou ale posilovány stavem dezorganizace, která vedle sociální deprivace v rodině a nepořádku v blízkém okolí zřejmě oslabuje schopnost komunity efektivně reagovat. Klientela OSPOD tak představuje sice
specifický vzorek zahrnující problémy v kondenzované podobě, zároveň však vyjadřuje obecnější charakteristiky zkoumaného prostředí. Zvláštní pozornost z hlediska sociální politiky by zasluhovala rýsující se triáda chudoba − výchovné
problémy − škola (s důrazem na potenciál škol ve vztahu k podpoře rodin a k zapojení žáků).
Klíčová slova: Delikvence mládeže, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, rodina, sociální exkluze, shluková analýza
Abstract
The paper focuses on the comparison of excluded localities in the Chomutov region from the perspective of clients of
the department for the social and legal protection of young persons (OSPOD) based on the analysis of records compiled by department personnel on children and young persons in 2017 (concerning 510 registered clients) with respect to
educational problems, the family situation and delinquent behaviour. Exploratory cluster analysis served to prove the
functionality of the existing classification of locations with regard to the extent and risk of the clientele. Although the
relationship between the risk inherent in the location and the extent of delinquency and educational problems was confirmed, the excluded housing estates were not found to differ significantly from other excluded localities (including the
city centre). Conversely, the areas near to such housing estates formed part of a group of less risk-inherent locations in
the city. Interestingly, the excluded housing estates were found to have a higher proportion of girls in the clientele, and
the poor social situation of the family (a dependence on social benefits) was determined as exerting a strong influence
on the rate of delinquency. While risk-inherent locations do not constitute particular worlds characterised by specific delinquent tendency mechanisms, such mechanisms are reinforced by a state of disorganisation that, in addition to the social deprivation of the family and the disorderly character of the immediate vicinity, appear to weaken the community's ability to respond effectively. While OSPOD clientele thus represent a specific sample characterised by problems in
a "condensed" form, at the same time they express the more general characteristics of the environment under investigation. From the social policy point of view, particular attention should be devoted to what might be described as a looming triangle of poverty − educational problems − school (with an emphasis on the potential of schools with respect
to supporting families and pupil involvement).
Keywords: juvenile delinquency, department for the social and legal protection of young persons, family, social exclusion, cluster analysis
Úvod
V článku se zaměřujeme na delikvenci
mládeže v rizikových lokalitách na Chomutovsku. V rámci Ústeckého kraje patří Chomutovu druhé místo z hlediska počtu obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách (Strategie rozvoje, 2016) a jako typického
představitele rizikových lokalit ho v kontextu celé ČR volí i kriminologické studie
(Holas et al., 2016). Uvnitř zvolené oblasti
nabízíme porovnání situace v lokalitách,
které nesou znaky sociálního vyloučení,
s ostatními, které tyto znaky nenesou, ale
snažíme se navíc postihnout dílčí rozdíly
uvnitř uvedené kategorie lokalit, které jsou
zatíženy typickými sociálními problémy.
Materiály měst a obcí obvykle volí klasifikaci z hlediska příslušnosti k předem sta-
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novenému typu, kde se odůvodněně uvažuje o odlišnosti např. lokalit sídlištního
typu se znaky sociální exkluze (Čada a kol.,
2015). Výhodou této klasifikace je, že reaguje na široké spektrum příznaků sociálního vyloučení. Delikvence mládeže představuje pouze jeden z aspektů, jakkoli se do
něho promítají další charakteristiky území
(nezaměstnanost, chudoba, kriminalita).
Při řešení hlavní výzkumné otázky se této
klasifikace přidržíme, v prvním kroku analýzy ovšem prozkoumáme, nakolik lze počítat s jistou proměnlivostí místních podmínek uvnitř těchto kategorií. Vstupní explorační analýza evidované klientely
OSPOD (orgánů sociálně-právní ochrany
dětí) umožní hledání lokalit vzájemně podobných bez ohledu na zařazení do typu
lokality. Záměrem tedy není předem dané

rozčlenění lokalit testovat nebo problematizovat; snažíme se vystihnout v maximální míře specifiku jednotlivých lokalit
a zvláštnosti, které vyplývají z úkolů orgánů OSPOD (konkrétně kurátorů pro děti
a mládež). V tomto smyslu považujeme
výsledky této jinak dílčí studie za originální a zároveň prakticky uplatnitelné, nebo
vystihují specifika sociální práce i sociální
politiky v daném regionu. Jde vlastně o jakési mapování poptávky po službách.
Základní hypotézy tedy předpokládají:
a) značný rozdíl v objemu i ve struktuře
problémů vykazovaných klientelou mezi
vyloučenými a ostatními lokalitami a zároveň relativně menší rozdíly uvnitř kategorie vyloučených, tj. mezi sídlišti a jinými
lokalitami; b) silný vliv rodinného zázemí
na typ rizikového nebo delikventního
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chování ve vztahu k úplnosti a ekonomické
situaci rodiny; c) existenci rozdílů mezi typy
lokalit z hlediska pohlaví klientely a délky
evidence. Analýzu vytvořeného datového
souboru můžeme doplnit o konkrétní zkušenosti z daných lokalit vzhledem k tomu,
že spoluautorka studie se terénní práci
s klienty prakticky každodenně věnuje.
Diskuse o vymezení sociální exkluze se
v Evropě vedou již od 90. let (Klasen 1998),
základní důraz se klade na nemožnost participace na ekonomickém, sociálním a kulturním životě, na jistou míru odcizení od většinové společnosti (Duffy 1995). Na rozdíl od
chudoby nebo nezaměstnanosti jde o vztahovou záležitost, mnozí autoři ovšem chápou nezaměstnanost jako klíčovou složku
(Oberwittler, 2007). Typické je to pro kritiku
neoliberalismu z pozice levicových realistů
(DeKeseredy & Schwartz, 2010). V českých
podmínkách sama participace nebo respektování lidských práv nevystupuje u mládeže
tolik do popředí, zájem státu na integraci se
projevuje nejen ve školství (v posledních letech), ale právě v aktivitách OSPOD.
Objektem zkoumání je v této studii klientela registrovaná kurátorem pro děti a mládež na OSPOD v Chomutově, která má
v těchto lokalitách trvalý pobyt. Sledujeme
při tom rozmanitou škálu projevů zasahující oblast od výchovných problémů až po
delikvenci. Zaplňujeme tak určitou mezeru,
pokud jde o zkoumání delikvence mládeže
v takto specifickém prostředí. Předností realizovaných národních studií o delikvenci
mládeže (např. výzkumu ISRD 3) sice zůstává práce s reprezentativními vzorky, v nichž
je zastoupena i mládeže nedelikventní, nemohou však do výsledků promítnout v dostatečné míře specifický vliv lokality (s jistými výjimkami, viz např. Mazák in Moravcová a kol., 2015). Naší výhodou je možnost zkoumat dílčí diference způsobené rizikovostí lokalit, o níž data zprostředkovaně vypovídají, připustíme-li, že klientela
OSPOD přece jen prozrazuje hodně o situaci mládeže v daném úseku působnosti.
Nesporně sama charakteristika rizikových lokalit má za následek větší míru delikventního jednání u dětí a mládeže, což
na evropských datech a v rámci studia vybraných měst dokládá Oberwittler (2007).
Naše porovnání rizikových lokalit se soustředí hlavně na rozdíly v kvalitě zázemí
klientů, umožňuje tedy prověřovat stávající poznatky o vlivu úplnosti rodiny nebo
její ekonomické situace. V pozadí analýzy
tak stojí otázka, nakolik je možné v práci
orgánů i jednotlivých kurátorů vycházet
z obecně platných poznatků o delikvenci
mládeže v návaznosti na specifičnost
místních podmínek.

lhaní, útěky (Jandourek, 2001, s. 55). S delikvencí je tedy velmi často spojováno rizikové chování mládeže, které ale nezahrnujeme do samotné delikvence (viz též Hulmáková, 2012), ač bývá jedním ze signálů,
které mohou naznačovat pozdější delikventní chování. Vedle klasických teorií
zrání a sociálního musíme ve vztahu k našemu tématu (systematický přehled nabízí
Hale et al., 2013) zmínit dvě teoretické koncepce, jež vysvětlují kumulaci rizikových
jevů ve vyloučených lokalitách. Obecná teorie kriminality (Gottfredson & Hirschi,
1990) rozvíjela téma sociální kontroly
(které je v dezorganizovaném prostředí nepochybně slabší, a to nejen v kontextu rodiny), a to v souvislosti s kriminálními příležitostmi (které v daných podmínkách
snadno vznikají) a nízkou sebekontrolou
(viz též Vazsonyi et al., 2001). Souvislostí
mezi nepořádkem a stigmatizací určitého
území se zabývají Sampson & Raudenbusch (2004). Teorie institucionální anomie (Messner & Rosenfeld, 2007) pak vysvětluje vznik delikvence makrosociologicky jako nesoulad mezi ekonomickým a kulturním (institucionálním) systémem. Tento
nesoulad se v daném prostředí dále zesiluje, a už budeme obtížnou pozici mladých
lidí vysvětlovat rozporem mezi univerzálními cíli a jim dostupnými prostředky
(anomie dle Merton, 2007), anebo − pozdější − teorií strainu (Agnew, 2006).
Pokud jde o celkové tendence ve společnosti, od roku 1997 klesá podíl počtu
mladistvých pachatelů na celkovém počtu
pachatelů registrované kriminality. Analýza statistických ukazatelů ukazuje, že mládež není brutálnější či násilnější a že neklesá věková hranice u pachatelů trestné
činnosti, ačkoli veřejnost bývá přesvědčena o opaku (Svatoš, 2013, s. 152−153). Důležitá je zde připomínka rozdílu mezi
dětmi a mladistvými v kontextu páchání
trestné činnosti, jelikož se od sebe odlišují a už ve způsobu a formě nežádoucího
jednání, tak také v následné intervenci
a působení, které by mělo vést k nápravě
delikventního jednání.1
Mezinárodní self-reportový výzkum
(ISRD) prováděný mezi žáky 7. až 9. tříd
základních škol pokles delikvence potvrdil. Prevalence zjišoval ve dvou vlnách
(2007 a 2013) a rozlišoval majetkové, násilné a ostatní formy, zároveň delikvenci
členil na běžnou a závažnou. Mezi běžnou
majetkovou delikvenci patří především
krádeže.2 Třetina dětí se dopustila během
svého života některého z běžných deliktů,
naproti tomu závažný čin (násilí, loupež,
prodej drog apod.) spáchala pouze desetina (Moravcová, Podaná, Buriánek a kol.,
2015, s. 30−32).

Delikvence mládeže
Rizikové lokality na Chomutovsku
Problematika delikvence souvisí i se
skutky, které nevykazují znaky činu jinak
trestného, řadí se sem třeba záškoláctví,

Existuje několik definic a analýz, které
se sociálním vyloučením zabývají (Mareš

& Sirovátka, 2008). Většinou bývá sociální
vyloučená lokalita spojována s prostorovou a sociální segregací, ekonomickou deprivací, kulturní odlišností apod. Toušek, L. a kol. (2018, s. 31) mohli na základě
vlastního viktimizačního šetření konstatovat, že ze sociodemografického hlediska
se obyvatelé těchto lokalit v základních
ukazatelích odlišují od celkové populace
v České republice. Rozdíly můžeme najít
především u vzdělání (nižší vzdělání), rodinného stavu (častěji svobodní), liší se
též ekonomický status jedince a jeho domácnosti (vyšší nezaměstnanost a nižší
příjem), typ bydlení, počet členů v domácnosti (vyšší počet), délka bydlení na jedné
adrese (častěji se stěhují), národnostní sebeidentifikace (častěji se hlásí k romské
etnicitě).
„Kriminalita v sociálně vyloučené lokalitě má obvykle strukturu, kterou lze přirovnat k pyramidě, na jejímž vrcholu stojí
ti, kteří zneužívají nestandardní životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení.
Jde o lichváře, drogové dealery, kuplíře,
organizátory nelegálních zaměstnání
a další osoby organizující systematickou
nezákonnou činnost (…) Ve spodním patře
pyramidy zůstávají především oběti trestné činnosti, kterých je přirozeně nejvíce.
Do systému kriminality jsou zapojeny jako
nucení uživatelé nelegálních služeb, kteří
tvoří závislou klientelu (závislosti na půjčkách, nelegálním zaměstnání, podmíněném ubytování apod., ale i fyzické závislosti např. na návykových látkách)“ (Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017−2021, 2017,
s. 12). Rozsah a formy specifické kriminality v sociálně vyloučených lokalitách zůstávají skryty veřejnosti, ale mnohdy také
i policii. Situaci obětí trestné činnosti
komplikují další faktory, kdy se jedná především o nízkou vymahatelnost práva
v těchto lokalitách, ale i to, že oběti trestné činnosti jsou také často zároveň pachatelem jiné trestné činnosti či přestupků.
V Chomutově, Jirkově a blízkém okolí
se nachází několik sociálně vyloučených
lokalit a také rizikových lokalit, které vykazují znaky sociálního vyloučení (viz přílohy). Jde o celá sídliště, ale také v některých případech jen o některé vchody panelových bytů, kde se nachází více rodin,
které jsou zabezpečovány dávkami státní
sociální podpory či hmotné nouze a jsou
zároveň v evidenci oddělení sociálněprávní ochrany dětí v Chomutově.
Na základě údajů, které vycházejí ze studie provedené společností Gabal Analysis
& Consulting, s. r. o., se v letech 2014−2015
v Ústeckém kraji nacházelo 89 lokalit, které
mají znaky sociálního vyloučení nebo jsou
ohroženy sociálním vyloučením. Sedm ze
zmíněných lokalit se nachází ve městě Chomutov (O lokalitě Chomutov, 2018). Na
analýzu od společnosti Gabal Analysis &
Consulting (Čada a kol., 2015) se navazuje
FÓRUM sociální politiky 2/2020
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i v Jirkově, kde jsou definovány „tři sociálně vyloučené lokality − Březenec, ulice
Mostecká a Ervěnice. Nově se zaměřuje
pozornost poskytovatelů sociálních služeb
na sídliště kolem ulice Krušnohorské“ (Strategický plán lokálního partnerství Jirkov, 2011, s. 6).
Práce kurátorů pro děti a mládež není
v dané oblasti snadná, když počet klientů
na jednoho kurátora činí zhruba 40 rodin.
Z tohoto důvodu není možné, aby kurátor
pro děti a mládež pracoval s rodinou do
hloubky, zvláště když se evidovaný problém váže na celkovou situaci rodiny
(a možná i celé komunity, na což poměrně
přesvědčivě poukazuje naše studie). Počet
kurátorů pro mládež na OSPOD v jednotlivých obcích nezávisí ani tak na počtu obyvatel dané obce, ale právě na skladbě
obyvatel a rizikovém prostředí.3 Pokud
počet nepřekračuje 40 rodin na jednoho
pracovníka, je to v souladu se Standardy
kvality OSPOD. Vzhledem k tomu, že
počet rodin se u jednotlivého pracovníka

každý měsíc mění, není reakce systému
v každém okamžiku zcela optimální. 4
Z hlediska zaměření sociální politiky by
bylo vhodné v rizikových lokalitách zvyšovat kapacity OSPOD tak, aby mohl lépe reagovat na měnící se podmínky.

Metody získání dat a charakteristika souboru
Data byla získána z podkladů zpracovávaných kurátory pro děti a mládež na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově za rok 2017, konkrétně pak ze spisových materiálů. Datový soubor vznikl na
základě excerpce spisů nezletilých klientů
za rok 2017, kde bylo provedeno zařazení
do základních kategorií a údaje zakódovány. Za rok 2017 bylo evidováno 510 klientů. V tomto datovém souboru nejsou zahrnuty děti, které se na Chomutovsku dopustily delikventního jednání a trvalé bydliště mají mimo okres Chomutov. Byla

Tabulka 1: Složení analyzovaného vzorku
Pohlaví
Věkové kategorie do 12
13−14
15−16
17+
Celkem

muž

žena

Celkem

Absolutní četnost

97

43

140

% dle věkové kategorie

69

31

100

Absolutní četnost

78

52

130

% dle věkové kategorie

60

40

100

Absolutní četnost

96

58

154

% dle věkové kategorie

62

38

100

Absolutní četnost

64

22

86

% dle věkové kategorie

74

26

100

Absolutní četnost

335

175

510

% věkové kategorie

66

34

100

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 2: Počet dětí evidovaných OSPOD Chomutov za rok 2017 na jednotlivé
lokality
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita

1 − sídliště Zahradní
2 − část středu města Z
3 − obce v okolí Chomutova
4 − sídliště Písečná
5 − část středu města P
6 − sídliště Kamenná
7 − okolí sídliště Kamenná
8 − sídliště Březenecká
9 − okolí sídliště Březenecká
10 − Jirkov Ervěnice
11 − okolí Ervěnic
12 − Krušnohorská
13 − okolí lokality Krušnohorská
14 − obce v okolí Jirkova

Zdroj: vlastní zpracování
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Typ lokality
Vyloučená sídliště
Vyloučená
Ostatní
Vyloučená sídliště
Vyloučená
Vyloučená sídliště
Ostatní
Vyloučená sídliště
Vyloučená
Vyloučená sídliště
Ostatní
Vyloučená sídliště
Ostatní
Vyloučená

Počet klientů
40
37
20
50
44
38
24
55
14
67
22
74
11
11

provedena základní deskripce souboru,
kdy byl brán zvláštní zřetel na rozdíly mezi
lokalitami. Ke vstupní explorační analýze
jsme využili vícerozměrný přístup zpracovávající získaná data prostřednictvím hierarchické shlukové analýzy v programu
IBM SPSS (viz tabulku 1).
Cílem bylo porovnání úrovně kriminality, rizikového chování a jeho recidivy
u dětí a mládeže evidovaných na OSPOD
kurátory pro děti a mládež v rizikových lokalitách v Chomutově a okolí. Na celém
souboru pak mapujeme průběh kariéry
problémových dětí a rozsah intervencí.
Ověřujeme také závažnost faktorů, které
se v rizikovém prostředí kumulují a delikvenci ovlivňují (rodinné prostředí, ekonomická deprivace).
Za rok 2017 bylo v evidenci kurátora pro
mládež v Chomutově evidováno celkem
510 klientů. Celkem za tento rok bylo evidováno 335 chlapců a 175 dívek. I když podíl
počtu dívek, které byly registrovány v roce
2017 OSPOD Chomutov, je menší, lze hovořit o vysokém podílu dívek, které se dopustily nějakého protiprávního jednání či
mají závažné výchovné problémy (zejména
v období mezi 13. a 16. rokem života). Věk
klientů, kteří se dostanou do evidence
OSPOD Chomutov, je poměrně nízký. Nejmladší klientkou byla dívka, které bylo 6 let
a do evidence kurátora pro děti a mládež se
dostala z důvodu spáchání krádeže.
OSPOD Chomutov eviduje děti z Chomutova, Jirkova a přilehlých obcí obou
měst. Jednotlivé části měst byly původně
rozděleny do 15 lokalit, poslední z nich
(oblast hor poblíž města Chomutova) byla
ovšem vypuštěna z důvodu pouze jednoho spáchaného skutku v této lokalitě za
zkoumaný rok. Počet dětí, které byly v evidenci kurátora pro děti a mládež na
OSPOD v Chomutově za rok 2017, se
v jednotlivých lokalitách liší. Předpokládáme přitom, že vstup klientů do evidence
se všude řídí stejnými pravidly, i když
nelze vyloučit, že v takto rizikovém prostředí mohou mít menší pravděpodobnost
zachycení některé případy, které by v jiných obcích možná nahlášeny byly.
V tabulkách 2 a 3 patří lokality s označením 1, 4, 6, 8, 10 a 12 mezi rizikové, protože vykazují jasné znaky sociálního vyloučení. V lokalitách 2, 5, 9 a 14 se nacházejí
jednotlivé problémové ulice, ale neřadíme
je přímo do rizikových lokalit. Lokality 3,
7, 11 a 13 nevykazují žádné znaky sociálního vyloučení. V lokalitách 9 a 14 byl průměrný věk klientů 15 let, v lokalitě 13
jenom 12 let, jinde je to mezi 13 a 14 lety.
Následující analýzou chceme doložit, že
lokality, které vykazují rizikové znaky, mají
podobný charakter z hlediska delikvence
a rizikového chování mládeže, která v dané
lokalitě vyrůstá. Vlivy, které působí na děti
a mládež v jednotlivých lokalitách, se obvykle kumulují, proto v našich datech
zachycujeme vedle projevů delikvence
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Tabulka 3: Data z evidence OSPOD Chomutov za rok 2017 (% zastoupení)
Typ
lokality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Úplná
rodina

Sociálně
slabá

Evidován
krátce

Podíl
chlapců

Nemá
přestupek

Fyzické
napadení

Krádež

Neomluvená
absence

Výchovné
problémy

45
43
30
28
50
42
33
49
21
42
45
39
45
27

65
68
35
86
75
68
25
62
71
67
32
62
36
55

58
43
75
60
45
66
67
62
36
36
82
54
73
73

58
73
95
58
64
63
54
58
93
76
77
61
73
55

83
89
80
90
86
82
83
87
71
84
91
88
91
82

13
14
15
22
25
29
13
15
14
4
36
11
36
18

10
14
15
32
14
26
29
11
21
15
5
9
9
0

20
19
10
20
9
21
8
18
14
28
0
23
36
0

18
32
25
16
32
13
25
29
50
15
23
22
0
0

Zdroj: vlastní zpracování

alespoň základní charakteristiku rodiny.
Uvedená data samozřejmě neukazují míru
kriminality mládeže v jednotlivých lokalitách, ale potvrzují značnou problémovost
těchto lokalit z hlediska výchovných problémů a delikventního chování dětí a mládeže, které jsou v evidenci kurátorů pro
děti a mládež na OSPOD v Chomutově.
Bezpochyby platí, že podíl sociálně slabých
rodin je definičním znakem vyloučených
lokalit (určitě ne náhodou je jejich podíl
nižší u lokalit z kategorie „ostatní“). To ale
nemusí automaticky znamenat jejich vysoký podíl v klientele: jejich nízký podíl v této
evidenci by byl varovným signálem latence (a zřejmě důvodem k posílení depistáže), tj. k většímu soustředění na tuto kategorii rodin i v případě jinak relativně slabých signálů jejich problémovosti).

lokalit). Můžeme také získat určité náznaky
toho, proč se v některých případech typy
lokalit vzájemně výrazněji neliší.
Z důvodu zvýšení stability řešení jsme
použili dvě metody shlukování, jejich výsledky se ovšem příliš nelišily. Prezentujeme řešení Wardovou metodou, která bývá
doporučována jako vhodnější. Otevřená
zůstává otázka optimálního počtu shluků
i možnost zahrnutí dalších proměnných,
to je ovšem pro danou metodu příznačné.
Obrázek 1

Na základě připojeného dendrogramu
(obrázek 1) můžeme shrnout, že výsledky
odpovídají předpokladům „úřední“ klasifikace lokalit. Velmi blízko k sobě mají riziková sídliště (označená zkratkou RL), podobně se v jednom shluku setkávají obě
lokality v centru Chomutova. Je evidentní,
že až v posledních krocích se připojují lokality z okolí rizikových sídliš, tady vzniká
typ „ostatních“ lokalit. Předpoklady určení
typů se tak docela dobře naplnily. Okolní

Dendrogram hierarchické shlukové analýzy (Wardova metoda)

Možnosti typologizace lokalit
V roce 2012 byla provedena analýza rizikových lokalit města Chomutova, v níž
byly vytipovány „problémové“ lokality
v Chomutově, nikoli v Jirkově a blízkém
okolí. Tato analýza měla svá omezení, její
údaje poukazují na vysoké množství osob
v jednotlivých vchodech panelových
domů, které pobírají nepojistné sociální
dávky a také problémy s fluktuací osob
ukrajinské národnosti.5
V analýze dat budeme dále vycházet
z předem daného rozlišení typů lokalit (dle
tabulky 2), přesto si však můžeme ověřit,
nakolik máme považovat dané rozdělení
za pevné a neměnné. Je totiž možné, že
z hlediska profilu klientely by bylo možné
uvažovat i o alternativách zařazení. Proto
provádíme explorační klastrovou analýzu,
která přece jen zpřehledňuje informace
o zdánlivé heterogenitě místních podmínek (v tabulce 3 jsme již uvedli data za pomoci zjednodušených profilů jednotlivých

Zdroj: vlastní zpracování
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obce opravdu představují jakousi periferii
z hlediska zátěže, naopak riziková sídliště
představují zřejmě poměrně homogenní
typ zatížení lokality specifickými problémy
v oblasti delikvence mládeže. Analýzou
profilu můžeme určit to, co je spojuje
(v tabulce 3 se rýsuje vysoký podíl sociálně slabých rodin a neomluvených absencí
ve škole). Výchozí zařazení mezi vyloučená
sídliště sleduje samozřejmě i další konkrétní důvody jak z hlediska skladby obyvatel, tak z hlediska bytových podmínek.
Jedině okolí sídliště Kamenná se nepřipojuje k žádnému vyloučenému sídlišti ani
lokalitě ve městě Chomutov. Okolí sídliště
Kamenná se připojuje do jednoho shluku
s obcemi v okolí Jirkova. Toto spojení je
velmi zajímavé, jelikož lokality z města Jirkov (kromě vyloučených sídliš Jirkova)
a okolní obce se až v posledním kroku připojují do jednoho shluku, což se dalo předpokládat. Naše analýza ukazuje, že by bylo
chybou při zaměření aktivit vycházet
z pouhého faktu, že některé lokality sousedí. Na druhé straně mají rizikové lokality
mnoho společného bez ohledu na to, zda
jde o centrum města (Chomutov) nebo sídliště.

Rodiny klientů z rizikových lokalit
Poněvadž explorační analýza víceméně
potvrzuje reálnost celkového pohledu na
vyloučené lokality, vrátíme se v dalších
analýzách k běžně užívanému značení. Důvodem je samozřejmě i to, že profil delikventní mládeže (zúžené na klientelu
OSPOD) nemůže být jediným kritériem
pro klasifikaci rizikovosti lokality pro potřeby sociální politiky. I když tabulka 3 naznačuje určité kolísání procenta úplných
rodin mezi jednotlivými lokalitami, po jejich rozčlenění do typů se obrázek stává
jasnějším: v tabulce 4 se odlišují lokality
z typu „ostatní“, nejde ovšem o velké odchylky. Ve všech lokalitách zaznamenáváme relativně velký počet neúplných rodin
mezi klienty OSPOD: odpovídá to situaci,
kdy se velký počet manželství rozvádí
a současně přibývá matek samoživitelek.
Tabulka 5 potvrzuje, že děti evidované
kurátorem pro mládež, které bydlí v rizikových lokalitách či sídlištích, pocházejí ve
velké míře ze sociálně slabé rodiny. Lokality z kategorie ostatních mají viditelně
menší počet rodin, které pobírají sociální
dávky nebo jsou na podpoře státu závislé.

Rozdíl mezi rizikovými lokalitami a lokalitami, ve kterých se nacházejí problémové
jen některé ulice, není jednoznačný, podíl
sociálně slabých rodin je zde podobný.
U vyloučených lokalit převažují rodiny
slabé, které jsou závislé na sociálních dávkách, naopak v ostatních lokalitách je největší počet rodin pouze podprůměrných
(které nejsou závislé na dávkách). Zajímavé ovšem je, že i přes značný rozdíl
v počtu dětí v jednotlivých typech lokalit
se ve všech typech objevuje stejný počet
dětí ze zajištěných rodin (nejsou závislé
na sociálních dávkách a celkové příjmy rodiny převyšují 50.000 Kč měsíčně). Otázkou přitom zůstává, do jaké míry měla lokalita vliv na delikventní činnost dětí z bohaté rodiny. Alternativní výklad může vycházet z toho, že bohatší rodiny jen zřídka
dopustí, aby se v případě problémů
s dětmi do celé situace vložil OSPOD,
a řeší případné problémy jinými způsoby.
Více sociálně slabých rodin se nachází
právě ve vyloučených sídlištích či lokalitách, jde ostatně o jejich definiční znak.
Z toho můžeme vyvozovat, že finanční situace rodiny má vliv na závadové jednání
dětí, kdy jako rizikové se jeví sociálně

Tabulka 4: Charakteristiky rodin podle typu lokality
Rodina
cizí
Typ lokality vyloučená sídliště

Absolutní četnost
% dle typu lokality

vyloučená

Absolutní četnost
% dle typu lokality

ostatní

Absolutní četnost
% dle typu lokality

Celkem

Absolutní četnost
dle typu lokality

doplněná

neúplná

úplná

Celkem

11

63

118

134

326

3,4%

19,3%

36,2%

41,1%

100,0%

1

22

39

44

106

,9%

20,8%

36,8%

41,5%

100,0%

7

12

29

29

77

9,1%

15,6%

37,7%

37,7%

100,0%

19

97

186

207

509

3,7%

19,1%

36,5%

40,7%

100,0%

Zdroj: vlastní zpracování, rozdíly jsou signifikantní (p < 0.05)

Tabulka 5: Finanční situace rodiny
Finanční situace rodiny
slabá
Typ lokality vyloučená sídliště

Absolutní četnost
% dle typu lokality

vyloučená

Absolutní četnost
% dle typu lokality

ostatní

Absolutní četnost
% dle typu lokality

Celkem

Absolutní četnost
% dle typu lokality

Zdroj: vlastní zpracování, rozdíly jsou signifikantní (p < 0.05)
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podprůměrná

zajištěná

Celkem

221

102

3

326

67,8%

31,3%

,9%

100,0%

74

29

3

106

69,8%

27,4%

2,8%

100,0%

24

50

3

77

31,2%

64,9%

3,9%

100,0%

319

181

9

509

62,7%

35,6%

1,8%

100,0%
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slabé rodiny z vyloučených a rizikových
lokalit. Ovšem delikventní jednání dětí se
nevyhýbá ani relativně zajištěným rodinám. U zajištěných rodin se relativně častěji objevuje distribuce návykových látek,
fyzické napadení a výchovné problémy.
Relativní dostatek finančních prostředků
by hypoteticky mohl stát za kontakty s návykovými látkami, zřejmě nejen z hlediska
distribuce, ale také jejich konzumace.
Shrneme-li nejvýraznější odlišnosti dětí
ze sociálně slabých rodin v rámci našeho
souboru, můžeme konstatovat:
l vyšší podíl dívek (37 %),
l
výchovné problémy včetně opakovaných (80 %),
l neomluvené absence jako netypičtější
problém u 28 % případů,
l o něco méně přestupků (14 %),
l méně delikvence (16 %).
Je celkem logické, že právě děti ze sociálně slabých rodin jsou v evidenci OSPOD
relativně delší dobu (tabulka 6). Rovněž
není překvapivé, že finanční obtíže se častěji objevují v případě, že jde o rodinu neúplnou. Dochází tu k souběhu několika nepříznivých faktorů, ale v oblasti závažných
přestupků či deliktů se již neprojevují větší
rozdíly.

mládež za rok 2017 nelze spolehlivě prokázat, v souhrnné tabulce 8 však pozorujeme vyšší podíl dívek v těch nejrizikovějších. Podíl chlapců ve všech lokalitách
převyšuje počet evidovaných dívek, v některých lokalitách převládá zastoupení
chlapců v evidenci výrazněji, jde např.
o lokality 3 a 9. Na základě kontroly vlivu
finanční situace rodiny můžeme říci, že
vyšší procento evidovaných dívek pochází
ze sociálně slabé rodiny a nejnižší procento je u zajištěné rodiny, kde evidujeme jen
jeden případ, kdy se protiprávního jednání dopustila dívka.
Typ lokality má tedy vliv na páchání
trestné činnosti u mladistvých ve vztahu
k pohlaví, kdy procentuální podíl dívek se
s vyšší zatížeností lokalit zvedá. U lokalit,
které nenesou znaky sociálního vyloučení,
je procento dívek nižší, a naopak u vyloučených sídliš je podíl dívek nejvyšší
vzhledem k ostatním typům lokalit.
S ohledem na celkově se zvyšující míru
zapojení dívek do delikventního jednání
ve společnosti to může ukazovat na zajímavé souvislosti tohoto trendu (srovnej
též Podaná, 2018). Na druhé straně existují názory, že marginalizace některých lokalit v důsledku deindustrializace působí

Nejkratší délku evidence můžeme pozorovat v ostatních lokalitách, kdy nejdelší
doba evidence dětí jsou 3 roky, zatímco ve
vyloučených lokalitách a vyloučených sídlištích trvá délka evidence dětí i více jak 5
let. Zkušenosti z terénu naznačují, že jde
o děti, u kterých míra delikvence rok od
roku roste a část z nich se dopouští závažnějších trestných činů i přesto, že rodina
má na základě doporučení kurátora pro
mládež spolupracovat s odborníky (dětská
psychiatrická ambulance, středisko výchovné péče apod.). Omezený potenciál
k řešení problému by vysvětloval tak dlouhou evidenci na OSPOD u kurátora pro
děti a mládež.
Protože délka evidence souvisí s časným nástupem výchovných problémů
nebo delikvence, je na místě připomenout
poznatky (Tremblay & LeMarquand, 2001)
o významu zvládání agresivity u dětí,
která rovněž patří k prediktorům delikvence nebo dokonce kriminální kariéry v dospělosti.

Pohlaví
Vliv jednotlivých lokalit na počet chlapců či dívek evidovaných kurátorem pro

Tabulka 6: Finanční situace rodiny s ohledem na délku evidence
Délka evidence

Finanční

slabá

Absolutní četnost

podprůměrná

Absolutní četnost

situace
rodiny

%
%
zajištěná

Absolutní četnost
%

Celkem

Absolutní četnost
%

<1 rok

1−2

2−3

3 a více

Celkem

161

81

30

47

319

50

25

9

9

100

117

31

16

18

182

64

17

9

16

100

6

2

1

9

67

22

11

100

284

114

46

38

510

56

22

9

14

100

5 a více

Celkem

Zdroj: vlastní zpracování, rozdíly jsou signifikantní (p < 0.05). Kategorie <1 rok znamená nově zaznamenaný případ.

Tabulka 7: Délka evidence podle typu lokality
Délka evidence (v letech)

Typ

vyloučená sídliště

Absolutní četnost

Vyloučená

Absolutní četnost

lokality

% dle typu lokality
% dle typu lokality
ostatní

Absolutní četnost
% dle typu lokality

Celkem

Absolutní četnost
% dle typu lokality

<1

1

2

3

4

178

70

34

24

13

7

326

54,6%

21,5%

10,4%

7,4%

4,0%

2,1%

100,0%

49

31

8

10

5

3

106

46,2%

29,2%

7,5%

9,4%

4,7%

2,8%

100,0%

57

12

4

4

0

0

77

74,0%

15,6%

5,2%

5,2%

,0%

,0%

100,0%

284

113

46

38

18

10

509

55,8%

22,2%

9,0%

7,5%

3,5%

2,0%

100,0%

Zdroj: vlastní zpracování, rozdíly jsou signifikantní. První sloupec reprezentuje čerstvé přírůstky do evidence.
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Tabulka 8: Pohlaví klientů podle typu lokality
Pohlaví
chlapec
Typ

vyloučená sídliště

lokality

Absolutní četnost
% dle typu lokality

vyloučená

Absolutní četnost
% dle typu lokality

ostatní

Absolutní četnost
% dle typu lokality

Celkem

Absolutní četnost
% dle typu lokality

dívka

Celkem

204

122

326

62,6%

37,4%

100,0%

74

32

106

69,8%

30,2%

100,0%

57

20

77

74,0%

26,0%

100,0%

335

174

509

65,8%

34,2%

100,0%

Zdroj: vlastní zpracování, rozdíly jsou signifikantní (p < 0.05)

krizi hegemonie maskulinity, což podporuje delikvenci mladých mužů (DeKeseredy
& Schwartz, 2010).

Výchovné problémy
K velmi častým výchovným problémům, které eviduje OSPOD v Chomutově,
patří vedle neomluvené absence ve škole
výchovné problémy doma i ve škole v podobě nerespektování autorit či rodičů,
útěků ze sociálních zařízení, konzumace
alkoholu a návykových látek.
Nejvíce se setkáváme s výchovnými
problémy u dětí do 12 let, s rostoucím
věkem procento počtu výchovných problémů klesá. To však může být dáno i tím,
že starší děti se více dopouštějí závažnějšího delikventního jednání. U dětí dlouhodobě evidovaných zjišujeme, že ve většině případů byly nejprve zařazeny do evidence kurátora pro děti a mládež právě
z důvodu výchovných problémů. U opakovaných výchovných problémů je tomu
trochu jinak, těch se nejvíce dopouštějí
děti ve věku 13−14 let, následuje je kategorie mladistvých ve věku 15−16 let.
Výchovné problémy se nejvíce vyskytují u tzv. rekonstituovaných rodin − s nevlastním rodičem (80 %). To může mít
spojitost s problémy mezi rodiči či
s novým partnerem jednoho z rodičů. Děti
změny mezi členy rodiny (obzvláště rodiči) často špatně snášejí (srov. Moravcová
et al., 2015).
Pokud se na věc podíváme z hlediska finančního zajištění rodiny, nejvyšší procento se vyskytuje u sociálně slabých
rodin, kde dosahuje míra výchovných problémů až na 54 %. U podprůměrně situovaných rodin je to pouze o dva procentní
body méně. U zajištěných rodin je procento nejnižší, ale přesto znatelné (44 % − 4
případy z celkového počtu 9 evidovaných
dětí). Také ohledně opakovaných výchovných problémů zjišujeme nejvyšší procento u sociálně slabých rodin (25 %). Naopak u relativně zajištěných rodin se nevyskytují žádné opakované výchovné problémy.
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Neomluvená absence tvoří velký podíl
výchovných problémů u dětí a mladistvých: můžeme říci, že jde o nejčastější
problém, který kurátor pro děti a mládež
na OSPOD v Chomutově řeší. Otázkou ale
zůstává, v kolika případech mohou za neomluvenou absenci svých dětí rodiče,
a nakolik je to vina dětí.6 Pokud dítě přesáhne více jak 25 neomluvených hodin,
tak je základní škola povinna tuto informaci postoupit místně příslušné přestupkové komisi, která zvolí míru potrestání
rodičů, a už za neomluvené hodiny může
dítě (záškoláctví), nebo rodič (záměrně
dítě neposílá do školy, nerespektuje pravidla včasného omlouvání).7
V praxi se setkáváme se situací, kdy dítě
do školy odmítá chodit a rodič si již neví
rady, jak má své dítě do školy dopravit
(obzvláště pokud rodiče pracují). Zaznamenali jsme již i případ, kdy dítě rodiči
uteklo těsně před školou a vrátilo se domu
až odpoledne. Největší počet případů neomluvené absence se vyskytuje u sociálně
slabých rodin (zde může být dalším důvodem to, že rodina nemá na cestu autobusem nebo nemá finanční prostředky na zakoupení svačiny, a proto raději dítě do
školy nepošle).

Faktory ovlivňující delikventní
jednání
Vliv rodiny a rodinného prostředí patří
mezi významné faktory, které působí na
vývoj a chování jedince. „Způsob řešení
konfliktů v rodině má nepochybně vztah
k delikventnímu chování dětí. Řadou výzkumů je potvrzeno, že děti vyrůstající
v rodinách, kde je mnoho otevřených konfliktů mezi rodiči, mají větší sklon ke kriminálnímu chování než děti vyrůstající
v klidném rodinném prostředí. Také konflikty dítěte se sourozenci předpovídají
vyšší riziko delikvence“ (Matoušek & Kroftová, 2003, s. 48). Nejde ale jen o konfliktnost rodinného prostředí nebo kvalitu
vztahů. Dle našich zkušeností z terénu
mají někteří rodiče dětí, které jsou v evi-

denci kurátora, kriminální minulost, to ale
nemusí mít přímý vliv na jejich potomky.
Problémem bývá spíše finanční situace,
kdy sociálně slabé rodiny mívají dluhy,
které nejsou schopny splácet. Mohlo by to
vysvětlit podíl krádeží na delikvenci.
Vliv školního prostředí může dítě podnítit k lepším výsledkům, nebo naopak
dětem školní docházku znepříjemnit.
Problém nastává, kdy rodiče mají jiné názory a výchovné metody než učitelé: zde
poté nastávají konflikty nejen mezi rodiči
a učitelem, ale také mezi žákem a učitelem. Někteří rodiče dětí, které mají jakýkoliv problém s povinnou školní docházkou,
problémy svalují právě na to, že si učitel
na jejich dítě zasedl. Problémem může být
také šikana spolužáků, zvláště když se šikanované děti bojí s tímto problém komukoliv svěřit. V každém případě můžeme
potvrdit, že velké procento výchovných
problémů tvoří neomluvená absence ve
škole a určitě bychom k tomuto problému
mohli přidat i výchovné problémy ve
škole. Často sami rodiče nepodněcují své
děti dostatečně k řádné školní docházce,
nezajímají je školní výsledky dětí apod.
Důležitost vztahů se školou se přitom připomíná opakovaně (např. Herrenkohl et
al., 2001).
Vedle rodiny jsou pro děti a mladistvé
důležití kamarádi a vrstevníci. Čím jsou
děti starší, tím více jsou pro ně důležití kamarádi a pocit, že patří do nějaké skupiny.
Vágnerová (2014) uvádí, že „příslušnost
k partě, často jednoznačně asociálně zaměřené, zvyšuje riziko identifikace s jejími
hodnotami, experimentace s asociálními
aktivitami a rozvoje nežádoucích způsobů
chování“ (Vágnerová, 2014, s. 737). Problémové trávení volného času a vznik subkultur zkoumají − využívajíce klasický koncept street corner society − MacDonald &
Shildrick (2007). Rizikoví kamarádi a rizikové trávení volného času patří mezi silné
prediktory delikvence už proto, že má
často skupinový ráz (Buriánek & Moravcová, 2015). Krádež páchaná mladistvými
mívá podobu spolupachatelství, kdy je potřeba se do nějakého objektu dostat a následně věci z místa odcizit. Ze spolupráce
s Policií ČR víme, že v Chomutově a v Jirkově jsou často vykrádány sklepní kóje
u panelových domů. Objevují se i případy,
kdy je krádež spáchána společně s dospělými. To bývají většinou již zletilí kamarádi
či členové rodiny.
Dále se v tomto prostředí velmi rozšiřuje užívání návykových látek mezi mládeží,
kdy jde většinou o užívání marihuany. Vzhledem k rozvoji možností internetu a sociálních sítí se šíří i nebezpečí v podobě kyberšikany, sexuálního obtěžování,8 prezentace násilí ve filmech apod. „Pro pochopení současné socializace a sociálního zrání
mladé generace je proto nezbytné mapovat a analyzovat kyberkulturu a její vliv na
děti a mládež“ (Sak, 2007, s. 290). Rodiče
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by proto měli dohlížet na to, co jejich děti
na sociálních sítích dělají. Mohlo by se tak
předejít nepříjemným problémům, které
děti způsobí nejenom sobě (srovnej Podaná, 2015), ale také svým rodičům, kteří
jsou zodpovědní za jejich výchovu.
Rodinám bývá v případech závažnějších
a opakujících se výchovných problémů
často doporučována spolupráce s odborníky (střediska výchovné péče, dětské psychiatrické ambulance apod.). Jejich dostupnost je ovšem rovněž různá. Rodina navíc
není ve všech případech ochotna podílet se
na zlepšení situace svých dětí a není ochotna si připustit, že jejich dítě potřebuje odbornou pomoc (naznačuje to i zjištěná
délka evidence některých dětí na OSPOD).

Závěr
Získané poznatky nesvědčí o tom, že by
rizikové lokality představovaly nějaký
zvláštní svět, kde fungují zcela jiné mechanismy vzniku delikventních tendencí.
Ty jsou spíše jen posilovány stavem dezorganizace, která vedle relativní sociální
deprivace a nepořádku také oslabuje
schopnost komunity efektivně reagovat,
takže o to snadněji slábne role kontrolních
mechanismů jak uvnitř rodiny, tak i v blízkém okolí. Klientela OSPOD tak představuje sice specifický vzorek zahrnující problémy v takříkajíc kondenzované podobě,
zároveň však vyjadřuje obecnější charakteristiky zkoumaného prostředí. Zvláštní
pozornost z hlediska sociální politiky by
zasluhovala jakási rýsující se triáda chudoba − výchovné problémy − škola (s důrazem na potenciál škol ve vztahu k podpoře rodin a k zapojení žáků).
Kumulace problémových rodin do určitých míst v obcích představuje reálný problém. Z nejrizikovější skupiny vyloučených lokalit sídlištního typu bylo v roce
2017 evidováno kurátory pro děti a mládež v Chomutově nejvíce dětí a bylo zde
zastoupeno nejvíce různých skutků. Podíl
dívek na delikvenci není zanedbatelný,
a to právě v nejproblémovějších lokalitách. Některé další zatěžující faktory, jako
je např. finanční situace rodiny, se rovněž
ukázaly jako významné z hlediska míry
podchyceného delikventního jednání
u dětí a mladistvých.
Z metodologického hlediska jsme nuceni poukázat na určité omezení našeho mapování klientely v tom, že navzdory detailnímu odlišení lokalit se nemůžeme dostat
k hlubšímu pohledu na efekty koncentrace
rizikových jevů (otázka zachycení rizikových domů, případně vchodů). Ten by byl
cenný i z hlediska možností sociální práce
s komunitou. Detailní topologický záznam
by ale k odhalení potenciálních hot-spots
beztak nevedl, protože místa páchání delikventního jednání se mohou od místa
bydliště pachatelů odlišovat.

Shluková analýza potvrdila hypotézu
o tom, že obvykle užívané rozdělení lokalit dle míry zatížení rizikovými faktory (tři
typy: vyloučená sídliště, vyloučená
a ostatní) spojuje území, která mají k sobě
velmi blízko z hlediska profilu delikvence.
Náš rozbor evidované klientely navíc ukázal, že sídliště nemusejí tvořit jeden homogenní typ z hlediska zátěže a že vyloučené lokality v centrech měst se z hlediska
klientely OSPOD výrazněji neodlišují. Věříme, že tento pohled může podnítit provedení dalších analýz tohoto druhu nejenom
v regionech Chomutovsku podobných, ale
také zcela odlišných, aby bylo možno
směřovat k systematičtější komparativní
analýze.
V lokalitách, které nesou znaky sociálního vyloučení, se projevuje řada negativních vlivů (vysoká míra nezaměstnanosti,
velký počet sociálně slabých rodin apod.).
To má za následek i vyšší míru delikventního jednání u dětí a mladistvých (srov.
Bynner, 2001), a to i přes působení preventivních činností v oblasti kriminality
a navzdory úsilí neziskových organizací,
které svoji činnost zaměřují na rodinu
s dětmi a na trávení volného času dětí
a mladistvých. Studie tak potvrzuje oprávněnost zařazení lokalit mezi rizikové i potřebnost přiměřené kapacity místních orgánů OSPOD pro práci s mladistvými. Naznačuje specifické rysy agendy těchto pracoviš, které by se mohly promítnout i do
přípravy pracovníků.

1 Za děti považujeme a označujeme všechny osoby,
které nedovršily 15. rok života a které tudíž nejsou
trestně odpovědné. Pokud se tedy osoba mladší
15 let dopustí např. přestupku, tak je tento skutek
správním orgánem odložen pro nedostatek věku.
Toto platí i v případě, že se daná osoba dopustí
trestného činu. Soud pro mládež poté může nezletilému dítěti za spáchaný čin jinak trestný uložit opatření podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
věcech mládeže.
Za mladistvého je považována osoba, která nedovršila 18 rok života, a zároveň jí bylo již 15 let. To znamená, že je již trestně odpovědná, ale její trestní odpovědnost je snížená. Pokud se mladistvý dopustí
jednání, které vykazuje znaky přestupku, je místně
a věcně příslušnou přestupkovou komisí pozván
k přestupkovému řízení, kde je mu případně uložen
správní trest.
2 Matoušek a Kroftová (2003, s. 148) uvádějí, že u dětí
a mládeže převažuje majetková trestná činnost, to
ovšem platí i o dospělé populaci.
3 Pokud porovnáme počet kurátorů pro mládež mezi
Chomutovem a např. Mostem, tedy podobně velkým správním obvodem, má OSPOD Most o jednoho kurátora pro mládež více.
4 V případě, že počet rodin u jednotlivého kurátora
překračuje uvedenou hranici, což se dočasně může
stát, mělo by dojít bu k přerozdělení obvodů mezi
ostatní pracovníky, nebo přijetí dalšího kurátora pro
mládež.
5 Analýza nezachycuje veškeré sociálně vyloučené
nebo sociálním vyloučením ohrožené občany,
nebo byla soustředěna na zadaná kritéria pro volbu
objektů.
6 Nejčastěji se na OSPOD v Chomutově setkáváme
s tím, že rodiče nedodržují zásadu omlouvání dětí ve

škole do 3 dnů. Pokud je toto pravidlo porušeno,
vznikají dítěti neomluvené hodiny, i když je poté
např. doložena omluvenka od lékaře.
7 Přestupková komise může rodiče potrestat pokutou,
která může dosáhnout až do výše 5.000 Kč, nebo
v případě, že rodina pobírá sociální dávky, může
sankce tyto dávky na tři měsíce pozastavit (životní
minimum musí být zachováno). V případě opakujících se problémů s neomluvenou absencí přestupková komise podává podnět Policii ČR a Okresnímu
státnímu zastupitelství, kdy rodiče mohou být potrestáni až odnětím svobody nepodmíněně. Toho si
děti nebývají vědomy. Neomluvené hodiny se týkají pouze povinné školní docházky, takže pokud dítě
nedochází na střední školu či učiliště, nedochází
k porušování zákona, jelikož další vzdělávání je v ČR
dobrovolné.
8 Na OSPOD v Chomutově se v posledních letech
nejvíce setkáváme s případy posílání nahých fotek
a vyhrožování přes sociální sítě. Mládež si nedostatečně uvědomuje nebezpečí sociálních sítí a internetu, kdy nikdo nemůže mít jistotu, komu své důvěrné informace a fotografie posílá nebo kdo jejich
počítačovou konverzaci může přečíst.
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Příloha 1: Mapa rizikových lokalit Chomutova

Zdroj: Vstupní analýza Chomutov

Příloha 2: Mapa rizikových lokalit Jirkova

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
(jiri.burianek@ff.cuni.cz) je docentem na
Katedře sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Department of Sociology,
Faculty of Arts, Charles University), Nám. J.
Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika.
Zaměřuje se na sociologickou metodologii
a kriminologii, působí i na Katedře sociální
práce FSE UJEP Ústí nad Labem.
Mgr. Kateřina Součková
(souckova.k@centrum.cz) pracuje na OSPOD
v Chomutově, studovala řízení sociální práce na Sociálně-ekonomické fakultě UJEP
(Department of Social Work, Social-Economic Faculty) Moskevská 54, 40096 Ústí
nad Labem, Czech Republic.

18

FÓRUM sociální politiky 2/2020

Zdroj: Strategický plán lokálního partnerství města Jirkov

