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Abstrakt
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala
téma „Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody“. Cílem
práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a
přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem
k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává
vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové
metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se
nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování.
V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní
objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny,
použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě.
Klíčová slova
Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny,
svědomí

Abstract
This diploma thesis makes use analytical methods of the Grounded theory to
explore the theme „Reflection of relationship experiences by women in imprisonment“.
The goal of this thesis is qualitatively describing relationship experiences by women
offenders of criminal activity and contribute to a deeper understanding of the
psychosocial aspects of crime. Because the method of Grounded theory is chosen, which
in a qualitative way makes it significant. Methods of data collection were chosen in the
form of an interview and test method of the Thematic- apperceptive test. The research
sample consists of five women, who are in the prison. Three levels of coding were used
to analyze the interviews. The TAT analysis was followed by a qualitative method in the
form of interpretation. The main topics covered include unsatisfied childhood
relationships, rejection of guilt, the use of neutralizing techniques to maintain a positive
self- image and passive role in life.
Keywords
Attachment, conscience, criminal behavior, criminal motivation, guilt, psychic
development
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Úvod
Na počátku této práce stála ambice porozumět tomu, proč někteří lidé páchají
činy, které jsou v rozporu s nastavenými normami společnosti. Zajímalo mě, na kolik se
na těchto lidech podepsalo dětství, vztahy s rodiči, nebo s vrstevnickými skupinami.
Kladla jsem si otázku, zda můžeme už v raném věku dítěte předvídat budoucí trestné
chování. A lze mu nějak zamezit? Zabývala jsem se tím, kde vyvstává rozdíl mezi
člověkem, který se nedopouští trestného činu, a člověkem, který trestný čin spáchá. Tyto
všechny a ještě další otázky mě vedly k tomu, zvolit si téma, které se týká kriminálního
jednání.
Problém kriminality je znám již od počátku lidské civilizace. Každá společnost se
s kriminalitou, jejím potlačením a trestem zabývala jinak. Říká se, že kriminalita se
objevuje ve společnosti v místech její největší slabosti, aby poukázala na její neduhy. Lze
výskyt kriminality chápat také tak, že bez spáchaného zla, bychom si neuvědomovali, že
existuje nějaké dobro.
Existuje řada publikací, které se věnují problematice vězeňství, páchání trestných
činů a nápravě kriminálních osob obecně. Také již existuje mnoho prací, které se zabývají
trestnou činností mladistvých, tedy delikvencí. Vnímám velkou mezeru ve zkoumání
kriminality v oblasti žen. Domnívám se, že se může lišit od kriminality mužů, roli hrají
jiné aspekty, psychika žen a mužů je odlišná. Zároveň jsem si všimla narůstajícího trendu,
kdy se kriminální činnost žen zvyšuje, tzn. že čím dál více žen páchá trestné činy. Z těchto
důvodů jsem se rozhodla věnovat se ve své práci právě kriminalitě žen a jejich vztahovým
zkušenostem.
V teoretické části, v kapitole „Rodina“ se podrobněji zaměřuji na funkce rodiny a
dopady případného selhání v této oblasti, dále na výchovné styly, které mají vliv na
budoucí chování dítěte a v rámci interakční teorie na temperamentové typy dítěte. Dále
se hlouběji zabývám citovou vazbou mezi dítětem a pečující osobou, která má vliv na
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další vztahy v životě jedince. Neopomenula jsem problematiku teorie stavu mysli, tedy
citové vazby v dospělosti.
V kapitole „Kriminalita a antisociální chování“ věnuji pozornost kriminálnímu
jednání a jeho zdrojům. Dále pak kriminální motivaci, kde opět vycházím z interakční
teorie. Zahrnuji zde také teorie morálního vývoje. Podrobněji se pak věnuji tématu viny,
s ní souvisejícímu tématu svědomí a následně trestu. V neposlední řadě uvádím způsoby
udržení pozitivního sebeobrazu pachatelů trestné činnosti, tzv. neutralizační techniky.
Poté práce přechází v empirickou část, kde se věnuji kapitolám, které objasňují
metodologii výzkumu. Představuji zde výzkumný problém, metody sběru dat, soubor
respondentů, cíl a výzkumné otázky.
V empirické části se zabývám tématem reflexe vztahových zkušeností u žen ve
výkonu trestu odnětí svobody. Zajímá mě, jak ženy ve výkonu trestu odnětí svobody
vnímají svůj trest? Jak zařazují odnětí svobody do svého životního příběhu? Jak popisují
svou vztahovou zkušenost? Na tyto otázky se budu snažit nalézt odpověď za pomoci
metody zakotvené teorie.
Následně přijde na řadu kapitola „Sumarizace výsledků“, kde shrnuji získané
výsledky z analýzy rozhovorů a analýzy Tematicko-apercepčního testu. Těžiště práce je
v empirických datech, v jejich analýze a interpretaci. V závěrečné diskuzi propojuji
teoretické poznatky a zanalyzovaná data z empirického výzkumu.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

Rodina
Rodina je první sociální skupinou, se kterou se narozené dítě dostává do kontaktu.
Je zároveň i nejvýznamnější institucí, která dítě učí, jak se ve společnosti chovat a také
mu má poskytovat jistotu rodičovské lásky a pocit bezpečí. Pro definování rodiny použiji
definici J. Odehnala (Výrost, Slaměník, 1998, s. 304): „Rodina je jakýmsi
nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory,
seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince
reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu i praktické ověření
získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a
poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří
postoje k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně.“ Ještě bych uvedla, že
rodinou se obvykle myslí dvě dospělé osoby rozlišného pohlaví, které nejsou pokrevně
spojeny, a jejich děti. Domov s nimi vytvářejí všichni, kdo s nimi bydlí. Může se stát, že
jeden z rodičů chybí, nebo jejich funkci zastupuje někdo jiný. Důležitost funkčního
rodinného působení je tedy zcela zřejmá.
Mnohdy ale dojde k selhání rodiny a ta své funkce úplně nebo z části neplní.
Výzkumy je dokázáno, že významný vliv na trestnou činnost má neúplná rodina a také
statisticky větší pravděpodobnost kriminality je u velmi mladých matek (Matoušek,
2011). „Ztráta muže v rodině znamená, že dítě ztrácí příležitost k rozvíjení a kultivaci
mužského potenciálu daného jeho pohlavím. Ve druhém až třetím roce se dítě identifikuje
se svou rodinou a vědomí vlastního „já“ se lépe utváří, když dítě žije ve vztahu
trojstranném (nikoliv pouze dvoustranném), kde existuje vztah dítěte s matkou, dítěte
s otcem, ale kde je dítě svědkem také třetího vztahu mezi otcem a matkou. Jedna
psychologická studie shrnuje své nálezy v moudré poznání, že „matka vede dítě
k člověku a otec k lidem“. Otcové jinak než matky na dítě mluví, jiné věci nosí do bytu,
na jiné programy se dívají v televizi, jinak berou dítě za ruku a do náručí, něco jiného mu
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ukazují a jiným jeho projevům se smějí. A dítě dobře poznává, co dělá radost jednomu a
co druhému. Co je v rodině životní role mateřská a co otcovská.“ (Matějček in Šandera,
2011, s.49)

Funkce rodiny
Ačkoli existuje několik přístupů, které se zabývají funkcemi rodiny, obecně jsou
uznávány 4 základní funkce: a) reprodukční, b) materiální, c) výchovná, d) emocionální.
Pro naše účely jsou podstatné především poslední dvě a těm se budu více věnovat.
Výchovnou funkcí se myslí, že rodina umožňuje dítěti orientovat se v okolním
světě a poskytuje mu vše potřebné pro zařazení do společnosti. Dítě se pozorováním učí,
jak se dají řešit konflikty mezi členy rodiny a tuto dovednost si přenáší do vztahů s dalšími
lidmi. Důležité je, že rodina působí jako regulátor nežádoucího projevu chování a
eliminuje ho. Jedinci, kteří nevyrůstají v rodině, která plní tuto funkci, si způsoby
žádoucího chování neosvojí, nebo k jeho osvojení dojde později, např. vlivem jiných
institucí. Výchovná funkce rodiny je však velice těžko nahraditelná. „Zdá se však, že
specifická dynamika probíhající v rodině tvoří zcela jedinečné prostředí pro formování
postojů ke světu, blízkému okolí a sobě samému. Vytváří též hodnotové orientace, tvoří
základ pro formování vlastního Já, koncepci vlastního života.“ (Výrost, Slaměník, 1998,
s. 327)
Emocionální funkce nejvíce určuje významnost rodiny, je nejobtížnější ji
nahradit a v dysfunkčních rodinách je právě oblast emoční ta, která nejvíce zraňuje a
postihuje hluboké struktury dítěte. Rodina emocionální funkcí dítěti dodává lásku,
zázemí, bezpodmínečné přijetí, zájem o jeho osobu, pomoc a podporu. Společně sdílejí
zážitky, mají společné rituály a historii, umožňuje dítěti se uvolnit. Naplňuje potřeby
důvěrnosti, známosti, jistoty a společných perspektiv a plánů.
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Teorie psychického vývoje
Existuje celá řada teorií psychického vývoje, které se zabývají tím, čím je
ovlivněna osobnost jedince. Často na jedné straně stojí genetická výbava a na druhé
individuální zkušenost. Já se ztotožňuji s teorií, která oba tyto vlivy propojuje a tou je
interakční teorie psychického vývoje (Langmeier a Krejčířová ji označují jako
syntetickou a dialektickou). Na vývoj psychiky člověka mají vliv jak vrozené vlohy, tak
i činitelé prostředí. Tato teorie se jednak vyznačuje tím, že je systémová, což znamená,
že nemůžeme porozumět vývoji dítěte, pokud zároveň nesledujeme i změny ve vývoji
lidí, kteří jsou s dítětem v úzkém kontaktu (např. rodiče, sourozenci). A za další, že bere
v potaz spíše cirkulární kauzalitu, která nám říká, že dítě působí na rodiče tak, jako oni
působí na něho, než kauzalitu lineární, podle níž je vývoj podmíněn výchovným stylem
rodičů, je tedy jednostranný. V cirkulární kauzalitě je pro pochopení vývoje dítěte třeba
sledovat i sociální interakce mezi ním a jeho sociálním okolím. (Nakonečný, 2011)

Výchovné styly
Na budoucí chování dítěte má bezesporu vliv styl výchovy, který v rodině
převládal. Níže se budu zabývat nesprávnou rodinnou výchovou, která vyplývá
z nevhodného postoje rodičů k dítěti.


Rozdílná výchova- matka a otec volili rozdílné způsoby výchovy, nebo došlo
k častějšímu střídání jednoho výchovného stylu k druhému. Důsledkem v chování
dítěte je útočnost, vzdorovitost, nervozita apod.



Odmítavá výchova- se objevuje často u dětí, jejichž nerození bylo nechtěné,
rodiče odmítají tedy zabezpečit některé z potřeb dítěte, často se jedná o potřebu
bezpečí a jistoty.



Autoritativní výchova- projevuje se přísností, bezmeznou poslušností, vzniká
podřízenost dítěte k rodiči, kdy dítě plní všechny příkazy bez odmlouvání a
vlastního náhledu na situaci. V případě, kdy tuto výchovu uplatňují oba rodiče,
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dítěti se nedostává něžnost a láska. Když ji používá jeden z rodičů, je dítě citově
nevyrovnané. Děti toto chování přejímají a napodobují ho.


Zanedbaná (laxní) výchova- rodiče vůbec nereagují na jakékoli projevy dítěte,
nechválí ho, netrestají, prostředí je k nim nepřátelské a apatické. Dítě je
důsledkem toho nevyzrálé, rozumově, emočně a sociálně zanedbané. Nedokáží si
v dospělosti udržet vztahy s partnery. Postrádají péči, pozornost, trpělivost.
Bývají buď chladné, agresivní nebo pasivní.



Přehnaně pečlivá výchova- je založena na příliš úzkostlivém postoji k dítěti a
tím pádem vede k nezdravé shovívavosti, přehnané starostlivosti a úzkostlivosti.
Dítěti rodiče dávají vše, co chce, rodiče se točí jen kolem něho, dítě vyrůstá bez
autority. Dítě je egoistické, rozmazlené, nesamostatné, pasivní a někdy vývojově
zaostalé.



Perfekcionistická výchova- se projevuje tím, že rodiče kladou na dítě přehnané
nároky, které neodpovídají jeho schopnostem. Chtějí, aby bylo perfektní ve všech
oblastech a podávalo skvělé výkony. Tím se vytváří u dítěte nesprávný postoj
k sobě samému, kdy je na sebe náročný, ale i k druhým. Důsledkem je přetíženost,
unavenost a pocit, že nikdy nejsem dost dobrý.



Příliš povolná výchova- rodiče na dítěti až nezdravě citově lpějí. Předem ho
omlouvají, ničím ho nezatěžují a neomezují, plní všechna jeho přání a odstraňují
mu z cesty všechny překážky. Takové dítě pak není schopné řešit své problémy.



Nedostatečná výchova- rodiče se k dítěti chovají nepřátelsky, chladně, nevěnují
se dostatečně výchově dítěte. Důvodem může být nízká úroveň rodičů,
neurovnané rodinné poměry nebo závislost rodiče. Ochuzují jej o citový vztah.
Dítě má pocit nezávislosti, nejistoty a křivdy, rodiče pro něj nejsou vzorem.
Důsledkem je častá konfliktnost s ostatními, chovají se k nim chladně, nedovedou
k nikomu citově přilnout. Lhostejnost rodičů vede často k narušení osobnosti
dítěte.
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Temperamentové typy dítěte
Již výše jsem zmínila, že se domnívám, že psychický vývoj dítěte probíhá
v interakci s dospělým, že dítě působí na rodiče tak, jako oni působí na něj a naopak.
Proto pro pochopení chování a jednání jedince, není možné věnovat se jen nesprávným
stylům

výchovy ze

strany

rodičů,

nýbrž

je

třeba

směřovat

pozornost

i

k temperamentovým typům dítěte. Při vychovávání dítěte hraje důležitou roli schopnost
rodiče naladit se na své dítě. Výchovu je tedy vhodné přizpůsobit osobním předpokladům
dítěte. Nelze nalézt jednotný recept na výchovu všech dětí, stejné prostředí může mít na
jednotlivé děti různý vliv (lze vysledovat např. z výzkumů dvojčat). Krejčířová a
Langmeier (2006, s. 247) ve své publikaci shrnují tři hlavní temperamentové typy:


Typ snadno vychovatelného dítěte- tento typ je charakterizován pozitivním
emočním laděním, pravidelným biorytmem, mírnou intenzitou reakcí na vnější
podněty, přizpůsobivostí a pozitivním přístupem k novým situacím. Brzy si zvyká
na požadavky školního života, rychle se učí novým pravidlům při hrách a dobře
se adaptuje na podmínky ve skupině dětí. Takové děti se celkem dobře vyvíjejí
při různých podmínkách rodičovské výchovy. Problémy ale vznikají tam, kdy se
mimorodinné (hodnoty a normy chování ve škole nebo mezi druhými dětmi)
podmínky odlišují od podmínek rodinného života. V takové chvíli je třeba, aby
rodiče vhodným způsobem podporovali zapojení dítěte do života i mimo rodinu.



Typ obtížně vychovatelného dítěte- tento typ je charakterizován spíše záporným
citovým laděním, nepravidelným rytmem fyziologických funkcí, vysokou
intenzitou reakcí na vnější podněty, pomalým přizpůsobováním se změnám v
zevním prostředí, popřípadě tendencí vyhýbat se novým podnětům. Na začátku
školní docházky i v každé etapě nových kritických požadavků se pomalu a obtížně
adaptují. Od počátku proto vyžadují velmi trpělivou, jednotnou a důslednou
výchovu. Obtíže vznikají, když se rodiče pokoušejí problémy dítěte zvládnout
výchovou opřenou buď o tresty, nebo neukládají dítěti potřebnou kontrolu a
nevymezí jasně pravidla očekávaného chování.
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Typ pomalu se přizpůsobivého dítěte- jedná se o děti spíše pasivní, s nízkou
úrovní celkové aktivity, které mají sklon vyhýbat se situacím s novými podněty.
Pomalu se adaptují, na nepříjemné podněty reagují spíše slabě a jejich ladění je
mírně mrzuté. Zpravidla se vyvíjí celkem dobře, za předpokladu, že jim rodiče
dovolí vyvíjet se jejich tempem. Potřebují však povzbuzení a podporu při adaptaci
na nové situace. Jestliže rodiče ustoupí, když zjistí odpor dítěte vůči novým
podnětům, pak se takové dítě nikdy nenaučí životním lekcím. Je třeba vyvážená
míra podněcování a je potřeba pečlivě dbát na toleranci a adaptační tempo dítěte.

Citová vazba
R.R.Sears prokázal platnost teze, že „dítě vytváří tím větší potíže všeho druhu,
s čím menší vřelostí je vychováváno“. (Nakonečný, 2011, s. 670) Pro formování
osobnosti dítěte je velice důležitý vztah matky k dítěti. Jaký má k němu vztah, podle toho
mezi nimi vzniká citová vazba (attachment). Tomuto tématu se výrazně věnoval J.
Bowlby, který zdůrazňuje, že dítě se rodí s potřebou vyhledávat a udržovat těsný vztah
k pečovatelům. Počátkem tohoto vztahu je především kojení, které se postupně rozvíjí
vlivem dalších sociálních interakcí a výsledkem je, že dítě se v situaci, kdy vnímá
ohrožení, silně přimyká k tomu, kdo o něho pečuje. Pokud se mu nedostává pomoci a
pocitu bezpečí, nedojde u dítěte k pocitu spokojenosti, vztah se narušuje a převládnou
pocity smutku, bázlivosti, deprese a hněvu. „Emocionální základ attachmentu spatřuje
Bowlby u dítěte v prožívání vřelosti a důvěrnosti, které mu poskytuje (především) matka
a které dítěti přinášejí spokojenost a potěšení. Pokud tato emocionální vazba nevznikne,
nebude podle Bowlbyho člověk v dospělosti schopen navázat uspokojivé emocionální
vztahy s jinými lidmi.“ (Výrost, Slaměník, 2001, s 71)

Typy citové vazby
Mary Ainsworthová vytvořila nástroj pro hodnocení attachmentové vazby ISS =
Infant Strange Situation. Výzkumy probíhali 20 minut v laboratorních podmínkách.
Matka si hrála s dítětem, poté do místnosti přišel cizinec, poté matka dítě na chvilku
opustila, dítě zůstalo samo s cizincem a následně se matka vrátila. Pro charakter vazby je
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nejprůkaznější reakce dítěte na návrat matky a jeho schopnost nechat se matkou utišit. V
ISS byly vyčleněny nejprve 3 typy attachmentu, později Mainová a Solonová objevily
čtvrtý dezorganizovaný attachment. Běžně se setkáváme s jejich přechodovými formami.
V české literatuře se výrazně tématu attachmentové vazby věnuje Vladimír
Vavrda ve své knize Otázky soudobé psychoanalýzy (2005).


Bezpečný attachment- bezpečná attachmentová vazba je důsledkem adekvátně
pečujících rodičů, kteří byli emočně dostupní a vnímaví k potřebám dítěte. Jsou
to rodiče, kteří někdy ustupují do pozadí, aby mohlo dítě vnímat svůj stav jako
zrcadlený a tím došlo k minimalizaci negativních prožitků. Po osvojení řeči je
vztah obohacen o rozhovory, které podněcují myšlení, fantazii, napomáhají
regulaci „já“ a zlepšují dostupnost autobiografické paměti.
o Při ISS děti po návratu matky rychle vyhledají její blízkost, nechají se
snadno utišit a vracejí se ke hře. Vyskytuje se u 55 – 65 % populace.



Úzkostný vzdorující attachment- tento typ je někdy nazýván ambivalentní. Je
důsledkem pečujících, ale nespolehlivých rodičů, tzn. střídání adekvátní péče a
její nedostatečnosti. Příkladem jsou rodiče, které svým afektem vpadnout do stavu
dítěte, což je důkazem nenaladění. V dospělosti se děti mohou často cítit
nerespektovány ze strany rodičů (př. úklidové vpády matek do domácností dcer).
Je spojen s obtížnou separací od rodičů. Pozorujeme maximalizační strategii, tzn.
dítě dává svou neutišitelností rodiči informaci, aby se víc „snažil“.
o V ISS děti intenzivně reagují na návrat matky, ale jsou těžko utišitelné.
Vyskytuje se v 5 - 15 % populace.



Úzkostný vyhýbavý attachment- vyhýbavá vazba vzniká v důsledku emočně
nedostupných, chladných či málo vnímajících rodičů. Často se jedná o spořádané
rodiče, ale neschopné identifikovat afektivní stavy u sebe i dítěte (př. někdy jim
chybí mimická složka verbálního projevu). Pozorujeme minimalizační strategii,
tzn. dítě se omezením blízkého kontaktu, kdy rodič nereaguje, vyhýbá vlastním
pocitům studu a vlastní agrese.
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o Dle ISS děti na návrat matky prakticky nereagují, později se ukázalo, že
fyziologicky reagují, ale zmizela signální složka afektu. Vyskytuje se u
20–30 % populace.


Dezorganizovaný attachment (dezorientovaný)- často je identifikován s
některým z předešlých typů, tvoří jakýsi průřez předchozími skupinami. Vzniká
jako důsledek dezorganizované komunikace ze strany rodičů (zejména v prvním
roce), které je pro dítě nesrozumitelné. Příčinou takového chování rodiče mohou
být intrapsychické příčiny, které dítě není schopno identifikovat a vyvolává to v
něm úzkost, nebo je spouštěno tzv. flashbacky (tzn. rodič není schopen regulovat
agresi, vůči nějakému projevu dítěte, díky nějaké vlastní zkušenosti). Dítě je
nuceno hledat útěchu u zdroje své úzkosti. Dítě se tak nenaučí postupnému
přechodu psychických stavů. V dospělosti se u takových jedinců objevují
kontrolující tendence (tzn. snaha eliminovat možné dezorganizované chování u
rodičů i dalších lidí). Jedná se o tendence kontrolující- trestající chování (tzn.
příkazy nebo snaha vystavit druhé pocitům viny) a kontrolující- pečující chování
(tzn. přemíra zájmu nebo snaha udržet druhé v dobré náladě, což je neadaptivní).
Toto chování se objevuje a zesiluje v situacích, když nejdou věci podle jejich
očekávání, tzn. jejich kontrola selhala nebo pokud hovoří o svých vztazích.
o V ISS děti reagují na návrat matky podivně, dezorganizovaně, př.
ztuhnutím, nebo střídavým přibližováním a oddalováním, přibližováním
do kruhu apod. U normální populace se vyskytuje ve 20 – 40 %, u týraných
či zneužívaných dětí až u 80 % z nich.

Citová vazba v dospělosti
Mary Mainová (studentka M. Ainsworthové) se zabývala tím, jak attachmentové
vazby dítěte korelují se způsobem podání vlastní vztahové historie. Jde o psychické
struktury, které řídí chování jedince v jeho blízkých vztazích. Mainová vytvořila nástroj
AAI = Adult Attachment Interview, který zachycuje stav mysli jedince v okamžiku, kdy
vzpomíná na zkušenosti v attachmentových vztazích. Tento stav mysli odráží vzorce
organizace psychiky závislé na zkušenosti s pečujícími. Podle typu vazby v dětství se dá
odhadnout, jak bude jedinec reagovat v AAI. Jedinec je dotazován na řadu informací
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týkajících se jeho dětství, v centru zájmu je, jaké byly rané vztahy s rodiči, jak se dále
vyvíjely, zda zažil v raném věku ztrátu a jak prožíval separaci od rodičů. Mainová
výsledek AAI označuje jako stav mysli ve vztahu k attachmentu.


Bezpečný stav mysli- jedinec je v AAI schopen podat vyvážený obrázek svých
zkušeností, má bezproblémový přístup ke svým autobiografickým vzpomínkám,
je schopen dokumentovat svá tvrzení konkrétním příkladem. Tito jedinci nemají
potřebu idealizovat rodiče, jsou schopni hovořit o jejich chybách. Ve vztazích jsou
schopni uvažovat o záměrech a motivech druhých odděleně od výsledků akcí,
umějí se chovat pružně ve vztazích, bez rušivého vlivu minulosti. Jedná se o
jedince, kteří buď mají zkušenost bezpečného attachmentu z dětství, nebo
bezpečný stav mysli získali během vztahu s jiným člověkem. Oba typy jsou
rovnocenné z hlediska vazby, kterou si k nim vytvoří jejich potomci, kteří mají
většinou bezpečný atttachment.



Zaujatý stav mysli- v AAI se projevuje zahlcení minulostí (při líčení raných
vztahů). Při popisu vztahové minulosti nedochází ke sdělování relevantního
(neodpovídá, na co je tázán, nýbrž říká, to, co chce sdělit) a buď je jeho výpověď
příliš stručná bez uvedených příkladů, nebo naopak může sáhodlouze vyprávět o
každé křivdě, která se proti němu udála. Na otázky po raných zkušenostech často
reaguje popisem současných vztahů, popis často obsahuje známky pasivity,
strachu. Vyskytuje se potřeba vztahové blízkosti a proti tomu silný strach ze
ztráty. Charakteristické je zaujetí křivdou (projevuje se to házením viny na rodiče
za obtíže jedince). Minulá negativní zkušenost jedince se často projevuje do
fungování v současných vztazích. Jedinec ve stavu nepohody odráží pokusy
druhých o přiblížení se a o pomoc, ale intenzivně si uvědomuje potřebu takovéto
pomoci a touží po ní. Jedinec není schopen překročit svou minulost, což mu
znemožňuje reagovat na opravdovou podobu přítomnosti. Často tehdy pokud se
vynoří vzpomínka na minulost, reaguje na ni, ne na přítomnost, čímž se stává
nedostupným dítěti. Rodič je střídavě dostupný a nedostupný, výsledkem je
úzkostný vzdorující attachment na straně dítěte. Jedincovy milostné vztahy častěji
selhávají, subjektivně se v nich totiž opakují staré křivdy.
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Opomíjející stav mysli- jedinci jsou často neschopni vybavit si konkrétní
vzpomínky vztahového charakteru z dětství, naopak vzpomínky na dobovou
módu, oblečení apod. bývají zachovány. Obecná tvrzení vztahující se k rodičům
a dalším významným osobám a jejich hodnocení nejsou schopni doložit
vzpomínkami na konkrétní události, výpovědím chybí koherence, výpovědi jsou
velmi stručné a suché. Svá tvrzení podporují tím, co dobrého jim rodiče dali (např.
schopnost šetřit s penězi, i když je řeč o emočních a vztahových kvalitách).
Jedinec má minimální zážitky společného sdílení a rozpracování svých emočních
stavů s rodičem. Výpověď o vlastní vztahové minulosti je nesena ideou „život byl
dobrý, od rodičů jsem se naučil důležité věci, chci, aby se i mé děti naučily
nezávislosti“. Jedná se o důsledek přijaté adaptace v důsledku nemožnosti počítat
s emoční dostupností rodiče. Neznamená to, že by se emoce v životě těchto lidí
nevyskytovaly, v běžných sociálních situacích mohou tito jedinci působit
normálně. Do vztahů nevstupují emočně otevřeni, jejich emoce jsou jejich
soukromá záležitost, do níž nepustí ani jejich objekt (ten, koho milují). Emoce u
nich postrádají interpersonální rozměr, důsledkem je omezená či minimální
schopnost číst emoční signály dítěte a připsat jim adekvátní význam. Rodič
s omezenou schopností identifikovat emoční stavy dítěte a vlastní emoční stavy,
nemůže dítěti pomoci vyvinout si schopnost adekvátně reprezentovat emoční
stavy.



Nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli- ve výpovědích jedinců s tímto stavem
mysli se objevuje dezorganizace a dezorientace, zejména tam, kde otázky míří ke
ztrátám a zneužívání. Často se ukazuje vysoká míra pohlcení událostmi, které
neprošly zpracováním. V chování těchto jedinců můžeme pozorovat disociované
depersonalizace, amnézie, pocity změněné identity, transové stavy, vyděšené
reakce, které jsou důsledkem událostí souvisejících s nevyřešeným traumatem
rodiče. Studie ukazují, že trauma samotné není zdrojem obtíží, nýbrž je jím
nevyřešené trauma. Rodiče, kteří vykazují tyto známky, mají často dítě
s dezorganizovaným/dezorientovaným typem attachmentu.
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Kriminalita a antisociální chování
Kriminalitu lze obecně chápat jako protiprávní jednání, tedy veškeré páchání
přestupků nebo trestních činů. Jedná se o jev, jehož existence je obecně nevyhnutelná.
Trestné činy narušují nejen základní hodnoty společnosti, ale především práva a svobody
jednotlivce. V úplném počátku mého studia psychologie mě zajímala otázka příčin
páchání trestných činů. Co k tomu člověka vede? Jde o genetický předpoklad, výchovu,
vzdělání, vliv sociálních skupin, osobnostní charakteristiky či bezvýchodnou životní
situaci? Zajímalo mě, jestli a případně jak zamezit páchání trestných činů. V práci Karla
Netíka a Šárky Blatníkové (2007, s. 8) se dočteme: „Nelze ji potlačit, přestože se mnozí
kriminologové v minulosti domnívali, že to možné je, a zkoumáním jejích příčin se
pokoušeli nalézt mechanismy využitelné k jejímu potlačení. Lze zřejmě souhlasit
s tvrzením manželů Glueckových, že o příčinách kriminality se v obecné rovině nedá nic
říci. To je dáno jednak heterogenitou konkrétních kriminálních chování jednotlivců a
skupin, jednak komplexností, variabilitou a jedinečností činitelů podmiňujících
konkrétní, individuální i skupinové kriminální jevy.“

Kriminální jednání
Kriminální jednání má více podob, někdy se k němu pachatel rozhodne po zralé
úvaze, jindy jde o nedostatečnou schopnost vyřešit danou situaci jiným způsobem. K
některým zločinům dojde pod vlivem silného emocionálního rozrušení. V této části se
budu věnovat zdrojům v osobnosti pachatele vedoucích ke kriminálního jednání.
Čírtková (2015) je rozlišuje následovně:
Kriminalita jako důsledek impulzivního životního stylu
Impulzivní osobnost se většinou utváří kombinací dispozic a prostředí, jedná se
tedy o osobnostně predisponované dítě vyrůstající v prostředí, kde není dostatek
pozornosti a náklonnosti, navíc výchovný styl rodičů je nedůsledný. V tomto případě si
dítě neosvojí tradiční občanské hodnoty a návyky sebekontroly. Jedná se často o rodiny,
které jsou rozpadlé, nebo příliš velké, sociálně a vzdělanostně slabé. V takové rodině je
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absence osoby, která by byla výchovným vzorem. Impulzivní jedinec je požitkářsky
zaměřen, jde mu především o uspokojování vlastních potřeb a postupuje bezohledně, bez
výčitek a agresivně. Jeví se jako odbrzděný a bez zábran. Jeho chování je silně
nekonformní, odmítá školu, usilovnou práci a toto osobnostní založení ho během puberty
a dospívání vede k řadě konfliktů a incidentů.
Kriminalita jako instrumentální chování
U tohoto typu se můžeme setkat i s jedinci, kteří jsou vzdělaní, mají dobré sociální
postavení a pocházejí ze zdravého rodinného prostředí. Jedná se o účelové kriminální
jednání a slouží k dosažení žádoucího cíle. Jedná se o situaci, která je pro jedince velmi
důležitá, ten se domnívá, že může hodně získat, anebo ztratit. Když nemůže dosáhnout
vytouženého cíle, dojde k pokušení získat vytoužené kriminálním jednáním nebo
nečestným způsobem. Výskyt tohoto typu kriminálního jednání souvisí s atraktivností a
důležitostí vytouženého cíle. Čím je cíl subjektivně důležitější, tím pravděpodobnější je
kriminální jednání. To vysvětluje fakt, proč se trestného činu může dopustit zdánlivě
bezúhonný občan. Příkladem může být poctivý nálezce cizí peněženky, který ji nedávno
vrátil, ale v obchodě ukradne labužnickou konzervu.
Kriminalita jako důsledek přizpůsobení se skupině
Toto kriminální jednání není z pohledu jednotlivce výsledkem svobodné volby,
ale vyplývá ze sociálního tlaku členské skupiny. Často se s ním setkáváme v partách
mladistvých. Není však vázaný jen na kriminálně orientované primární party, ale můžeme
se s ním setkat i v různých sekundárních skupinách, jako jsou například firmy,
hospodářské podniky. Příkladem může být, když je nový zaměstnanec pod hrozbou ztráty
zaměstnání nebo diskreditace tlačen k nezákonným aktivitám (např. klamání zákazníků,
uvádění nepravdivých údajů).
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Kriminalita jako důsledek neadekvátních strategií při zvládání stresu
Zde je zdrojem nedostatek schopností jedince vyrovnat se se zátěžovou situací.
Jedinci neumějí zvolit a použít vhodný způsob řešení problému. Situaci tím pádem
prožívají jako stresovou, cítí se frustrováni a neví, jak by měli pokračovat. Z různých
důvodů se to v předchozím vývoji svého života nenaučili. Může se jednat o existenciální
situace, kdy jedinci mají pocit, že nemají dostatek financí, a tak sáhnou k jejich získání
protiprávním jednáním.
V konkrétních příkladech se mohou jednotlivé psychologické zdroje kombinovat.
Jedinec například může být impulzivní a navíc zvolí neadekvátní strategii zvládání stresu.
V reálném životě se může stát, že se jedinec ocitne shodou náhod v situaci, kdy se
zachová zcela překvapivým způsobem, který nezapadá do jeho osobnostního obrazu. O
takové životní náhody a situační efekty se zajímá tzv. výzkum chaosu. Jedná se o moderní
směr, který učí, že „kriminální jednání nemusí být vždy logickým vyústěním kauzálního
řetězce psychologických, sociálních a jiných příčin. Nepředstavuje tedy jedinou
alternativu chování a nikdy není nevyhnutelné. Výzkum chaosu pracuje s tezí
minimálních příčin a maximálních účinků. Drobná, zanedbatelná okolnost může
nastartovat závažné důsledky. Tento jev je rovněž označován jako tzv. motýlí efekt,
například drobné nedorozumění mezi partnery končí velkým incidentem.“ (Čírtková,
2015, s. 191)

Kriminální motivace
Kriminální motivace úzce souvisí s kriminálním jednáním. Říká nám, proč se
jedinec zachoval tak, jak se zachoval. Pojmem motivace rozumíme duševní proces, který
vzbuzuje určitý způsob chování, udržuje ho v chodu a zaměřuje ho na daný cíl. Motivace
může být z části uvědomovaná a z části neuvědomovaná. Ve vnitřním dění jedince
dochází k poměřování dvou hybných zdrojů, jsou jimi motivy a incentivy. Motivy jsou
vnitřní pohnutky k jednání (např. potřeby), incentivy představují vnější situační
okolnosti. Při zkoumání kriminální motivace se došlo k tomu, že neexistuje něco jako
kriminální pud, který by samostatně popoháněl ke kriminální činnosti. Taktéž je známo,
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že nelze odlišit vnitřní pohnutky, které by spouštěly nebo nespouštěly kriminální chování.
„Odlišnosti mezi kriminálním a nekriminálním jedincem se v současnosti hledají nikoli
v motivech, nýbrž v motivačních procesech, ve kterých se dále uplatňují osobnostní
charakteristiky a situační faktory.“ (Čírtková, 2004, s. 93)
Existují tři hlavní proudy v psychologii, které se k otázce kriminální motivace
vyjadřují. K těmto třem proudům se pak vztahují další teorie.
Psychoanalytický proud zdůrazňuje vliv emocionálně nabitých konfliktů, které jedinec
získal v dětství. Tyto konflikty se v dospělosti mohou projevit jako duševní nemoc nebo
kriminální jednání. Psychoanalytický přístup připouští vliv neuvědomovaných motivů.
Behaviorální přístup vnímá za rozhodující procesy sociálního učení, tzn. že jedinec se
učí být kriminálním, tak jako se učíme ušlechtilejším záležitostem.
Kognitivní směr vychází z pochybených kognitivních schémat, kterými jedinec
ospravedlňuje své kriminální jednání a díky tomu si zachovává pozitivní sebeobraz.

Teorie morálního vývoje
Kohlberg vytvořil kognitivně-vývojovou teorii morálního vývoje, která nám
poskytuje pohled na morální vývoj a jeho možné souvislosti s kriminalitou (antisociálním
chováním). Kohlberg na základě výzkumu dospěl k tomu, že morální vývoj prochází
třemi stadii, přičemž každé z nich sestává ze dvou etap. Takto je popsali Krejčířová a
Langmeier (2006, s. 133):


1. stadium- předkonvenční úroveň: Za základ hodnocení určitého jednání jsou
přijímány konkrétní následky, a to trest nebo odměna.
o Typ I- heteronomní stadium: dítě je zaměřeno na uposlechnutí nebo
neuposlechnutí instrukce dospělého a na následující odměnění nebo
potrestání jeho jednání.
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o Typ II- stadium naivního instrumentálního hédonismu: dítě jedná ve shodě
(konformně) s určitými příkazy nebo zákazy, protože za to očekává
určitou výhodu nebo předpokládá, že se vyhne hrozící nepříjemnosti. Jeho
jednání je tedy instrumentální, jedná pro zisk určitého cíle.


2. stadium- konvenční úroveň: Zde je důležité splnění sociálního očekávání.
o Typ III- morálka „hodného dítěte“: dítě jedná tak, jak se od hodného
dítěte očekává - skrze mravní jednání mu jde o vytvoření nebo udržení
dobrých vztahů, důraz je položen na soulad mezi lidmi.
o Typ IV- morálka svědomí a autority: dítě jedná podle norem, protože chce
předejít kritice autoritativních osob a tím současně předešlo pocitům viny,
za něž by je odsuzovalo vlastní svědomí.



3. stadium- postkonvenční, principiální úroveň: Rozhodování o tom, co je
správné a co ne, co se má nebo nemá udělat, se zakládá na principech, které
jedinec sám vědomě přijímá za své a o kterých předpokládá, že se na nich mohou
dohodnout všichni lidé.
o Typ V- morálka jako forma určité společenské smlouvy nebo společenské
užitečnosti na straně jedné a individuálních práv na straně druhé: dítě
uznává, že práva jednotlivce i celého společenství mají být chráněna a
respektována. Chová se tedy ve shodě se společenskými normami, protože
si chce zachovat uznání nezúčastněného pozorovatele, který jednání
posuzuje z hlediska obecného dobra.
o Typ VI- morálka vyplývající z univerzálních etických principů: jedinec se
chová shodně s normami proto, aby sám sebe nemusel odsuzovat. Obecně
mravní principy platí pro všechny, tedy i pro něho, a musí podle nich
jednat.
Také Piaget se zabýval vývojem morálního vědomí a jednání a vytvořil teorii,

kterou právě Kohlberg následně ověřoval. Piaget určil tři základní etapy vývoje morálky,
které odpovídají etapám poznávání světa. Piaget tyto tři etapy, na rozdíl od Kohlberga,
odlišuje podle věku dítěte (Krejčířová a Langmeier, 2006, s. 132):
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Heteronomní morálka- je morálka u dětí předškolního dítěte a většiny školních
začátečníků. Je určována druhými, příkazy a zákazy dospělých. Jednání je dítětem
hodnoceno jako „dobré“, když je dovoleno nebo výslovně schvalováno rodiči a
učiteli, naopak „zlé“ jednání, když je jimi zakazováno, příp. trestáno. Mravní
hodnocení je plně závislé na autoritě dospělého.



Autonomní morálka- na ni přechází dítě okolo 7-8 let, zde již dítě uznává určité
jednání za správné nebo nesprávné samo o sobě, bez ohledu na názor dospělého.
Dítě se stává v oblasti mravního hodnocení nezávislejší a vůči dospělým
kritičtější. Jedná se však o rigidní morálku, kdy stanovené zásady platí pro
všechny a za všech okolností stejně.



Morálka přihlížející k motivům jednání- od 11-12 let většina dětí proniká
hlouběji do podstaty mravního hodnocení, když přihlíží i k motivům jednání.
Neočekává, že by bylo třeba za stejné jednání uložit vždy stejný trest či
poskytnout stejnou odměnu. Dítě bere ohled na situaci, na vnější podmínky a
vnitřní pohnutky.

Vina, svědomí a trest
Pocity viny úzce souvisí s prožíváním vlastního svědomí. Pokud se výchovou a
vývojem člověka, nepodařilo vytvořit svědomí, nemůže člověk pociťovat vinu. Za
prohřešek, někdy až trestný čin, přichází trest.
Svědomí, respektive morálka se vyvíjejí v průběhu socializace spolu s vývojem
„spolčovacího pudu“, jak k tomu uvádí Wendland (dle Nakonečný in Samešová, 2006):
„Je-li prostředí vřelé, přátelské a láskyplné, setkává se dítě s lidmi s důvěrou a
otevřeností, je-li atmosféra chladná, věcná a distancovaná, nebo dokonce odmítavá,
zůstává dítě egocentrické a nedůvěřivé.“ Pokud tedy morálka a svědomí jsou vyvinuty
slaběji, nemají na chování jedince tak velký regulační vliv.
Svědomí lze definovat takto: „Forma prožívání morálního hodnocení vlastních
činů, motivů a citů. Současná psychologie považuje svědomí za složku osobnosti,
kulturně a sociálně podmíněnou, osvojenou učením.“ (Hartl, Hartlová, 2004, s. 577)
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Tématem svědomí se zabýval již Sigmund Freud ve svém strukturálním modelu
lidské psychiky. „V duši každého z nás nad námi bdí a strmí Superego, Nadjá. Superego
představuje sadu mravních hodnot a sebekritických postojů, vesměs soustředěných kolem
zvnitřněných obrazů rodičů. Superego vyrostlo ze zkrocených pudů, a proto je stejně silný
jako jejich pudové nároky. Vzniká poměrně zdlouhavým procesem ztotožňování se na
konci Oidipovského komplexu s autoritami, tedy s identifikací s matkou nebo otcem a
později s různými vzory příslušné společnosti. Superego je nitroduševní tlak, který v sobě
pociťujeme, aniž bychom mu připsali motivační zdroj ze síly pudů. O superegu můžeme
říci, že je to hlas svědomí, který kriticky pozoruje naše činy i naše fantazie.“ (Táborská,
2017)
Klein vnímá svědomí jako soubor zvyků, které se utvářejí podle toho, za co byl
jedinec v dětství chválen nebo kárán. Dříve se uvažovalo, že svědomí má složku pouze
racionální, novodobá psychologie mu přiřazuje jak složku racionální, tak složku
emotivní, tzn. že když se objeví na scéně naše svědomí, pociťujeme k němu nějaké
emoce, většinou negativního rázu a tím s v nás spustí pocit viny.
Vinu, respektive pocit viny, definují Hartl a Hartlová (2004, s. 410) jako:
„Subjektivně prožívané přesvědčení vztahující se k minulosti, v němž si jedinec myslí,
někdy i nesprávně, že něco zavinil. Trpí výčitkami svědomí a očekává trest.“
Vina se dá vnímat dvojím způsobem, jednak jako vina ke zvnitřněným morálním
zásadám a zákonům společnosti a jako provinění se sám sobě. K. Jaspers (in
Kocvrlichová, 2006, s. 31) rozlišuje vinu na kriminální, politickou, morální a
metafyzickou. Vina kriminální spočívá v jednoznačném porušení zákona, posuzující
instancí je zde soud. Pod vinou politickou si můžeme představit činy státníků, posuzují
instancí je moc. Viny morální se dopouští jedinec, který je zodpovědný za své činy, zde
je rozhodující jeho svědomí. Vina metafyzický vyplývá ze solidarity mezi lidmi jako
lidmi, jedinec je v tomto pojetí spoluzodpovědný za všechno bezpráví a zločiny, pokud
neučinil vše, aby jim zabránil. Pro mou práci je důležitá vina morální a její vztah k vině
kriminální a jejím důsledkům v podobě trestu.
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Fromm nahlíží na pocity viny jako provinění se vůči autoritám, zvnitřněným
pravidlům, které tyto autority představují. Pokud pociťujeme vinu, dohnalo nás k tomu
naše svědomí, které se vyvíjí při výchově. Jedinec se snaží dodržovat daná pravidla,
přičemž absolutní dodržování pravidel není možné, jedinec se vždy dopustí nějakých
přestupků. V důsledku těchto přestupků pak vzniká pocit viny a potřeba rozhřešení ze
strany autority, kterou jedinec trvale potřebuje. Rozhřešením může být jak trest, tak
odpuštění. (Samešová, 2006)
Trest Hartl a Hartlová (2006, s. 628) definují následovně: „Trest znamená
ukončení určité reakce, aniž by nabízel reakci jinou. Výsledkem je, že může vzniknout
reakce ještě méně žádoucí, např. strach, odpor k trestající osobě, situaci, místu.
Východiskem je přesměrování chování, tj. nabídka jiné pozitivní reakce, kterou je třeba
odměňovat a tím posilovat.“
Trest je normativně uznaná společenská sankce za provinění proti zákonu. Cílem
trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit odsouzenému v dalším
páchání v trestné činnosti a vychovat ho k tomu, aby vedl řádný život. Trest je
odsouzeným často vnímán jako odmítnutí jeho osoby ve společnosti. Jak jsem zmínila
výše v definici trestu, trest je podobně jako odměna základním prvkem při učení. Aby byl
trest účinný, je třeba aby následoval bezprostředně po provinění a musí být
individualizován směrem k pachateli.
Může se stát, že i když svědomí člověku říká, že udělal něco špatného, a tudíž by
měl pociťovat vinu, sebezáchovné mechanismy jedince ho vedou k nepřipuštění si pocitu
viny, aby si zachoval svůj dobrý sebeobraz.
Tím, že dochází k neutralizaci pocitů viny, umožňuje to jedinci opakované
kriminální jednání. Jedinec, který si uvědomuje svou vinu za spáchané skutky a přijímá
svůj trest jako adekvátní, má větší šanci vyhnout se recidivě kriminálního chování.
Čírtková (2015) ve své publikaci zmiňuje neutralizační techniky, které udržují jedinci
jeho pozitivní sebeobraz.
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Odmítnutí oběti- tato omluva spočívá ve snižování hodnoty oběti a odmítnutí její
role při činu jako role oběti.



Popření odpovědnosti- buď přenáší svou odpovědnost na oběť, nebo vnímá sám
sebe jako oběť vnějších okolností, kterými byl k trestnému činu dohnán.



Odmítnutí způsobené újmy- jedinec bagatelizuje újmu, např. že bance ty peníze
zas tak chybět nebudou.



Odsouzení odsuzujících- pachatel zpochybňuje mandát a spravedlnost
vyšetřujících a rozhodovacích orgánů, poukazuje na jejich předpojatost,
nekompetentnost, nepřijímá je jako ochránce společenských norem, což mu
umožňuje vnitřně odmítnout i jejich konečný rozsudek.



Odvolání se k vyšší loajalitě- jedinec je ze svého hlediska raději zodpovědný
vůči své kriminální subkultuře, než vůči normám většinové společnosti. Může se
projevovat např. i chráněním dalších členů kriminální skupiny.
Čírtková (in Samešová, 2006) ve své práci zmiňuje zjištění, ke kterým došli

Walters a White. Na základě klinických zkušeností s jedinci s kriminálním životním
stylem vypracovali model osmi primárních kognitivních charakteristik kriminálníků.
Tyto chyby v myšlení vnímají jako důležitější pro spáchání trestného činu než nepříznivé
sociální podmínky, jelikož přímo ovlivňují proces rozhodování. Jde o:


Zmírňování- pachatelé mají tendenci hledat příčinu svých trestných činů ve
vnějších faktorech, jako jsou těžké výchozí podmínky, život je „nefér“. Dalším
způsobem

zmírňování

je

zlehčování

trestného

činu,

poukazování

ne

neprofesionalitu a křivdu ze strany vyšetřovacích orgánů a soudu, a také přesun
viny na oběť. Zmírňování je typickou kognitivní metodou s účelem zachovat si
pozitivní sebeobraz.
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Blokování- jde o strategie sloužící k překonání strachu, úzkosti a jiných emocí,
které slouží k odstrašení od kriminálních aktivit. Blokování je plně pod
pachatelovou kontrolou, může si k němu dopomoct užitím alkoholu nebo drog.



Oprávnění- jedná se o nebezpečný koncept kognitivních představ spočívajících
v tom, že pachatel je svým kriminálním životním stylem jiný než ostatní, zatímco
ostatní „obyčejní“ musí respektovat společenské normy, on je výjimečný. Věří ve
své právo dělat si co chce, okolní svět je to pro uspokojování jeho potřeb.



Orientace na moc- u delikventů je časté chápání jen v jedné dimenzi, a to silný slabý, z tohoto náhledu na svět, pokud nechce být slabý, musí být silný. Proto je
jeho cílem získání pocitu moci a ovládání druhých. Situace ve svém životě vnímá
stejně extrémně - buď je na vrcholu nebo na dně.



Sentimentalita- ve vězení často pachatelé projevují sentimentalitu, může jít o
estetické projevy (náhlé tíhnutí k umění), sentimentální vyjadřování se o vlastní
rodině, přehnaná péče o zvířata či lidi, nebo silné náboženské vzepětí, bez ohledu
na to, jak vážné jejich trestné činy byly. Cílem takového chování je zlepšit svůj
sebeobraz - přesvědčit sebe i okolí, že je vlastně dobrý, hodný člověk.



Superoptimismus- jedná se až o bláhovou sebedůvěru, kterou pachatelé mají, co
se týká jejich trestné činnosti. Mají dojem vlastní nepřemožitelnosti a
nepolapitelnosti, chroničtí pachatelé obecně vnímají riziko dopadení menší než
příležitostní pachatelé. Často ve chvílích, kdy je potřeba největší rozvahy,
propadají vzrušení z trestného činu a jednají lehkomyslně. Právě iracionalitu
myšlení pachatelů vnímají autoři jako klíčovou pro kriminální chování, pro které
se jedinec rozhoduje.



Kognitivní indolence- jde o lenost v myšlení i v činech, ke které mají jedinci
s kriminálním životním stylem sklon. Myslí i jednají tou nejjednodušší cestou (př.
jak nejrychleji získat peníze?), vyhýbají se přemýšlení nad podrobnostmi, nad
rizikem neúspěchu, přecházejí to vírou, že to prostě vyjde.
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Diskontinuita- jedná se o kognitivní rys, který spočívá ve snadném podléhání
svodům kriminálního života, a to i když by si jedinec třeba přál změnu. Je ve svém
rozhodnutí nekonzistentní a jeho kriminální kariéra se dále rozvíjí.
Témata pro teoretickou část jsem zvolila až na základě badatelské činnosti, jelikož

jsem chtěla do výzkumu vstoupit nezaujatě a otevřeně ke všemu, co zakotvená teorie
nabízí.
Zvolila jsem téma rodiny, které považuji v životě každého člověka za stěžejní,
především se však významně dotýká utváření vztahu s druhými lidmi. Dále jsem se
věnovala kriminalitě, což je jasné téma vzhledem k zaměření výzkumné oblasti.
Teoretická část slouží čtenáři k poskytnutí vhledu do problematiky žen ve výkonu
trestu odnětí svobody a jejich zkušenostem se vztahy. Já jsem ji v diskuzi využila pro
propojení získaných výsledků z výzkumné činnosti.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST

Výzkumný problém
Vůbec prvním krokem pro mě bylo vydefinovat téma diplomové práce. Vybrala
jsem si oblast, kam jsem během období, kdy se diplomová práce zadávala, chtěla
směřovat. Jednalo se o forenzní psychologii. Výzkumný problém tedy koresponduje
s mými bývalými ambicemi a oblastí zájmu. Konkrétní název práce se vyvíjel za pomoci
vedoucího práce, kdy jsme se rozhodli sledovat tématiku vztahových zkušeností u
delikventů. Postupem času jsem zjistila, že trestní činnosti žen je nejméně věnovaná
pozornost, a proto jsem se rozhodla směřovat své úsilí právě k nim. I přesto, že lze nalézt
práce věnované kriminalitě žen, málo z nich se jí však věnuje z kvalitativního hlediska.
Šlo mi o prozkoumání životních příběhů trestaných žen, které mi umožní hlubší
vhled do této problematiky. Navíc, mnou zkoumané respondentky jsou všechny matky a
domnívám se, že to by mohlo přinést nový rozměr ke všem již vzniklým pracím.
Práce Netíka a Blatníkové se věnuje oblasti kriminality žen a oni si vysvětlují
nízký zájem o ni takto: Lze totiž dlouhodobě pozorovat, že 1) podíl ženské kriminality na
celkové trestné činnosti je malý, 2) trestné činy páchané ženami jsou méně závažné, 3)
ženy bývají odsuzovány k výkonu trestu odnětí svobody jen v malém počtu případů
(Heidensohn in Netík a Blatníková, 2007).
Když se podíváme na kriminalitu z genderového hlediska, tak zjistíme, že
skutečně mnohem více trestných činů páchají muži. Nicméně ze statistik Českého
statistického úřadu1 vyplývá, že při srovnání roku 1995 a roku 2016 počet odsouzených
mužů je v podstatě stejný (50 369 / 51 464), kdežto počet odsouzených žen narostl o
polovinu (4 588 / 9 959). Můžeme tedy usuzovat na to, že během posledních dvaceti let
se ženy stávají více činnými v trestné činnosti, a proto je žádoucí zmapovat právě trestnou
1

Údaje jsem si vyžádala od Ministerstva spravedlnosti ČR - Oddělení justiční analýzy a statistiky
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činnost žen. Poměr trestných činů mezi muži a ženami je však stále výrazný (cca 5:1).
(viz. Obrázek 1)
Můj záměr pro oblast kriminality žen je tedy zřejmý, je jí věnováno méně
pozornosti, ačkoli vzrůstá a zároveň mě zajímá, zda se liší od kriminality mužů. O
kriminalitě žen a k tomu, jak s ní souvisí jejich vztahy, popř. mateřství, jsem nenašla
žádný zdroj, který by se problematice věnoval z kvalitativního hlediska.
Obrázek 1 Graf - odsouzené osoby, zdroj: vlastní zpracování
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Metody sběru dat
Ve své práci se opírám o dvě metody sběru dat – rozhovor a Tematickoapercepční test. Rozhodla jsem pro použití těchto metod, protože pokud chci skutečně
pochopit vnitřní pochody člověka, rozhovor je cesta do jeho duše. Během rozhovoru však
jedinec sdělí jen to, o co se chce podělit. Sdělené informace jsou jen z jeho pohledu, navíc
si je může upravit, ať vědomě či nevědomě. Naproti tomu díky TAT můžeme získat další
informace o osobnosti jedince, zjevují se nám v testu i neuvědomované, nebo díky
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obranným mechanismům potlačené jevy. Během rozhovoru s respondentkami, kvůli
navození důvěrné atmosféry, jsem k nim byla empatická, dávala jsem najevo
porozumění. Měla jsem tendenci věřit tomu, co mi říkají a nezpochybňovat to. V TAT se
mi podařilo odstoupit od příběhu respondentky a dojmu z rozhovoru s ní a tím jít za
sdělené informace.

Rozhovor
Vzhledem k tomu, že mým cílem bylo dozvědět se od respondentek o jejich
životním příběhu, zvolila jsem metodu narativního rozhovoru s prvky tzv. rozhovoru
pomocí návodu (viz Hendl, 2008, s. 174). Šlo mi o to, co nejvíce se přiblížit k jednotlivým
respondentkám, ukázat jim svou účast a porozumění tak, aby se mi mohly co nejvíce
otevřít. Přístup ke všem nebyl stejný, ale reagovala jsem otázkami dle potřeby a situace.
Neměla jsem konkrétní, předem připravené otázky, ale sledovala jsem spíše témata, jako
je rodina, vztahy s ostatními, apod.
Na rozhovor jsem víceméně neměla vymezený čas, nechala jsem každé
respondentce prostoru, kolik pro své vyprávění potřebovala. Některé z nich se
rozpovídaly, bylo vidět, že jsou rády, že mohou o svém příběhu pohovořit, jiné byly
uzavřenější. Data jsem sbírala na podzim roku 2016, celkově jsem provedla 8 rozhovorů
s různými délkami.
Ve věznici jsem měla k dispozici dostatečně velkou místnost, kdy jsem
s respondentkami seděla u stolku naproti sobě. V místnosti kromě nás nikdo nebyl.
V některých případech se stalo, že byl náš rozhovor narušen hlášením, které bylo zřetelné
i v naší místnosti. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon, měla jsem k dispozici pomůcky
na poznámky, kam jsem si zapisovala emoční projevy v daném čase (pláč, smích, apod.).
V příloze uvádím doslovný přepis daných rozhovorů.
Před daným rozhovorem jsem se respondentce představila, poděkovala, že je
ochotná se mnou spolupracovat, a vysvětlila, pro jaký účel je náš rozhovor určen. Dále
jsem je požádala o svolení audio záznamu a vysvětlila, proč je nutný. Souhlas
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respondentek s rozhovorem jsem měla dopředu od sociální pracovnice na oddělení.
Taktéž jsem jim sdělila, že veškeré informace v mé práci budou anonymní.
Náš rozhovor začínal mou otázkou „Můžete mi povědět něco o vašem životě?“,
popř. „Zajímá mě váš životní příběh.“ Otázky, ke kterým jsem případně směřovala, byly
na tyto témata:
1) primární rodina (historie, vztahy)
2) vztah s nejbližší osobou v dětství
3) důvod k trestné činnosti a následnému uvěznění
4) co mi VTOS vzal/dal.

Tematicko– apercepční test (TAT)
Další metodu, kterou jsem se rozhodla ve svém výzkumu využít, byl tematickoapercepční test. Tento psychodiagnostický nástroj se řadí mezi projektivní metody,
především je ale testem osobnosti. Je tvořen souborem 31 tabulí, na kterých jsou
vyobrazeny různé sociální situace. Existuje několik užívaných sad tabulí, pro naše účely
jsem si vybrala sestavu Goldmanna a Soukupové2, ke které jsem přidala tabuli 7GF,
zařadila jsem ji jako předposlední. Tuto tabuli jsem doplnila z toho důvodu, že
výzkumnou otázku jsem směřovala ke vztahům respondentek a na této tabuli je ústředním
motivem vztah matky a dcery. Úkolem respondenta je vymyslet příběh na každou
z tabulí, přičemž se sleduje především obsah příběhů, významné také bývá, jak se daný
jedinec na situaci adaptuje.
TAT je percepčně kognitivní test, za jehož autory jsou považovány H.A. Murray
a CH.D. Morganová. Dle Murrayho tento test nabízí zjišťování apercepce. Apercepcí
rozumíme dodávání významu tomu, co je vnímáno na základě předchozí zkušenosti.
Murray při sestavování testu vycházel ze dvou tendencí lidské psychiky a) interpretovat
mnohovýznamové situace v souladu s vlastními zkušenostmi a potřebami, b) vystavět
literární tvorbu na vlastní zkušenosti s vědomým nebo nevědomým vykreslením citů a

2

Jedná se o sadu 12ti tabulí v tomto pořadí: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10, 13MF, 18GF a 5
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potřeb v postavách hrdinů vystupujících v příbězích. „Subjekt tedy mluví a jedná sám za
sebe, když vykresluje hrdinu svých příběhů. Zkušenosti a potřeby hrdiny jsou tak vlastně
zkušenostmi a potřebami vyšetřované osoby.“ (Svoboda, 2010, s. 175).
TAT je nejpopulárnější metodou založenou na vyprávění příběhů. Od této metody
se postupně vyvinuly další techniky založené na percepci. Nevýhodou zajisté je, že ačkoli
se testu dostává popularity mezi klinickými psychology, neexistuje dohoda na jednom
skórovacím systému, nebo normy pro klinické použití. TAT je méně ovlivněno tendencí
k sociální žádoucnosti a defenzivitou než např. dotazníky či sebeposuzovací stupnice.
Goldmann a Soukupová doporučují využití metody pro děti od 14 let. Dle Murrayho je
však dolní hranice 4 roky, jiní autoři ho používají od 5ti let. Dětem do 15 let by měly být
předkládány tabule pro chlapce (B boys) a dívky (G girls), starším jsou určeny tabule pro
dospělé.
Jak jsem již zmínila výše, existuje celá řada skórovacích systémů. Věnuje se jim
např. Jenkinsová3 ve své publikaci, současnými přístupy využívaných pro interpretaci
testu se také v obsáhlé monografii zabývá Čermák a Fikarová4. Od 90. let minulého století
je pozornost nejvíce věnována dvěma klinickým skórovacím systémům a to Hodnocení
obranných mechanismů podle Cramerové (DMM) a Zjišťování objektních vztahů od
Westena (SCORS). Pro účely své práce jsem se nakonec rozhodla nevyužít žádný ze
systémů a protokol jsem skórovala kvalitativně.

Soubor respondentů
Má původní představa o souboru respondentů byla – muži odsouzení za vraždu.
Vzhledem k tomu, že dostat se k tomuto vzorku není jednoduché a o mužích ve VTOS
existuje řada prací, rozhodla jsem se věnovat ženské kriminalitě, o které je výrazně méně

3
4

Jenkins S.R.: A Handbook of Clinical Scoring Systems fot Thematic Apperceptive Techniques, 2007
Čermák I., Fikarová T. a kol.: Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy, 2012
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dostupná literatura. Jedním z důvodů, proč tomu tak může být je, že častějšími pachateli
trestné činnosti jsou muži.
Ve své práci jsem původně, vzhledem k omezeným možnostem dostat se
k dospělým ve věznici, měla pracovat s mladistvými delikventy z Diagnostického ústavu
Lublaňská. Nakonec se mi podařilo zkontaktovat se s ředitelem Vazební věznice Praha
Ruzyně, jehož součástí je oddělení výkonu trestu žen, které je umístěno v Domově sv.
Karla Boromejského v Řepích, a ten mi zde umožnil sběr dat.
K tomu, abych mohla ve věznici sběr dat provést, bylo potřeba projít řadou
opatření. Vše začalo v květnu 2016 písemnou žádostí sekretářce věznice a řediteli,
pokračovalo to přes osobní setkání s ředitelem věznice a místním psychologem
s objasněním, k čemu sběr dat bude sloužit, jak bude nakládáno s daty, kolik žen bude
tvořit výzkumný vzorek, v jakém období bych chtěla data sbírat a další. Dále jsme sepsali
smlouvu o umožnění realizace šetření k diplomové práci, kterou bylo potřeba potvrdit
školou. V neposlední řadě bylo třeba zažádat o vystavení povolení vstupu do věznice,
vždy zvlášť na zvolené dny a hodiny s konkrétním typem diktafonu. Při mé první
návštěvě jsem chtěla rozhovor nahrávat na diktafon v mobilním telefonu, což nebylo
možné. Ve věznici jsem prošla prohlídkou u vstupu, zanechala své věci ve skříňce a do
místnosti jsem se vydala jen s diktafonem, poznámkovým blokem, propiskou a sadou pro
TAT. Poučena z prvního rozhovoru jsem si příště přibrala kapesníky pro potřeby
respondentek, když se narazilo na citlivá témata.
Ve věznici jsem komunikovala se sociální pracovnicí, která mi vybrala a
domluvila vhodné respondentky. Neměla jsem tedy možnost vlastního výběru. Sociální
pracovnice je vybírala, jak mi sdělila, dle jejich inteligence a schopnosti hovořit. Záleželo
také na druhu trestné činnosti, protože například ženy odsouzené za vraždu se za svůj čin
stydí a nebyly by ochotné se mnou mluvit. Zároveň jsem pochopila, že některé
respondentky byly k rozhovoru sociální pracovnicí motivovány určitou výhodou na
oddělení. A samozřejmě vše záleželo na jejich ochotě se se mnou sejít. Nakonec mi
vybrala 8 žen, které byly většinou odsouzeny za podvodné jednání. Jednalo se o ženy ve
věku mladé až pozdní dospělosti, bylo jim 32 až 60 let. Ženy byly v té době blízko
36

poloviny trestu, tudíž měly vidinu, že budou podávat žádost o předčasné propuštění
z VTOS. Pro svou práci jsem zpracovala prvních 5 rozhovorů se ženami ve věku 41, 54,
34, 42 let a 62 let.

Seznámení s respondentkami
Pro lepší vhled do životních situací jednotlivých žen jsem připravila profily
respondentek, se kterými vás seznámím v této fázi své práce. Každé respondentce jsem
určila písmeno- pořadí rozhovoru odpovídá písmenu v abecedě. Označení paní A, paní
B, atd. používám při psaní analýzy rozhovorů.
Profil respondentky č.1 – paní A (nar. 1977, 1x VTOS, dohled, obchod s lidmi)
Paní A je odsouzená společně s manželem na 5 let za obchod s lidmi. V době
našeho rozhovoru se blížila polovina jejího trestu, chtěla zažádat o podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody. Šest let působila jako striptýzová tanečnice, poté
s manželem pomáhali zprostředkovat ve Švýcarsku pracovní pozice tanečnic u tyče
dalším Češkám. Jedna z nich na ně podala trestní oznámení, že po ní chtěli, aby
poskytovala sexuální služby. Nejprve nastoupil trest manžel (2009-2011). Ona, jelikož
měla nezletilé děti, tak jak sama říká si pořizovala děti (ty tři nejmladší) až do jeho
návratu, aby se stihli u dětí vystřídat. Ve věznici pracuje jako sanitářka u umírajících lidí.
Paní A bylo v době našeho rozhovoru 39 let. Má manžela a pět dětí, jednoho
chlapce ve věku 16 let, čtyři dívky, které mají 9, 7, 5 a 4 roky. Jak sama říká, jsou to
všechno a jediné, co má. Její rodina žije v SOS dětské vesničce. S manželem jsou svoji
od roku 2000. Občas jim vypomáhá její otec, který na tom zdravotně není příliš dobře.
Matka jí zemřela v roce 2007 na rakovinu, v červenci 2016 jí zemřela babička. Babička
jí byla nejblíž. Svoji primární rodinu popisuje jako úplně normální rodinu, fajnovou. Měla
báječné rodiče, úžasnou mámu, úžasného tátu. Nikdo v rodině nebyl soudně trestaný.
Myslí si, že si je se svými dětmi blíže, než si ona byla se svou matkou.
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Výkon trestu vnímá jako zbytečný, přeci ji nikdo v jejím věku nepřevychová.
Nejvíc trpí její rodina, ne ona. Ona má ve vězení pohodu, je to pro ni promrhaný čas.
Vnímá, že ji trest zlomil, bude obezřetnější, opatrnější, nebude druhým věřit. Až ji pustí,
bude se snažit žít plnohodnotný život, nebude se hádat s manželem o maličkostech, věří,
že to jejich vztah posílí. Ve vězení se naučila vážit si svobody a být trpělivější.
Profil respondentky č.2 – paní B (nar. 1964, 9x záznam, 2 x VTOS, dohled, podvody,
účetnictví s pečovatelskou službou)
Paní B je podruhé odsouzená za podvody. Nejprve byla odsouzená na 33 měsíců
nepodmíněně za podvody v akciové společnosti, kde poskytovali úvěry klientům, kteří
nespláceli a nevyužili peníze na stavební úpravy, pro které byly peníze určené. Vzhledem
k tomu, že měla děti a byla v rozvodovém řízení, zažádala o odložení nástupu trestu. Do
výkonu trestu odnětí svobody nastoupila v roce 2009, pustili ji na podmíněné propuštění
v roce 2011. Během doby, kdy byla vyšetřována tato kauza, se paní B seznámila
s člověkem, pro kterého začala pracovat, ačkoli tušila, že se nejedná o legální záležitost.
Chtěla mít více peněz i z toho důvodu, že věděla, že se bude rozvádět. Po dvou měsících
ve věznici ji přijela vyslýchat policie ohledně dalších podvodů. Za ty byla odsouzená na
dalších pět let, do výkonu trestu nastoupila v roce 2014. Je v polovině svého trestu, bude
žádat o podmíněné propuštění.
Paní B bylo v době našeho rozhovoru 52 let. Byla jedenkrát vdaná (1996), v roce
2006 se rozvedla, bývalý muž byl závislý na alkoholu a automatech. Poznali se v roce
1993. Má dvě děti, syna 19 let, dceru 17 let. Od jejích 19ti let jí tvrdili, že nebude moct
mít děti. Během odloučení od manžela se seznámila s přítelem, u kterého děti byly po
dobu jejího prvního výkonu trestu odnětí svobody. Přítel byl starší, rozešli se, když mělo
dojít k druhému VTOS, v roce 2015 zemřel na infarkt. V době mezi tresty vybudovala
senior klub, který přepsala na neteř, která se zároveň během jejího druhého VTOS měla
starat o děti. Nakonec děti skončily v dětském domově. Syn se po dosažení plnoletosti
přestěhoval k jeho kamarádovi. Při tom všem nezvládl udělat maturitní zkoušku, pracuje.
V době druhého VTOS její bývalý manžel zemřel. Vnímá, že má velmi blízký vztah se
svými dětmi, sama ho nazývá „jinej než mají ostatní“, „jsem taková jiná máma“. Rodiče
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se rozvedli, když jí byl 1 rok. Její matka ji porodila v 19ti letech, žili na vesnici, proto se
s otcem brali, ale neklapalo to. S otcem se nezná, nikdy s ním nevyrůstala. Dětství
s matkou považuje za úžasné, nebylo nic špatně, nebo že by spolu nevycházely. Dětství
však trávila s babičkou a dědou, matka k nim ve středu dojížděla, byla s ní také od pátka
do neděle a o svátcích. Takto to bylo od jejího 1,5 roku až do 5. třídy, poté se přestěhovala
k matce do Prahy. Od chvíle, kdy to bylo možné, chodila na brigády, aby si vydělala.
Když jí bylo 16 let, chtěla se s otcem setkat, ale on to odmítl. Nejblíž měla k babičce,
která zemřela v roce 2001, matka umřela v roce 2005. Děda zemřel, když šla do 1. třídy.
Říká, že měla hodně přátel, o které přišla, jelikož si nerozuměli s jejím bývalým
manželem.
Vnímá, že ve VTOS nemá žádné starosti. Až ji propustí, nemyslí se, že by měla
mít problémy. I předtím si hned našla práci a bydlení.
Profil respondentky č.3 – paní C (nar. 1984, 8x záznam, 2 x VTOS, dohled, podvody
přes internet)
Paní C je podruhé odsouzená za podvody přes internet, kdy prodávala zboží, které
si nechala od zákazníků zaplatit, ale dané zboží neodeslala. V roce 2013 ji propustili díky
amnestii pana prezidenta. Podvody páchala dál, a tak je nyní odsouzená na 7 let. Je
v polovině svého trestu, bude žádat o podmíněné propuštění. K trestné činnosti ji dovedla
její finanční situace, kdy zůstala po rozvodu na děti sama a otec se nezajímal. Zároveň
přiznává, že neuměla s penězi hospodařit.
Paní C bylo v době našeho rozhovoru 32 let, má dva syny, 9 a 8 let. Rozváděli se
s manželem, když prvnímu synovi bylo 9 měsíců a čekala druhého. Otec jejích dětí o ně
neměl zájem. Její matka ji porodila v necelých 17 letech, na mateřské s ní byla babička.
S matkou nemá dodnes dobré vztahy, nikdy si nebyly blízko. Říká, že se jí neustále
snažila zavděčit, toužila po jejím zájmu, projevu lásky. Jsou protipóly, vnímá, že ji matka
odpískala. Syny má matka u sebe, omezuje jí v kontaktu s dětmi. Nejblíže si byla s dědou,
který zemřel v době jejího druhého těhotenství. Děda byl druhý manžel babičky, nebyl
tedy rodný. S babičkou si tolik nerozuměla. Otce nezná, z fotek ví, že se do svých pěti let
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stýkala s jeho rodinou. Později jí matka řekla, že otec bojoval, aby ji měl v péči. V osmé
třídě jí otec do školy poslal blahopřání k narozeninám, přála si ho kontaktovat, matka to
zamítla. Dnes má potřebu ho poznat.
Vnímá, že výkon trestu jí dal hodně důležitých zkušeností a osobnostně posunul
dál, změnil ji. Paní C ve VTOS podstupuje psychoterapii. Naučila se stát si za svým, dříve
se chtěla všem zavděčit, vyjít s každým, zalíbit se. Pro ostatní by se rozdala a sama si
neuměla říct o pomoc. Dnes si umí vyznačit svůj prostor, nesnaží se zavděčit, nechce
každému pomoct a o pomoc si umí říct. K nikomu dříve neměla důvěru, neuměla se
svěřovat, nyní věří, že to umí. Ve VTOS je však opatrná, ví, jaké tam jsou mezi nimi
poměry. Zmiňuje, že ve vězení netrpí, že výkon trestu je především trest pro rodinu.
Těžké je pro ni odloučení od rodiny.
Profil respondentky č.4 – paní D (nar. 1976, 1 x VTOS, dohled, podvod krácení daně a
poplatku)
Paní D je poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody, v době našeho rozhovoru se
blížila polovina jejího trestu a bude si žádat o podmíněné propuštění. Je odsouzená na pět
let za krácení daně a poplatku na DPH ve výši 1 650 000 Kč. Pracovala jako externí účetní
pro jednu firmu. Myslí si, že není vinna za to, za co je odsouzená. Dlouho se vyrovnávala
s odsouzením, považovala to za křivdu.
Paní D bylo v době našeho rozhovoru 40 let. Je rozvedená, v manželství s o šest
let starším mužem byla 17 let. Vadilo jí, že manžel byl negativistický a na vše se cítila
sama. S manželem má přátelský vztah, syn je v době jejího trestu u něho. Dcera je již
samostatná. Má dvě děti, dceru 21 let, syna 10ti letého. Před VTOS žila šest let s o 10 let
mladším přítelem, se kterým se rozešla krátce po nástupu do vězení. Dětem a jí pomáhají
její rodiče, se kterými má dobrý vztah. Říká, že uvěznění posílilo vztahy v rodině. Paní
D je jedináček, říká, že nebyla typ dítěte, které by mělo vše. Byla zvyklá si s rodiči vše
vyjednat, aby bylo po jejím. Ne však po té materiální stránce. Rodiče jí nikdy nic moc
nezakazovali, důvěřovali jí. Od malička jezdila na pionýrské tábory, nebo trávila čas u
babiček, nechtěla být doma sama. Nejblíže měla k babičce, matce matky, která zemřela
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před 4 lety. Říká, že babička žila jen pro ni a ona zase pro babičku. Vnímá, že rodičům
se nikdy moc nesvěřovala, neměli k sobě tak blízko. Nejezdili spolu na dovolené, nemá
s nimi žádné vzpomínky. I proto šla na střední školu na internát, má vystudovanou střední
ekonomickou školu.
Sděluje, že odnětí svobody ještě více posílilo rodinné vztahy. Rodinu nezklamala,
nikdo z rodiny se nestydí za to, že je ve vězení, stále jí důvěřují. Říká, že tahle etapa asi
musela být.
Profil respondentky č.5 – paní E (nar. 1956, 2 x VTOS, 10x záznam, dozor, podvody)
Paní E je po druhé ve výkonu trestu, celkově si má odsedět téměř osm let. V době
rozhovoru za sebou měla šest let a na nátlak dětí si zažádala o podmíněné propuštění. Se
svým trestem je smířená, vnímá, že si ho zaslouží a je připravena si ho odsedět celý.
Začala páchat trestné činy po rozvodu s manželem, kdy neměla tolik peněz, na kolik byla
zvyklá.
Paní E je nejstarší ze všech respondentek, v době našeho rozhovoru jí bylo 60 let.
20 let žila v manželství s mužem z Jugoslávie, se kterým se často hádali a docházelo i
k fyzickým potyčkám. Mají spolu 3 děti, dceru 32 let (má pět dětí, první měla v 17 letech,
do jeho deseti let se o něho starala paní E, měla ho jako své čtvrté dítě), syna 26 let a
dceru 21 let. Manžel byl stavař a vydělával hodně peněz, takže rodina žila v přepychu, na
který byla paní E zvyklá již z dětství. Jelikož se jejich manželství dostalo do fáze, kdy se
bála, že by mohla manžela zabít, rozhodla se pro rozvod. Tím se stalo, že již neměla tolik
peněz, kolik by si přála. Její starší syn s ní nemluví, zlobí se, že páchala trestné činy.
Starší dcera žila nějakou dobu v Anglii, nevídaly se, nyní je zpátky. S mladší dcerou je
v kontaktu, vnímá, že jí ublížila nejvíc, protože to měla náročné, když matka nebyla k
dispozici a ona studovala střední školu. Když byla paní E ve VTOS, vzal si ji do péče její
syn. Paní E je vyučená, pracovala v pohostinství. Pochází ze šesti dětí, ona je pátá, má
čtyři starší bratry a mladší sestru. Všichni sourozenci mají dobrá zaměstnání, ona se cítí
být černou ovcí rodiny. Otec měl dobrou práci, vydělával dost peněz, byla tedy zvyklá žít
v luxusu. Pro otce byla milovanou dcerou a rozmazloval ji. Po rozvodu s manželem měla
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partnery, nebyla nikdy sama. Nyní má již 13 let o 14 roků mladšího partnera, který na ni
čeká a je také stavař, má dost peněz. Jelikož je v důchodu, pobírá důchod a až ji propustí
chystá se pracovat, údajně má již něco domluveného. Bude žít s partnerem, který se o ni
postará.
Čas ve vězení vnímá jako prostor, kdy mohla přemýšlet nad svým životem. Je
přesvědčená, že trest ji dost poučil, aby nepáchala znova, byť zmiňuje, že to je asi v ní
(tendence k páchání).

Cíl a výzkumné otázky
Cílem mé práce je zmapovat prostředí žen, které jsou odsouzeny k výkonu trestu
odnětí svobody a zároveň jsou matkami dětí, které nejsou s nimi ve vězení. Můj zájem se
týká způsobu, jakým se mnou sdílejí svůj životní příběh a jeho hlubšímu porozumění. Jde
mi o kvalitativní náhled a k tomu jsem přizpůsobila metodu analýzy dat- výzkum
s emergencí.
Mým cílem v žádném případě nebylo omezit získaná data na příčiny kriminálního
chování, byť i tyto informace lze v mé práci nalézt.
Na počátku výzkumu jsem si zadala jedinou obecnější výzkumnou otázku „Jak
vnímají své vztahy s druhými lidmi ženy ve výkonu trestu odnětí svobody?“, která mi
poskytovala prostor pro vynoření rozšiřujících otázek na základě analýzy dat.
Ve své práci jsem tedy postupem bádání dospěla k těmto výzkumným otázkám:
1) Jak ženy ve výkonu trestu odnětí svobody vnímají svůj trest?
2) Jak zařazují odnětí svobody do svého životního příběhu?
3) Jak popisují svou vztahovou zkušenost?
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Analýza dat
Na počátku výzkumné části jsem stála před rozhodnutím, zda zvolit kvantitativní
nebo kvalitativní typ výzkumu. Vzhledem k tomu, že mě zajímaly životní příběhy
jednotlivých respondentek a nebylo mým záměrem kvantifikovat sebraná data a
zobecňovat je na populaci, rozhodla jsem se pro kvalitativní výzkum. Navíc jsem viděla
velký přínos do mé praxe při osvojování si dovedností potřebných pro provozování
kvalitativního výzkumu (např. sociální vnímavost, rozeznat a vyhnout se zkreslení,
kriticky analyzovat situaci apod.).

Zakotvená teorie
Pro analýzu sesbíraných dat jsem se inspirovala tzv. zakotvenou teorií neboli
grounded theory. „Pojetí výzkumu založené na zakotvené teorii je kvalitativní výzkumná
metoda, která používá systematický soubor postupů ke tvorbě induktivně odvozené
zakotvené teorie o nějakém jevu. Výsledkem výzkumu je spíše teoretické vyjádření
zkoumané reality než sada čísel nebo skupina volně vztažených pojmů.“ (Strauss a
Corbinová, 1999, s. 15). Tzn. že nezačínám teorií, kterou bych postupně ověřovala, jako
je to obvyklé u kvantitativních metod výzkumu.
Na počátku stála výzkumná oblast – lidé páchající trestné činy, a nechávala jsem
prostor, aby se vynořilo to, co je v této oblasti významné. Dále jsem si stanovila základní
obecnou výzkumnou otázku „Jak vnímají své vztahy s druhými lidmi ženy ve výkonu
trestu odnětí svobody?“. Tato otázka mi nechala dostatek prostoru pro pečlivé
prozkoumání. Až na základě sebraných dat a jejich analýzy jsem dospěla k otázkám, které
problematiku zúžily. Zároveň jsem ctila zlaté pravidlo zakotvené teorie, které říká, že
není nutné ba dokonce ani vhodné, předem prostudovat dostupnou literaturu k danému
tématu a mít tak specifickou znalost. Vhodnou literaturu jsem vyhledávala až na základě
postupně se vynořujících témat. Jednou ze základních součástí zakotvené teorie je totiž
tvořivost a předem určené literární oblasti by ji mohly eliminovat.

43

V rámci analýzy dle zakotvené teorie by bylo vhodné při sběru dat provádět také
částečnou analýzu získaného materiálu a na základě jejich výsledků následně získávat
vzorky pro rozvinutí vynořující se teorie. To je však ve vězeňském prostředí takřka
nemožné, minimálně náročné, protože jsem neměla možnost podruhé s oslovenými
respondentkami pohovořit.

Metoda analýzy rozhovorů
V rámci správného postupu zvolené zakotvené teorie jsem při analýze rozhovorů
využila tří stupňů kódování: otevřeného, axiálního a selektivního. „Kódování představuje
operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými
způsoby.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 39).
Během otevřeného kódování dochází k rozebrání údajů na samostatné části. V
rámci zakotvené teorie dochází k analytickému procesu, díky kterému jsou
identifikovány a rozvíjeny pojmy. Prováděla jsem ho tak, že jsem si rozhovor pročetla.
Následně jsem si ho znovu pečlivě procházela a vše zvláštní, zajímavé, originální jsem si
podtrhávala tužkou. Při prvním rozhovoru jsem se věnovala každému slovu, nechtěla
jsem, aby mi vypadlo něco, co by mohlo být důležité. Poté jsem text procházela znovu a
prováděla otevřené kódování. U některých podtržených slov, či slovních spojení došlo
k jejich vyřazení, protože neměly s daným tématem nic společného. Ty, které mi přišly
relevantní, jsem se snažila nejvhodněji pojmenovat a to tak, že jsem používala slova
respondentky. Tyto pojmenování jsem si psala na jiný papír a přiřazovala jim číslo, toto
číslo jsem si napsala i nad podškrtnutá slova do textu rozhovoru. Takto jsem získala přes
šedesát pojmenování. Mezi těmito pojmenováními/kódy jsem poté hledala souvislosti,
podobnosti a uskupovala je do kategorií díky neustálému kladení otázek. To mi pomohlo
k hlubšímu pochopení daných jevů a jejich propojení. Postupem času u dalších
rozhovorů, když jsem získávala jistotu a zkušenosti, jsem si označovala spíše věty,
popřípadě uskupení vět. Ukázalo se, že v dalších rozhovorech se vyskytují podobné jevy.
U třetího rozhovoru se mi zdálo, že mám všechny důležité jevy identifikované a že je tím
výzkum nejspíš nasycen, i tak jsem se rozhodla udělat další. Po čtyřech rozhovorech mi
přišlo, že získaná data jsou si podobná, z toho důvodu jsem se věnovala ještě pátému
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rozhovoru. Mohlo by se totiž jevit, že získaná data lze zobecnit na všechny takové ženy,
tedy kvantifikovat je. To nebylo mým úmyslem a pátý rozhovor i tuto myšlenku vyvrátil.
Tabulka č. 1, zdroj: vlastní zpracování
Příklad otevřeného kódování
Pojmenování/kódy
Stěžování si na trest
Vzdálený vztah s matkou
Volnější výchova

Výrok
„..ve výkonu trestu se válíme.. to je tak zbytečnej čas tady,
promrhanej..“
„..prostě jsme k sobě ten vztah nikdy nenašly.. byly pro ni
důležitější asi jiný věci..“
„..žádný takoví ty rodiče, který by vám něco zakázali..“

Při otevřeném kódování jsem tedy text rozložila na jednotlivé částečky. Při
axiálním kódování dochází k tomu, že se údaje novým způsobem skládají dohromady,
kdy se mezi kategoriemi hledá spojení. Během tohoto typu kódování se hledá kontext,
v němž je kategorie zasazena, a interakce, díky kterým vzniká. Tím dochází k nalezení i
subkategorií, které jsou v nějakém vztahu s danou kategorií. Jedná se o induktivnědeduktivní proces, kdy dochází k porovnávání a kladení otázek. Při tomto typu kódování
jsem hledala způsoby, jakým jednotlivé kategorie vysvětlují jiné.
Tabulka č. 2, zdroj: vlastní zpracování
Příklad axiálního kódování
Kategorie
Neidentifikace s trestem
Touha po lásce a přijetí od matky
Absence dodržování pravidel

Koncepty
stěžování si na trest, kdo mě chce vychovávat,
uvěznění, zbytečnej čas tady
snaha se zavděčit, pocit že není dost dobrá, pocit
nedůležitosti
prosazení svého, rodiče nezakazovali, dělala jsem
si co jsem chtěla

Během selektivního kódování jsem se snažila vytvořit nadřazenou oblast, do
kterých skupiny kategorií spadají. Do tabulky jsem si zanesla všechny významné
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kategorie k jednotlivým respondentkám a přiřadila je do skupin, podle toho jak spolu
souvisí. Vzniklo mi tak šest oblastí, které jsem si pojmenovala: rodinné zázemí,
osobnostní vlivy, postavení se k trestu, vliv výchovy, náhled na trest a jiné (viz. příloha).
Nutno říct, že jsem si nekladla za cíl vytvořit ze sesbíraných dat teorii.
Tabulka č. 3, zdroj: vlastní zpracování
Příklad selektivního kódování
Nadřazená oblast

Kategorie
nejbližší

Rodinné zázemí

osoba

v podobě

prarodiče,

absence matky jako nejbližší pečující
osoby, absence otce jako mužského vzoru
absence přijetí odpovědnosti za své činy,

Postavení se k trestu

státní systém jako viník, pozice oběti,
neidentifikace s trestem
absence řádu a pravidel, nezvnitřněné

Vliv výchovy

normy, naučená tendence ke klamavému
jednání, rozmazlování

Analýza rozhovorů
Analýza rozhovoru s paní A
Paní A začala vyprávět svůj příběh tím, že začala hovořit o své rodině. Ihned na
začátku se nám objevuje kategorie rodina jako hodnota, která se v průběhu rozhovoru
několikrát opakuje („kdybyste je viděla, ony jsou sladký prostě.. ony jsou opravdu to nejlepší
co se.. to jediný, co se mi v životě povedlo“). Jedná se také o citlivou oblast, kdy na paní A

bylo znát dojetí, dokonce pláč. Respondentka skrze rodinu sama sebe definuje, „Dobře,
tak jsem matkou pěti dětí. Mám 16ti letého syna, 9ti letou dceru, 7mi letou dceru, 5ti letou dceru
a 4letou dceru. Jsou to jediný a úplně všechno co mám. Mám báječnýho muže..“ Zajímavé je,

že její rodina se rozrůstala na základě rozsudku o výkonu trestu, kdy si pro odložení svého
nástupu pořizovali další děti. V době páchání trestného činu měli jen nejstaršího syna
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(„Víte co, bejt máma vod pěti dětí a bejt ve vězení..“). Je možné, že uvědoměním si, že je pro

děti nedostupná a ony pro ni, získávají na své hodnotě (tzv. nejvzácnější je to, co
nemůžeme mít). Touží být doma s dětmi, svůj trest vnímá jako trest pro rodinu, nejvíc to
odnášejí děti. Vnímá, že její absence a předchozí absence manžela (byl také ve VTOS) je
ztrátou pro děti. Domnívám se, že paní A věděla moc dobře, že půjde do vězení a tedy
nebude pro děti dostupná, a přesto se rozhodla, že si děti pořídí („Já si myslim, že už jsem
si ji odpykala a chtěla bych domů za dětma. Asi těžko se mi to bude dětem vysvětlovat, že jsme
jim vzali pět let života.. vemte si 2,5 roku můj muž, 2,5 roku já (pláč).. já mám hroznej strach z
toho, že to nedoženu.. rozumíte mi, že.. pro dítě je nejdůležitější prvních šest let života, kdy se
formuje jeho osobnost a Kristýnce jsou 4 roky.. vyrůstá s tátou, když přijdu domů na osm dní,
říkaj mi teto.. chtěj se mazlit.. ty první 4 dny z těch osmi jsou prostě úplně báječný, spontánní a
pak už počítaj dny.. pak počítaj hodiny.. oni když odjíždim to je strašný.“). Nedochází k tomu,

že by sama dala najevo, jak jí trest ubližuje, jak jí je její situace nekomfortní. To, jak tím
trpí, dává nevědomě najevo skrze vyprávění o dětech („Víte co, Viktorečce je 9, cvičí
gymnastiku, to je nejstarší moje holčička, je krásná úplně moc, nejkrásnější moje dítě, ne vona je
úplně báječná. A teď má desátý narozeniny a to je tak smutný dítě..“).

I když říká „těžko jim budeme vysvětlovat, že jsme jim vzali pět let života“, často
během rozhovoru obviňuje stát („myslim si, že náš systém je úplně nanic. Co se tohohle týče,
naše justice katastrofa.. vězeňství katastrofa..“), že jim tuto křivdu udělal, ublížil jejich rodině

a zároveň, že nefunguje dobře („.. nemyslím si, že je to dobře vymyšlený.“, „Manžel zdravotní
potíže, nikoho to nezajímá jo.. tak jsme psali žádost vo odklad, ať si stihne vyřídit věci.. ne nic
zamítá se (…) Nikoho to nezajímá, z čeho budete žít, jak budete žít, nic.“). Její stěžování si

působí, jakoby potřebovala setřást vinu ze sebe a přenášela ji na státní systém – státní
systém jako viník („Taky to tu nikoho nezajímá..“).
Nevnímá, že vše bylo jejím rozhodnutím a v podstatě se staví do pozice oběti
(„v roce 2002 jsem sehnala kontakt čtyřem děvčatům, z toho jedna nás udala, že barman jí tvrdil,
že po dohodě s námi má poskytovat sexuální služby, takže nám to dali jako obchod s lidmi.“). Ve

své podstatě tím paní A říká: udělali jsme pro někoho něco dobrého a jsme tím potrestáni,
tzv. pro dobrotu na žebrotu.
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S těmito kategoriemi souvisí další a to absence přijetí odpovědnosti za své činy.
(„Já vim, že sme neměli páchat, jako abysme se nedostali sem.. ale jednou nohou jsou tady úplně
všichni.. jo kdo řídí auto..“, „každej z nás udělá v životě ňákou chybu.“). Paní A chybí náhled

na to, že spáchala něco, co je proti zákonům, proti společnosti („já sem nekradla, nefetovala,
nepila alkohol, já sem jako nežila nezřízený život.. dobře, tancovala sem striptýz, to není jako
úplně fajn, ale není to nic trestnýho.. jestli si rozumíme.. jo že sem žila čistej život, jako sem máma
dětí, o svoje děti jsem se starala vzorně, společnosti sem jako nijak neškodila, neokrádala sem
nikoho, nikoho sem nepodváděla.“). Svůj čin se snaží bagatelizovat. Když jsem se paní A

zeptala, zda má pocit, že je ve vězení nezaslouženě, odpověděla: „Ne, to určitě ne.“
Ovšem pokračuje dále, kdy opět popírá svou vinu a sděluje, že si nebyla vědoma toho, že
by prováděla něco nezákonného: „když ty tanečnice přes nás odjížděly, já sem si vůbec.. mně
vůbec nedocházelo, co z toho může vzniknout jo.. jakej otřesnej paragraf mi může hrozit, nebo
jakože je to vůbec trestný.. mně vůbec nedocházelo, že když já sem tančila šest let a pojedou tam
holky, kterym někdo nabídne, že jim zaplatí za sex.. šest holek je tam dodnes přes nás jo v tý
cizině, sou tam furt.. dvě se tam vdaly prostě a žijou ve Švýcarsku a prostě jedna jediná.. já si
myslim, že ten proces byl celej jako blbě postavenej, blbě vodsouzenej.. ale to nevadí jako.. hledat
dneska, jestli jsem vinna a nebo nejsem vinna.“. Překročení pravidel nastavených státem

dramatizuje, aby snížila jejich význam („já už snad raději nepudu ani přes přechod na
červenou.. nebudu snad ani jezdit autem..“)

Vznik výše zmíněné kategorie může ovlivňovat fakt, že se respondentka
neztotožnila se svým trestem a stěžuje si na něho – nepřijetí trestu („teď mě tady chtěj
převychovat.. jako k čemu.. jako moje děti doma trpí, strádaj tim, že nemaj mámu a manžel ten je
na pokraji sil, aby to všechno zvlád. A já sem v base, kde můžu háčkovat, plíst, dát si kávu, lehnout
si na levej bok nebo na pravej bok, je to o ničem. Víte co to mě trápí, kdyby mi řekli, že budu sedět
ne pět let, ale rok a budu celej rok dřít, dvanáct hodin denně jak bulhar o chlebu a o vodě, tak je
to pro mě daleko schůdnější než pět let ležet na zádech..“). Svůj trest vnímá tak, že nejvíce

poškozuje její rodinu. Chybí uvědomění si, že když ji trápí, že strádá její rodina, je tedy
skutečně uvěznění trestem pro ni („zatímco my tady ve výkonu trestu se válíme.. to je tak
zbytečnej čas tady, promrhanej.. vůbec nechápu, čim je to pro společnost přínosem. Starosti jsou
venku prostě, výkon trestu odnáší rodina toho odsouzenýho, ne ten odsouzenej.“). To jakým

způsobem paní A zachází se vztahem k rodině, mě vede k určení další kategorie a to
rodina jako rukojmí. Výchovný aspekt výkonu trestu paní A popírá a říká: „Já si myslim,
že zmetek zůstane zmetek, ať ho zavřou nebo nezavřou. Prostě ten výkon trestu nevěřim tomu, že
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ty lidi předělá. Jo já si myslim, že když nastoupíte a ste v jádru dobrej člověk, tak zůstanete dobrej
člověk, i když zlomenej, i když vás pustěj. A když sem nastoupí šmejd, tak odejde jako šmejd.
Nevěřim tomu, že z něj výkon trestu převychová slušnýho člověka, ne nevěřim.“

Kategorie státní systém jako viník, pozice oběti, zbavení se individuální
odpovědnosti a neidentifikace s trestem spolu souvisí, vzájemně se ovlivňují a doplňují.
Někdy pro mě bylo obtížné určit hranici mezi nimi a zařadit výroky do jednotlivých
kategorií.
V rozhovoru paní A používá velice často odborné výrazy, např. „Před nástupem
výkonem trestu jsem normálně žila se svou rodinou.“, výkon trestu zazní v prvním odstavci

hned třikrát, málokdy použije slovo „vězení“. Dále používá pojmy třeba jako „programy
zacházení“, „nepodmíněně do věznice s dozorem“, „volné vycházky“, „přerušení trestu“,
apod. („propuštěn na podmínečném propuštění v polovině trestu“, „nemám žádnou škodu
z trestný činnosti“, „nás odsoudili současně za trestný čin obchod s lidmi ve stádiu pokusu“).

Tato kategorie je subkategorií nepřijetí trestu (vysvětleno u dalších respondentek).
Dále hodně hovoří o poměrech ve věznici, o tom, jak to tam chodí, „tady to je
opravdu výběrová věznice a nevezmou sem každýho feťáka nebo šmejda z ulice.. prostě sou tady
chytrý ženský a prostě jak sou chytrý, tak jedou intriky, záviděj si mezi sebou, pomlouvaj se.“,
„tady zažijete hrozně zklamání, zloby.. víte co, my sme tady všichni nešťastný, každý máme svoje
trápení, tak proč bejt ještě zlej, ale takhle nesmýšlí každej. Jo tady se každej snaží po zádech toho
druhého vyšplhat vejš“. Vnímá, že prostředí vězení se liší od reality venku, opět

nevědomky upozorňuje na to, jak je tam nešťastná, byť to neřekne přímo. Svou
nespokojenost projevuje vztahováním se skrz ostatní, skrze nepříjemné prostředí. Když
přijde domů na několik dní, necítí pochopení pro to, co se jí ve vězení děje, rodina tomu
nerozumí. Chtěla by to sdílet, ale s manželem to nejde, poněvadž on žije ten pravý život,
který ona nyní nemá. Vnímá, že jsou ve vakuu, tedy v jiném světě, než který je venku
(„Teď víte co my tady v tom vězení máme svojí řeč, svojí.. jak jsme uzavřený v tý vzduchový
bublině, tak žijem tim, co je tady. A pak vylezete ven a připadáte si jako z Marsu. Protože oni maj
úplně jiný starosti, oni žijou.. jo ty lidi a my tady hnijem..). Tuto kategorii jsem nazvala

odcizení se vnějšímu světu.
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Oproti odcizení se vnějšímu světu stojí kategorie život doma– touha po tom, co
mít nemůžu, čímž nazývám výroky, které se vztahují k domovu, k tomu, jak to nyní chodí
v její domácnosti, kam ona občas zavítá a cítí se tam jako vetřelec („dneska je to samostatná
jednotka, která se dokáže voblíct, prostě naučili se žít beze mě“). Vnímá, že to doma nějak

zvládají a jí se do chodu domácnosti hůře zapojuje, nechce toho moc měnit, protože to
nemá trvalý ráz, když po pár dnech domov zase opustí („Teď já přijedu domů na osm dní,
teď jedu na osm dní domů, přijedu a teď od začátku prostě se snažim s nima sžít. Oni maj zajetej
systém, do kterýho já nepatřim, takže první den pozorujete. Pak samozřejmě k tomu mám ňáký
připomínky, takže kolikrát manžela napomenu, něco mu vytknu..“). Je jí smutno z toho, jak je

jejím dětem, nejvíc to vidí, když právě přijede domů. Postrádají její lásku, vnímá, že jim
chybí maminka. Když o tomto hovoří, nepadnou slova vlastního provinění, lítosti nad
svou chybou. Zmiňuje, jak se těší, až bude mámou na plný úvazek, zároveň vnímá, že
když přijede domů, tak si tam vůbec neodpočine, kolem velké rodiny je hrozné práce („já
musim přijet domů, vzít do ruky hadr.. všechno umejt, uklidit, protože jak je to jak chce, můj muž
je chlap.. je čistotnej, má vytřeno takhle okolo nábytku, ale jako kdybyste viděla ty záchody.. pane
bože.. já vždycky říkám, Martine, jak v tomhle můžete žít. Jo takže prostě musim uklidit, uvařit
jim..“). I tak je znát, že jejím hnacím motorem je být doma s dětmi. Toto je určitě velice

ovlivněno tím, že to je právě to, co teď nemůže, a tak se touha zvětšuje („hrozně už toužim
po tom jim uvařit, upéct, připravit jim svačinu do školy, napsat s nima úkoly, podepsat jim
žákovskou..“). Se svou rodinou je v kontaktu, jak jen to jde. Volají si, navštěvují ji a ona

již také chodí na pár dní domů. Už by o ně znovu nechtěla přijít, „Nevim (pláč).. kdybych
měla jít znova do vězení, to by byl můj konec.., já už bych nechtěla do basy, já nechápu lidi, co se
vracej do vězení, vůbec..“.

Od povídání o sekundární rodině se dostáváme k informacím o primární rodině,
tedy o té, ve které vyrůstala. Nutno říct, že o ní příliš nemluví, když jsem se zeptala blíže
na vztah s matkou, nic k tomu neřekla a hovořila o babičce. Její otec si semtam vezme
děti, aby pomohl manželovi. Je na tom však zdravotně špatně. Matka jí umřela v roce
2007 na rakovinu předtím, než byli odsouzeni. O babičce hovoří velice pěkně a se
zaujetím, zemřela jí v roce 2016 také na rakovinu. Dle svých slov měla k babičce nejblíž
(možná i proto, že matka zemřela brzy a zůstala jí babička). Navštěvovala ji, když měla
volné vycházky v LDNce, volaly si a psaly si, nad její smrtí pociťuje velkou lítost (je to
ještě živé, umřela několik měsíců předtím, než jsme vedly rozhovor) („Jediná její starost,
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no slibovala mi, že na mě počká no.. nevydržela.. já jsem věřila, že vydrží těch dva a půl roku
ještě, nevydržela.. (pláč) výkon trestu vám vezme úplně všechno, úplně.. i ty vztahy jako..“). Více

se o své původní rodině nerozpovídává, o jejím dětství nic nevím. Kdykoli jsem se
respondentky v průběhu rozhovoru na rodinu zeptala, bylo znát, že to není něco, o čem
by chtěla více hovořit. Byla plně zaujata svým trápením ohledně její sekundární rodiny.
I na závěr rozhovoru se opět dotáži, v čem vyrůstala a dostane se mi obecné odpovědi:
„Já sem měla báječný rodiče takže.. mám úžasnýho tátu, měla sem úžasnou mámu.. moje máma
byla.. v mý rodině nebyl nikdo soudně trestanej.. my sme byli úplně normální úplná rodina, prostě,
fajnová.. já nevim, co k tomu říct, jak to popsat..“. Ještě jednou jsem to zkusila a zeptala jsem

se, zda dostávala vše, co potřebovala. Na tuto otázku reagovala vyprávěním o synovi.
Vnímala jsem z toho, že se jedná o vyhýbavé chování a už více „na pilu netlačila“.
Nicméně mě zaujalo, že jako nejbližší osobu vnímala babičku a proto jsem si určila
kategorii nejbližší osoba v podobě prarodiče. Nemohu z toho však vyvozovat, jaký vliv
měla babička na její výchovu a nakolik se na výchově podíleli rodiče.
Poslední kategorii, kterou u paní A považuji za významnou je uvěznění. K této
kategorii se respondentka často vyjadřuje, z počátku o tom hovoří, jako to nejhorší, co ji
v životě potkalo, že horší je snad už jen nemoc v rodině („No určitě už nebudu věřit nikomu,
vůbec nikdy a nikomu. Nikdy nikomu už nebudu pomáhat, vůbec prostě.. nevim myslim si, že zlomí
vás, trest vás zlomí, úplně. Já nevim, já sem tu pokoru přirozenou měla i venku, přirozenou úctu
ke stáří sem měla taky i venku, já nevim, mně jako trest nic nedal.. mě vzal.“). Nejhůře vnímá

odloučení od svých blízkých („Výkon trestu mi vzal úplně vítr z plachet. Jediný, co mě drží
nad vodou, že budu podávat podmíněný propuštění.“). Postupně se vývojem rozhovoru

dostáváme k tomu, kdy paní A říká, že bude kvůli trestu obezřetnější, nebude se chtít
pohybovat v ženském kolektivu. Když ji zavřeli, měla pocit, že končí svět a život a začala
ho rekapitulovat. Připouští nějaké své životní chyby, ale především si důležité věci
uvědomila („Určitě budu se snažit žít plnohodnotnej život, dalo mi to, určitě mi to dalo. Protože
svobody si nevážíte, dokud vám ji nevemou a dokud jsme venku, tak jsme všichni nesmrtelní.
Všichni máme pocit, že se nám nic nemůže stát, že prostě.. určitě mi to dalo, určitě.. věřim tomu,
že o to budu lepší rodič, až mě pustěj ven. Budu o to lepší manželka, až mě pustěj ven. Určitě s
manželem budeme mít daleko hodnotnější vztah než sme měli předtim než sem šla jako do basy.
Věřim, ano dalo mi to určitě, myslim si, že jo.“). Nakonec se tedy dostává k tomu, že jí trest

i něco dal - přínos trestu.
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Celý rozhovor uzavírá slovy, která v podstatě jeho obsah shrnují: „prostě moje
dětičky jsou to jediný, co se mi v životě povedlo.. je načase abych jim to mohla vrátit, abych jim
prostě mohla ten čas ňák vykompenzovat.“.

Analýza rozhovoru s paní B
Paní B začíná svůj životní příběh rokem 2002, kdy se rozhodla, že bude řešit
rodinnou situaci a začala podnikat. Popisuje tak počátek prvního páchání trestného činu,
kdy byla nucena existenciální situací získat co nejdříve nějaký příjem. V té době měla
pětiletého syna a tříletou dceru, manžel nepracoval, byl závislý na alkoholu a automatech.
Tyto okolnosti jí slouží jako jakási berlička, tuto kategorii jsem pojmenovala jako
obhajoba vlastního protiprávního jednání („.. a tenkrát když jsem začla v tom 2002 s tou
stavební spořitelnou, tak tam šlo vopravdu vo to, abych měla co nejbližší prostě plat, protože tam
už začlo alkohol, automaty a táhnout to z 3,5 tisíce to bylo nemožný“). Nedochází tedy k přijetí

odpovědnosti za své činy, k uznání, že se situace mohla řešit jinak a k přijetí skutečnosti,
že její chování bylo proti společnosti. Ve všech případech, kdy paní B páchala,
nepřiznává, že by si byla vědoma, že jedná proti zákonům, že dělá něco nelegálního.
„Takže to byl takový trošku problém v tom, že my jsme se snažili vysvětlit, že svým způsobem my
jsme se podvodu nedopustili, protože to, že jsme za ně zaplatili kauci, není podvod a to že lidi
neplatěj je jejich problém.“ Ani u druhého trestného činu nepřipouští, že by si byla vědoma,

že může jít o nelegální činnost, byť dotyčnému muži nedůvěřovala a tušila, že kdyby si
ho vyhledala na internetu, dozvěděla by se, že páchá podvody. Vidina několika desítek
tisíc korun byla silnější. Ve všech případech se domnívám, že paní B doufala, že se na
trestný čin nepřijde, že jí to projde („připadalo mi to v celku jako normální, bez ňákejch prostě
podvodů nebo problémů“).

U paní B nenacházím ztotožnění se se společenskými normami - nezvnitřněné
společenské normy, a jejich dodržování. V jednu chvíli se v rozhovoru zmiňuje, že pro
záchranu rodiny šla do toho, co nebylo dobrý. Svým způsobem připouští vinu, byť velmi
opatrně: „.. a vlastně svým způsobem jsem si uvědomila, že sem si měla uvědomit už když jsme
třeba pro tu stavební spořitelnu dělali, že vlastně se dopouštíme ňáký chyby, že to je prostě proti
zákonu a u toho manažera, u toho pana inženýra si myslim, že kdybych to věděla nebo kdybych
se někde dopátrala tomu prostě, že není nebo že je to trošku jinak, tak asi myslim si, že tehdy bych
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asi došla k tomu, že bych šla a asi bych to tý policii řekla.“ O třetím trestném činu týkající se

účetnictví s pečovatelskou službou vůbec nehovořila o tom, že by něco spáchala, pouze
popisovala spor s neteří.
Je otázkou, zda k zvnitřnění společenských norem, uvědomění si toho co je
„dobré“ a „špatné“ mohlo ve výchově dojít. V rozhovoru se respondentka nezmiňuje o
školním prostředí, lze tedy vycházet pouze z rodinné situace. Na mou otázku, jaké bylo
její dětství s maminkou, paní B odpovídá: „Dobrý, já si myslim, že úžasný. Vůbec nebylo nic,
že by něco špatně nebo že bysme spolu nevycházely nebo naopak.“ Když se ptám dále, paní B

však sděluje, že od roka a půl do páté třídy žila u babičky a matka přijížděla ve středu, na
víkendy a prázdniny. Dle mého zde dochází k jasnému popření strádání v dětství, kdy se
domnívám, že matka musela dívence chybět. („jako já si myslim, že dětství jsem měla úžasný,
já si nestěžuju.“) Můžeme zde uvažovat vliv výchovy matky na vývoj paní B, který

neprobíhal kontinuálně a taktéž vliv výchovy babičky, kdy se dá usuzovat na volnější
přístup. Zcela určitě chyběl vliv na výchovu od otce, potažmo mužské figury, kdy to bývá
právě mužský vzor, který udává hranice a mantinely vhodného chování. Můžeme zde
mluvit o kategorii absence matky jako nejbližší pečující osoby, kdy absence byla do
určité míry nahrazena péčí a láskou od babičky. Na mou otázku, zda o ni bylo postaráno,
zda se jí dostávalo lásky, odpovídá: „Hm, nic špatného, co by mělo bejt.“ Paní B vnímá
babičku jako nejbližší osobu, „Abych řekla pravdu, tak k tý babičce.. já třeba s mámou, říkám,
my jsme měly dobrej vztah, ale prostě pro mě babička byla něčím víc.“ Můžeme zde určit

kategorii nejbližší osoba v podobě prarodiče. Co vnímám u paní B ještě podstatnější, je
absence otce jako mužského vzoru. Otec v jejím životě nikdy nefiguroval, matku si bral
v podstatě „aby se na vesnici nevedly špatné řeči“, v roce jejího života se s matkou
rozvedl a ani do té doby se o ni nestaral. V 16 letech ho zkontaktovala, on se s ní však
odmítl sejít. Sama říká, že kvůli tomu si vždy hledala výrazně starší partnery, kteří jí otce
vynahrazovali. Potřebu lásky od otce a především přijetí si paní B saturuje ve vztahu
k dědovi, který však umřel při nástupu do první třídy („děda umřel, když jsem šla do první
třídy, takže to bylo takový, že si toho moc nepamatuju, ale vim, že se ke mně choval úžasně a vim,
že mi to potvrzovala potom jak máma i babička, že on chtěl, abych já nechodila do školky, proč
bych měla bejt ve školce, když prostě můžu bejt u nich doma na zahradě.. myslim si, že sem prostě
pro něj byla, hlavně jsem byla první vnučka, takže si myslim, že jsem byla pro něj to hlavní..“).
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Domnívám se, že paní B nikdy od rodičů nezažila pocit, že je pro ně to hlavní a
nejdůležitější na světě. Tuto nenaplněnou potřebu projikuje do vztahu ke svým dětem
(„takže já jsem pro ně takovej ten človíček, kterej je jejich jo“), který nazývá „jiný“, bere ho

„jinak“. Tím „jiný“ srovnává svůj vztah například s kolegyněmi, kdy se o své děti bojí a
kontroluje je víc, než ostatní („jsem starší než jsou tady ty holky, a asi sem taková ta trošku
taková jiná máma, že prostě ty děcka jsem měla jako starší žena a beru takovej ten vztah náš
trošku jinak..“). Říká, že pro ni je rodina na prvním místě, rodinou v tomto případě myslí

své děti, protože nikoho jiného už nemá (babička, matka, děda, exmanžel, expřítel jsou
mrtví). Vyskytuje se nám zde další kategorie a to rodina jako hodnota. Upíná se na vztah
s dětmi a potřeby nenaplněné z dětství si snaží naplnit skrze ně. Těžko usuzovat, na kolik
je tato tendence umocněna uvězněním, kdy blízcí jsou to jediné, co jí dává smysl. Bohužel
se nedá určit, na kolik pro ni děti byly významné před uvězněním. Dostávám se totiž
k rozporuplné myšlence, kdy paní B vnímá rodinu jako nejdůležitější, ale svým
protiprávním jednáním jí velice uškodila. Děti vyrůstají několik let bez obou rodičů,
nezajištěny a v cizím prostředí. Buď si předem respondentka neuvědomovala možné
důsledky páchání, nebo je popírala tím, že doufala, že se trestný čin neprokáže.
Jako svou chybu neuvádí, že neměla páchat trestný čin, ale svou největší chybu
vidí v tom, že se nerozvedla dříve a nechala tak zajít rodinnou životní situaci tak daleko.
Nehledá tedy vinu čistě jen v sobě, nýbrž v manželovi, který selhal a ona by si bývala
zpětně přála reagovat jinak. Zároveň uvádí, že to bylo způsobeno jakýmsi naučeným
schématem z rodiny, kdy ji matka s babičkou vedly k tomu, že problémy v manželství se
mají řešit a neutíkat od nich („když si někoho bereš, tak si ho bereš, protože s nim chceš žít a
mít s nim rodinu..“). Dalším motivem, proč zůstávat v manželství byla absence jejího otce

a svým dětem chtěla otce dopřát. V rozhovoru jsem neidentifikovala zmínku o přijetí
odpovědnosti za své činy. Částečně k tomu občas došlo, nicméně vždy byla zodpovědnost
přiřazena i druhé osobě a tím snížena tíživost vlastního jednání („Takhle já jsem nevěděla,
nebo nevěděla, já jsem vlastně nevnímala tu věc, že když..“). Tím jsem určila další kategorii

zbavování se odpovědnosti.
Tato kategorie souvisí se subkategorií státní systém jako viník. Paní B si přímo
nestěžuje na stát v tom smyslu, že by on byl tím, kdo jí vzal svobodu a dostal do vězení.
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Nicméně se domnívám, že v dětství a adolescenci nedošlo k vymezení hranic a trestáním
jejich porušení a stát je tím, kdo ji za jejich porušení „švihnul přes prsty.“ Tato nevědomá
tendence může vést k tomu, že za nepříznivou situaci, kterou zažívají její děti venku,
může stát, neboli státní systém („zase náš stát úžasnej (…) takže to si myslim, že náš stát trošku
pobírá trošku jinak..“).

U Paní B si můžeme všimnout další kategorie, kterou jsem nazvala jako stigma
odsouzené ženy, kterou můžeme propojit s kategorií obavy ze života na svobodě.
Respondentka několikrát zmínila, jak je její věrohodnost snížena tím, že již byla
odsouzena za trestný čin. Během pobytu ve vězení došlo k řízení okolo senior klubu, kde
byly podvody s účetnictvím. Jelikož do toho byla vtažena i její neteř, došlo během soudu
k tomu, že stály ženy proti sobě („já jsem v kriminále, tak mi nevěřej, takže prostě věřej jí.“,
„ten soud to prostě nevzal v potaz“, „Prostě už jste jednou byla potrestaná, už jste prostě byla za
podvod, takže jdete podruhý.“). Zajímavé je, že tento „cejch“ vnímá výhradně ve vězeňském

prostředí, kdežto až bude venku, nedomnívá se, že by měla mít kvůli odsouzením potíže
například s hledáním práce. Nicméně obavy ze života venku, tedy na svobodě, připouští
(„si vemte že všechno se mění, jako si vemte že dva a půl roku je tady, svym způsobem bez ňákejch
starostí, bez vyřizování, oběhávání, nakupování atd.. a teď najednou vlítnete ven a myslim že to
bude o něčem jinym zase.. že zase ňáký starosti samozřejmě.. do toho člověk se bude snažit dětem
pomoct, ňák něco aby oni to zvládli všechno.. si myslim, že to nebude tak jednoduchý“). Po

prvním trestu zjistila, že si dokáže najít práci a že je třeba co nejdříve se adaptovat na
normální život („našla jsem si hned podnájem a šla jsem s děckama do toho podnájmu, takže
tohle u mě problém není jo.. prostě se hned vopravdu ten den co vyjde domů začít starat co bude
kam pude dělat atd.. já sem byla doma ani ne tři neděle a šla jsem do práce, prostě tu práci jsem
si našla jo.. prostě se člověk tomu musí začít věnovat hned, ne teď si dám klid a 14 dní si odpočinu
ne..“).

Poslední významnou kategorii, kterou jsem v rozhovoru s paní B identifikovala
jsou odborné výrazy. Respondentka nevyužívá slangové pojmenování, které bych
v prostředí věznice očekávala a kterým, jak se domnívám, hovoří spolu vězenkyně. Nýbrž
používá odborný jazyk, který je spíše využíván při soudním jednání („požádala jsem soud,
aby mi odložili nástup do výkonu trestu.“, „dostala jsem podmíněné propuštění“, „před mým
nástupem do výkonu trestu“). Dvakrát použila termín „kriminál“ a to ve spojení, když chtěla
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zdůraznit svou neblahou situaci. Domnívám se, že odborné výrazy dodávají respondentce
potřebný odstup od své situace a tím snižují její závažnost a zbavují jí odpovědnosti za
trestnou činnost. Tato kategorie může být tedy subkategorií nepřijetí plné odpovědnosti
za své činy.

Analýza rozhovoru s paní C
Paní C začíná své vyprávění od rodinných poměrů. Její matka ji měla v 17 letech,
na mateřské s ní zůstala babička. Otec s nimi nikdy nežil, respondentka ho nezná. Celým
rozhovorem se táhne kategorie nenaplněný vztah s matkou, kdy si na ni paní C v podstatě
stěžuje. Ať už v tom smyslu, že jí do života nic nedala, postrádala od ní jakékoli emoce,
cit, zájem, nebo jakým způsobem nyní vychovává její syny, kteří jsou jí svěřeni do péče.
Nepamatuje si, že by si s ní matka hrála, nemá žádné vzpomínky na společný čas, nebo
na to, že by o ni máma jevila zájem („s mámou.. my jsme k sobě jako blízko nikdy neměly..
nevim vlastně ani jakoby proč, prostě to tam.. jestli to bylo tim, že jsem byla mladá, vona teda
jako byla mladá.. nebo.. prostě nevim.. prostě jsme k sobě ten vztah nikdy nenašly prostě.. byly
pro ni důležitější asi jiný věci..“). Hovoří o tom, že se pro ni necítí být důležitá a že za ní

matka nestojí („kdybych tomu propadla, tak ona by mě nechala na tý ulici někde zemřít.. jí by
to fakt bylo jedno..“). Tento pocit ji vede k potřebě zkoušení matčiných citů, kdy se jí

z vězení záměrně 14 dní neozvala, aby viděla, co to s mámou udělá („vlastně kdybych já
se jí neozvala z toho výkonu trestu, když mě sebrali, že jí je to jedno, kde jsem.. že vlastně nemá
ten strach, že se mi může něco stát, kde jsem.. kdybych já se jí neozvala, tak jí je to prostě úplně
jedno..“). Jedná se o nezralé dětské chování. Řekla bych, že z nedostatku vlastní

sebehodnoty si potřebuje ověřovat, že o ni někdo druhý stojí. Paradoxně si paní C vybírá
svou matku, která ji vždy zklame. Dá se říct, že v jejím nejistém světě, je pro ni hlavní
jistota, že se v matce zklame. Když je ve vězení, vnímá, že matka činí věci, které jsou
proti ní („pro ní je pohodlnější, abych ideálně byla tady, abych se jí do toho nemontovala..“,
„takže pro ni je pohodlnější, když tady budu, to mi radši pošle peníze, pošle mi, co potřebuju, ale
prostě abych jakoby byla od ní pryč..“). Cítí, že o ni matka nestojí, to už však předtím, než

nastoupila do výkonu trestu („že sama jako máma si neumim představit, co by moje děti musely
udělat, abych já je odpískala takhle to co ona dělá se mnou..“). V minulosti uvažovala, že je

snad adoptovaná, když k ní matka nemá žádný vřelý citový vztah. Jak říká, obě jsou jiné,
nerozumí si. Nikdy od ní nedostala pomocnou ruku, vnímá, že ji matka nechala ve všem
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plavat, že jí neporadila například ohledně domácnosti apod. („my jsme prostě úplně protipól,
až jsem si říkala, že snad ani není možný, že jsme máma s dcerou..“). Nerozumí tomu, proč

mezi sebou takový vztah mají, příčinu hledá již ve svém narození, kdy ji měla matka brzy
(„že jakoby mě vůbec měla“). Respondentka ve výkonu trestu prochází psychoterapiemi,

které jsou na jejím pohledu znát. Je vidět, že se svou rodinnou historií a pochopení svého
problému zabývá, byť jí i bylo doporučeno, ať se posune dál. Jí však nedostatek lásky od
matky stále trápí a snaží se to pochopit. Ve vztahu k matce, během vývoje, došlo k tomu,
že k ní necítí důvěru, ví, že se na ni nemůže spolehnout a počítat s ní. To je pro ni určitě
nelehké, protože nemá nikoho, kdo by jí v životě pomohl, na koho by se mohla obrátit
(„to je to co já tý mámě zazlívám, že mi nedala vůbec nic do života..“).
Velice úzce spolu souvisí další kategorie – touha po lásce a přijetí od matky.
Často respondentka popisuje svůj způsob chování k druhým lidem. Domnívám se, že
tento způsob chování může souviset s pocitem méněcennosti a s tím, že si nezaslouží, aby
ji druhý měl opravdu rád („já mám pocit, že mě nemůže mít upřímně rád, že by to se mnou
zvládnul že jo..“). Paní C využívá strategie zavděčení, aby se ostatním, především matce,

zalíbila a tím by se jí dostalo lásky a uznání („furt to bylo vo tom, že jsem se jí jakoby chtěla
furt zavděčit, takže jsem nikdy ani nekouřila, nebrala alkohol, drogy, že jo nic takovýho nikdy,
protože jsem se furt chtěla zavděčit, furt jsem jako měla tu potřebu..“, „to bylo o tom, že jsem se
chtěla zavděčit, strašně jsem chtěla tu mateřskou lásku, strašně po tom prostě toužila..“). Hovoří

o tom, jak hlavně svým přátelům pomáhala, ale o pomoc si sama neřekla. Během výkonu
trestu dospěla k tomu, že tohle chování pro ni není prospěšné a vnímá, že se v tom
změnila („že se furt někomu obětujete, že se o něco snažíte, což člověk se musí naučit i bejt sám
za sebe.. ale zase je to tom, že se vám nikdo nevěnoval, nikdo vás to nenaučil a aby k tomu člověk
došel sám, je složitý že jo..“). Což se samozřejmě ve vězení nedá zhodnotit, ale minimálně

došlo k uvědomění si nefungujícího způsobu chování, ve vztazích s lidmi se to však bude
muset ještě učit. Hovoří o tom, že brala ohledy na druhé, toto několikrát zmiňuje, ovšem
chybí nějaký příklad ze života. Nevím, jak se to tedy projevovalo („protože jsem furt brala
na někoho vohled.. a nakonec jsem na to dojížděla že jo.. protože je to vo tom, že se snažíte furt
někomu zavděčit, takže na někoho furt berete ohled“). Tento způsob chování je přenesen do

vztahů s kamarády, a zcela určitě je získán v dětství nedostatečným pocitem lásky a
náklonnosti od matky. „Tam nebyla nikdy žádná podpora jako.. že by mi třeba řekla jo to je
dobře.. tam naopak furt byl ten pocit, že pro ní nejsem dost dobrá, ať dělám co dělám.. jo oni to
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vlastně nikdy neocenili.. ať to bylo to, že sme udělali strop, že jsem dodělala tohle, tamhle jsem
byla na soutěži, tuhle jsem byla tohleto, tady jsme vyhráli mistrovství a stejně nikdy nic nebylo
dobře.. nikdy tam nepřišla pochvala nic, nikdy tam nepřišlo, že by to bylo dobře jo..“.

Na tyto kategorie navazuje naučená tendence ke klamavému jednání, o které
hovoří sama respondentka, když popisuje sebe ve vztahu mezi matkou a babičkou.
Domnívám se, že může jít o zárodek neupřímného a klamavého jednání, kterého se paní
C dopustila a konala tak několikrát trestný čin („Bylo to fakt vo tom, že tohle nemá vědět ta
babička, tohle nemá vědět ta mamina.. voni jakoby jely proti sobě, že jo.. to tam furt neustále,
takže jsem furt přemýšlela, co kde můžete říct.. takže voni vás vlastně nutili k tomu, že si máte
vlastně, že lžete odmala jakoby a vlastně si to stejně necháváte pro sebe, protože to je vlastně
špatně..“). Byť, když o tom hovoří, má náhled na to, že jí toto chování v dětství vadilo.

Nicméně zdá se, že naučený způsob jednání byl silnější než racionální postoj. „No a u nás
teda obrovskej problém je v tom, že babi nechce, aby se to říkalo před mami, mami aby se to
říkalo před babi, takže vlastně se tam furt celej život odehrávala takováhle habaďůra ve smyslu
ta neví vo tom, ta neví vo tom.. takže mě ve finále k tomuhle vlastně vedli..“.

Jako velice podstatné vnímám to, že v životě paní C chybí otec, kterého sice do
určitého věku nahradil děda, ale nemohl jí nikdy poskytnout to, co by dokázal milující
táta. Je zřejmé, že nedostatek lásky a přijetí, který respondentka zažívá, souvisí i
s nedostatkem náklonnosti od mužské figury – absence otce jako mužského vzoru. Když
paní C hovoří o tom, že jí matka do života nic nedala, že jí nenaučila, jak to v partnerství
chodí, je to jistě způsobené tím, že nevyrůstala v úplné rodině, kde by si návyky mohla
osvojit. Svého otce nezná, tudíž veškerý hněv promítá do osoby matky. Zároveň jí dává
za vinu, že kvůli ní nemá k dispozici tátu. Údajně se o ni otec soudil, matka soud vyhrála
a zakázala kontakt. Když ji v osmé třídě otec zkontaktoval do školy a ona se s ním toužila
setkat, matka tomu opět zamezila. Kolem této vzpomínky pociťuje paní C velký smutek
(„vlastně z toho nikdy nic nebylo, já jsem nevěděla kam ho vlastně jako kontaktovat, máma vo
něm prostě nikdy nemluvila.. dneska tu potřebu samozřejmě mám, měla jsem ji i předtím, ale teď
je to už takový jako vo to víc.. kdy člověk jako chce že jo..“). Respondentka, možná i díky

psychoterapii, si uvědomuje, že jí mužský vzor chybí a že to mělo vliv na její vztah
například s bývalým manželem („Takže.. a samozřejmě je to o tom, že vlastně jsem neměla
pořádně ten vzor toho chlap a ženská že jo, takže samozřejmě a nikdo vám jakoby neřekne, nikdo
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se mnou nemluvil vo tadytohlectom, takže první vztah, který jsem měla s otcem svých dětí, tak my
jsme spolu byli ňákou docela dlouhou dobu, žili jsme spolu, chtěli jsme děti že jo a všechno
tahlecto že jo.. takže byl to pokus omyl, člověk si na to musel přijít..“). Paní C zmiňuje, že

v životě matky se objevili dva muži, kteří s nimi žili, a tak nějaký mužský vzor mohla mít
a měla možnost vidět, jak to v partnerství funguje. O tom, co jí dali tito muži vůbec
nehovoří, pouze tak, že toho prvního měla ráda. Ten s matkou byl od její první třídy,
jezdil za nimi střídavě, sám měl syna. S tím druhým si nerozuměla, ale protože chtěla,
aby matka byla šťastná, tak souhlasila s tím, aby s nimi žil. Na tomto je tedy vidět to
obětování se, o kterém jsem se zmiňovala výše.
S předešlými kategoriemi souvisí ještě obhajoba trestné činnosti. Paní C
nepopisuje, za co se dostala do výkonu trestu, v podstatě o své trestné činnosti nehovoří,
a tak ji nezahrnuje do svého životního příběhu. Zmiňuje se však o podmínkách, které ji
k páchání vedly. Opět si stěžuje na svou matku, která jí neposkytuje dlouhodobě podporu,
nemá to zázemí. Nastal také rozvod s manželem a smrt nejbližší osoby (k tomu se dostanu
později). Velkou roli v tom hrála finanční situace, kdy respondentka byla na mateřské
s malými dětmi, a tak ztratila svou předchozí identitu a soběstačnost, kterou měla, když
ještě chodila do práce („jsem zůstala sama s dětma, takže tam tu podporu jsem prostě neměla
a ve finále z toho vznikla trestná činnost podvodu.. protože jsem si nechtěla říkat, nechtěla jsem
se svěřovat, chtěla jsem to řešit po svým.. a to vzniklo teda neplánovaně, fakt nechtěně, akorát že
pak jsem vytloukala klín klínem..“).

Všechny předchozí kategorie souvisí s nadřazenou kategorií - pozice oběti, kdy si
paní C na všechny tyto životní okolnosti stěžuje a nepřijímá zodpovědnost za své vlastní
jednání. V podstatě nevnímá, že by měla svůj osud ve svých rukou a mohla dění kolem
sebe ovlivnit, stala se pasivním přijímačem toho, co přijde. Vnímám, že toto může změnit
terapie, a částečně již mění po racionální stránce, kterou podstupuje ve výkonu trestu.
Další kategorií, kterou se budu zabývat je nejbližší osoba v podobě prarodiče.
Stejně jako předchozí ženy i paní C nejvíce tíhla k prarodiči, v tomto případě k oběma,
ale úplně nejblíž jí byl děda, „pro mě jako babi s dědou byli víc, než ta moje máma, která ke
mně jakoby ten vztah úplně neměla..“, „takže jsem o to víc tíhla k tomu dědovi..“. Lze usuzovat,

že se stali nejbližšími osobami prarodiče díky tomu, že její matka jednak nebyla dostupná
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časově, pravděpodobně nebyla připravena stát se matkou (bylo jí 17, když ji porodila) a
především byla nedostupná po citové stránce („a paradoxně když jsem jela dělat ty zkoušky,
tak mě tam zase vez ten děda, jo zase ten děda mě připravil.. děda byl u všech mejch důležitých
okamžiků a ta máma tam prostě nikdy nebyla..“). Respondentka tak tíhla k tomu, kdo o ni

projevoval zájem, trávil s ní čas a věnoval se jí. Velmi těžce nesla, když děda zemřel, což
bylo při druhém těhotenství. Měla na něho spoustu vzpomínek z dětství, hovoří o tom, že
její osobnost utvářel on, pečoval o ni („já jsem měla to zdraví, sport, k tomuhle mě ved ten
děda, že ten děda se mnou jezdil na kole, jezdil se se mnou vykoupat, kdyby bylo po mámě, tak
jsem se jela vykoupat jednou za léto.. díky němu jsem uměla bruslit, lyžovat, všude mě bral prostě..
chodil se mnou na houby..“). K němu jako mužské figuře měla nejblíže, byl pro ni všechno,

s matkou ani s babičkou si tolik nerozuměla („a tím že mě vychovával ten děda, tak ten děda,
von taky nemusel na to jejich, ta televize.. takže von mě vychovával úplně jinak, takže já mám
priority jiný než voni a proto jsme si nikdy nerozuměly a ani si rozumět nebudem..“).

Ještě chvíli se zastavíme u jejího dětství, konkrétně u výchovy, která se jí
dostávala. Hovoří o tom, že nedostávala hranice, nikdo jí neříkal, co se smí, nesmí, „a já
jsem si jakoby v uvozovkách dělala, co jsem chtěla..“. K pravidlům dodává, že ale žádná

nepřekračovala, protože se vždy chtěla zavděčit a být oceněná. Říká, že nekouřila, nepila,
nefetovala. Když jsem se jí ptala, zda měla nastavené od matky nějaké hranice, odpovídá:
„Ne, já jsem si mohla dělat, co jsem chtěla.. já jsem nechtěla nic porušovat, že si to tim zasloužíte,
chtěla jsem zavděčit se, nebo jak to říct..“ Jak vidno absence řádu, pravidel a hranic ji

dostihuje v dospělosti, a to nejen tím, že pravidla nastolená společností překročila, ale že
o nich často hovoří v kontextu s druhými lidmi, např. s matkou „chci si to ňákym způsobem
nastavit, protože samozřejmě nechci těm dětem vzít babičku ani do budoucna, byť je to takhle jak
to je, ale prostě chci tomu nastavit ňáký pravidla. Prostě chci si to ňákým způsobem vyříkat a
utnout to prostě.“, nebo s bývalým manželem „ve finále furt si to nesu i já a chci to mít ňákym
způsobem vyřešený a chci, abysme nastavili ňáký pravidla, aby to fungovalo, ať buď se s těma
dětma vídá a nebo ať teda jakoby.. prostě si to ňákym způsobem nastavit..“. Chybějící pravidla

v dětství a dospívání se snaží vybudovat a nastavit se svými blízkými. V rozhovoru
nehovořila o tom, jestli svým dětem dala hranice, zda u nich fungoval nějaký řád.
Přišlo mi zajímavé, že vztahová triáda: ona – matka – její synové, se pohybuje
v kontextu boje. Vyplynulo mi z toho, že respondentka cítí, že musí o své syny s matkou
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zápasit. Nejen s matkou, ale s jakýmsi životním osudem. Vnímá, že ona by za své syny
vždy bojovala, kdežto její matka o ní ne. Dle všeho jí syny matka odpírá (tyto informace
mám i od sociální pracovnice), možná to vnímá jako možnost vynahradit si vztah
s dcerou, který se jí nepovedl. Když paní C hovoří o synech a matce používá výrazy „boj“,
„nevzdám se“, „prohra“. Nazvala jsem to sportovní hantýrka. Jako prohru vnímá i to, že
nedopřála svým dětem otce a oni tak nejspíš zažijí to co ona. Jejich otec jeví o syny
minimální zájem („mně šlo jenom o to, aby se s těma dětma vídal.. o to, je to pro mě větší
prohra, že on ten zájem neměl, že oni toho tátu nemaj, že ten vzor nemaj..“)

Výraz „prohra“ používá ještě ve spojení, kdy se rozvedla s manželem a tím
dopustila rozpad rodiny. Hovoří také o studu a selhání, „a najednou se dostanete do toho,
a teď se za to stydíte, je to pro vás samozřejmě obrovská prohra..“. Vnímá, že se tak stala

černou ovcí rodiny a ta ji zavrhla. Nechtěla mluvit s druhými o tom, že zůstala sama, že
byla ve vazbě apod., styděla se za to. Neřekla si tak ani o pomoc, když byla v nouzi a
raději zvolila cestu trestného činu. Z těchto dvou podkategorií mi vyplývá kategorie
nadřazená a to životní prohra, která souvisí s touhou po úplné rodině. Mluví o tom, že
mít úplnou rodinu, bylo jejím cílem. Tvrdí, že za rozpadem jejich vztahu stojí matka
bývalého manžela. Jedná se o nedostatek, který zažila a dětem chtěla dopřát opak. („pro
mě byla taková ta priorita mít tu úplnou rodinu a najednou jsem ji že jo neměla a už to vlastně
nikdy nebude že jo.. už ten sen se jakoby rozplynul..“). Ve své primární rodině zažila mnoho

nenaplněných vztahů a přála si, aby její děti to měly jinak. Domnívám se, že je to pro ni
velice těžký úkol, dodat druhému něco, co sama nezažila a tak neví, jak se to tvoří a jak
se o to něco tak vzácného pečuje. Je si vědoma toho, že rodinná historie, možná i rodinný
trend v neúplné rodině se opakuje a přenáší z generace na generaci. Ona tomu chtěla
zamezit. Podařilo se však to, že její děti vnímají svého otce jako strejdu a vyrůstají bez
rodičů. („že se to vlastně všechno furt vopakuje, protože moje babi se rozváděla, když mámě byli
tři roky a jejímu bráchovi šest.. našla si teda dědu, kterej mě vesměs vychovával.. a vlastně máma
mě měla v 17ti a měla mě taky sama.. a já jsem to vlastně celý zase zkopírovala, takže je to vlastně
celý špatně.. až tady mi vlastně došlo, jak se to celý kopíruje..“). Hovořila hodně o tom, že

matka jí naplnila jen bazální potřeby, jako je jídlo, bydlení. Absenci zájmu a citů jí velmi
vyčítá. Bohužel ona se na svých dětech dopustila toho samého, možná i horšího, což
v rozhovoru nepřipouští. Je možné, že nevědomě tento fakt vnímá a zlobí se na sebe, ale
vztek projikuje do své matky.
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Ať už se jedná o přenesený vztek ze sebe nebo opravdu ten, který paří matce,
vymezuji zde další kategorii a tou je zazlívání matce. Jak jsem již zmínila vztah s matkou
a stěžování si na ni se nese celým rozhovorem. Velmi jí vadí, že se o syny stará právě ona
a aplikuje na ně výchovu, kterou ona sama od ní zažila. Jde o jakýsi strach o své děti, aby
nedopadly jako ona? „Že vona jakoby, moje máma neřeší, že mluví jakoby sprostě, že jde
špatnym příkladem, že říká věci, který maj na tu dětskou psychiku jakoby ohromnej opravdu
dojezd, ať je to srovnávání, ať je to prostě spoustu dalších věcí, tak ona tohle praktikuje..“.

Nejvíce jí zazlívá, že tu pro ni není, že jí nepomohla, nestojí za ní, nebojuje za ní, nechala
ji ve všem vymáchat. Mimo jiné jí má za zlé, že jí odepřela styk s tátou. Také jí zazlívá,
že ji nepřipravila na život. Zazlívá jí tedy to, že skončila ve vězení? Je možné, že jí to
dává za vinu, byť to neřekla přímo. Toto a další informace, mě vedou k tomu, že určuji
další kategorii absence přijetí odpovědnosti za své činy.
Na druhou stranu občas paní C připustí, že ona udělala také spoustu chyb,
především v partnerském vztahu, nebo tím, že se druhým obětovala. Tyto chyby však
vnímá tak, že dispozice k nim vznikla působením druhé osoby. V podstatě tím ze sebe
stírá vinu. („není to o tom, že bych veškerou vinu chtěla házet na tu mámu, akorát si to člověk
dává teď do tý souvislosti a prostě vidí ty věci trochu jinak.. předtím si to neuvědomoval ty
souvislosti no.. člověk přemýšlí nad všem že jo, nad svým dílem viny.. takže nakonec oni se taky
rozešli.. pro toho chlapa to časem bylo neúnosný, takže teď je sama..“). Po osmi stránkách

spílání na matku (to pak opět pokračuje) dochází respondentka k následujícímu: „a
samozřejmě zase jsem si vědoma toho, že celý jsem to způsobila já, že jo, že to je moje chyba, že
jsem se dostala sem, že tim ty děti trpí.. ale to jsou věci, který vám v tý době vůbec nedojdou, že
to tak může skončit, vůbec vás to nenapadne, že s tim nemáte vůbec žádnou zkušenost, takže je to
loterie že jo.. takže ve finále to, že oni maj teď ty zdravotní problémy, tak je vlastně moje chyba,
celý je to postavený tady na tom, že mě to štve..“. Vysuzuji podkategorii přiznání si svých

chyb, byť vnímám, že má potřebu jejich váhu snižovat a vinu hledat vně sebe. Během
rozhovoru jsem se nesetkala s tím, že by pocítila lítost nad okrádáním druhých lidí.
I v jejím rozhovoru se vyskytují kategorie, které jsem již rozebrala výše. Jedná se
o odborné výrazy a rodina jako hodnota, kdy paní C několikrát zmiňuje, že děti jsou pro
ni všechno a že by pro ně cokoli udělala.
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V poslední části analýzy se budu zabývat tím, jak respondentka hovoří o trestu,
resp. o pobytu ve výkonu trestu – přínos trestu. Vnímá, že ve vězení je neužitečná a že ji
její děti potřebují mít venku. Pociťuje bezmoc, zoufalství, protože jim nemůže dát to, co
by chtěla. Tak jako předchozí respondentky vnímá, že je to největší trest pro její rodinu.
Pro ni samozřejmě taky, protože je od nich odloučená, ale ona nijak ve věznici nestrádá,
naopak je o ni postaráno. Ve vězení má možnost a čas přemýšlet, vede ji k tomu i terapie.
Může se zastavit a prožít se věci, ke kterým se v běžném režimu nedostala. Říká, že kdyby
neskončila ve vězení, dopadlo by to s ní špatně, zkolabovala by z vyčerpání. „Mně až
nejvíc dal ten výkon trestu, kde jsem se naučila nebát se říct to svoje..“. Práce s psychologem

ji posunula v osobnostní rovině, kdy ji už nezajímá, co si druzí lidé myslí, dovolí si říct
svůj názor, vymezit si svůj prostor. Z počátku to pro ni bylo těžké, „když jsem přišla na
začátku trestu, tak jsem myslela, že mi ten trest nemá co dát a že to jsou všechno okolnosti.. a furt
jsem to obhajovala a nakonec jako zjistíte, že vám to jako dalo hrozně moc.. a samozřejmě záleží
na tom, jestli je tomu člověk otevřenej nebo nechce že jo.. mně to jako fakt hodně dalo a jsem za
to ráda jako (pláč)..“. Zpětně vnímá, že kamarádské vztahy, které měla, nebyly pro ni

přínosem, všem chtěla pořád pomáhat. Říká, že vlastně přátelské vztahy ani neuměla
navazovat. S lidmi, se kterými se před trestem stýkala, se už netouží kontaktovat a chce
si vybudovat vztahy nové. Má obavy, že kdyby ji do určité doby nepustili, že ji to zlomí
a že by stagnovala, navíc by ji zničil tamější režim. Samozřejmě má obavy z toho, jaké
to bude až ji propustí. Nemyslí si, že by byla schopná si hned vzít k sobě děti, nejdříve se
bude chtít postavit na vlastní nohy. „Srovnat se s tim, že jste po výkonu trestu, že prostě jít ven
a je to jakoby ne ponižující, ale je to něco za co se stydíte.. je to něco s čim se hůř žije, obzvláště
když člověk byl zvyklej na ňákej post, byl zvyklej na něco jinýho.. tak teď je to o tom sklopit tu
hlavu, ale už si to prostě připustit, že je to jiný a už to prostě k vám to patří..“

Analýza rozhovoru s paní D
Celým rozhovorem s paní D je znát snaha o pozitivní myšlení, jakoby se
ubezpečuje, že bude dobře. Je nutné si uvědomit, že respondentka se blíží k polovině
trestu a tedy její pozitivní přístup vnímat v kontextu uplynulé doby ve vězení a k tomu,
že bude žádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Používá spojení jako „zas bude
dobře“, „ale to už snad bude za námi“, „Ale to už je za námi, já si myslim, že všechno špatný
co bylo, je za námi, musí bejt (smích). Musí to tak prostě být..“. Můžeme to chápat jako
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mechanismus přežití, kdy sama sebe přesvědčuje, že to bude dobrý, aby to ve věznici
zvládla. Zároveň s tím souvisí potřeba konce, vidina toho, že se blíží do finiše a to jí může
dodávat sílu. S pozitivním myšlení koresponduje to, jak vnímá sama sebe ve vztazích
k rodinným příslušníkům po tom, co byla odsouzena k trestnému činu. Nemá pocit, že by
ji někdo kvůli tomu odsoudil, zlobil se na ni atd., „doma mám lidi, který stojej při mně, pořád
jo, a to je to nejdůležitější a zas bude dobře, bude..“. Důvěra v blízké jí taktéž dodává víru,

že má život smysl a že až se vrátí domů, bude vše jako dřív. V podstatě to vypadá, že
jejich rodinné vztahy zůstaly nepoškozeny, ba naopak je výkon trestu upevnil, jak sama
zmiňuje (o tom dále) („i když jsem tady, tak jsem je nikdy nezklamala..“, „nikdo se nestydí
z naší rodiny za to, že já jsem tady, nestydí se za to rodiče, vědí to naší lékaři, věděj to jejich
známí, nestydí se za to ani Nikolka, vědí to její kamarádi, jo… nemáme žádný tajemství, že… ví
to syn..“).

Jak jsem již zmínila, respondentka již na začátku rozhovoru zmiňuje, jak uvěznění
posílilo jejich rodinné vztahy – vědomí rodinné soudržnosti („tady ten můj odchod to
narušilo jenom tim, že jsme si uvědomili, že jsme opravdu hrozně silní a pevní.. že to citový pouto,
co je mezi námi, je tam hrozně silný, nám se ještě utvrdilo, že je ještě silnější než jsme si
mysleli..“). Její rodiče pomáhají dceři, které je 21 let a odchodem matky se musela starat

sama o sebe. I když to bylo zpočátku velice obtížné, i pro paní D, protože si byla vědoma,
že jí nemůže finančně pomoci, dnes o tom hovoří spíše ve smyslu „ale to už je za námi,
bude dobře“. Domnívám se, že během pobytu ve vězení docházelo k různým emocím a
naladění. Já jsem dělala s paní D rozhovor ve fázi, kdy na tom byla řekněme dobře. Nebo
je samozřejmě možné, že takový přístup k životu má stále. Například když hovoří o
bývalém muži, vnímá ho jako negativistu a sama říká, že ona je pozitivní. Z počátku pro
ni bylo těžké přijmout trest, považovala to za křivdu. Pomohlo jí, když se s tím vyrovnala
a řekla si, že to zvládne.
I u této respondentky nacházím kategorii absence přijetí odpovědnosti za své činy
(„Nebudu říkat, že jsem o ničem nevěděla, nebo že jsem úplně nevinnej člověk, rozhodně nejsem,
nikdo není nevinnej člověk, ne jenom tady, kdekoliv jinde že jo to víme..“) a přijetí pasivní role

ve svém životě, aspekt osudu „a tohle prostě co se přihodilo, tahle etapa, asi to muselo být
no.. ale jinak jako abych si stěžovala na ten život nebo tak, říkala, že je nespravedlivej, né, prostě
to muselo přijít všechno no.“. Dále jsem kódováním dospěla ke kategorii neidentifikace
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s trestem, kdy respondentka sice přiznává, že není bez viny, ale necítí se být vina za to,
za co byla odsouzena („ale určitě si myslím, že nejsem vinna, za to za co tady jsem, já mám
teda krácení daně a poplatku.. vlastně v uvozovkách jsem měla okrást stát..“, „samozřejmě to
v uvozovkách odnesla ta účetní.. nemohla jsem se s tím dlouho vyrovnat, považovala jsem to za
velikou křivdu..“).

Několikrát zmiňuje, jak jsou jejich vazby v rodině pevné a blízké, s rodiči dobře
vychází. Je jediná z respondentek, která má oba rodiče a kteří jsou navíc spolu. Vztahy
s rodiči byly prý blízké i před výkonem trestu, volali si každý den, vídali se o víkendech.
I navzdory těmto dobrým vztahům je její nejbližší osobou babička, respektive byla,
jelikož zemřela v roce 2012. Opět zde tedy určuji kategorii nejbližší osoba v podobě
prarodiče, byť zde je důvod jiný. Domnívám se, že to stěžejní je, že paní D vnímala, že
babička žila jen pro ni a nikoho jiného, že pro ni byla tou nejdůležitější osobou. Záleželo
jí na ni, hodně si spolu povídaly („Ta mi byla nejbližší. Ta mi rozhodně byla nejbližší..“, „ale
oni to všichni věděli.. jo rozhodně ona mi byla nejbližší, z celý rodiny, určitě ona..“). Velkou

část věnuje popisu jejich vztahu, jak se starala o babičku, když byla v LDNce a jaké to
pro ni bylo, když umírala.
Zajímavé je vyprávění o dětství, o tom jak to měla s rodiči nastavené. Vyplývají
mi z toho dvě kategorie: absence dodržování pravidel, hranic a strádání. Byť u nich
doma byla nastavená nějaká pravidla, většinou docházelo k tomu, že si je paní D
vykomunikovala jinak, nebo pozměnila, často si prosazovala svou. Když rodiče neudělali
věci, tak jak chtěla, tak se naštvala a udělala si to po svém. Často docházelo k tomu, že si
dělala co chtěla, někdy i za dozoru rodičů („bylo mi 14 let… byli jsme na tý svatbě, tady u tý
Mladý Boleslavi a já jsem tam poprvé pod dohledem rodičů pila a pila jsem tam normálně ferneta,
toho, to snad nebyl ani citrusovej, normálně obyčejnej fernet, ale hrozně moc jsem tančila, takže
mi absolutně nic nebylo, mamka ta měla jen hrůzu z toho, že mi bude špatně a že druhej den jedu
na internát a táta ten jenom, prosím tě, nech jí, tej špatně nebude, vždyť je furt v jednom kole, já
jsem pořád tancovala, já jsem byla, vzpomínám na tu svatbu sestřenky, bylo to fakt úplně suprový,
ale oni mě nechali, oni to viděli a oni mě nechali, jim to asi, asi že to bylo pod jejich dohledem,
nevím, jo prostě, absolutně jim to nevadilo, babička taky nic, babička kolikrát říkala ať už ta
holka nepije, vždyť je mladá, ať už to nepije a já řikám prosím tě, sestřenka bude mít svatbu jenom
jednou, co bych to nepila? jo, prostě takhle, takže žádný takoví ty rodiče, který by vám něco
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zakázali, abyste nemohla něco, ne to neexistovalo..“). Ohledně toho, kam půjde na střední si

to s rodiči také dokázala domluvit „když chcete, abych šla na ekonomku, tak ale pudu pryč, a
oni hm tak teda jo.“. Ptala jsem se jí, jak věděla, co se smí a nesmí, odpověděla: „nebo že
mi to možná tak nějak jako řekli nebo já spíš jsem asi nechtěla dělat, co se nedělá.“. Z jejího

vyprávění mi vyplývá, že jejich vztahy byly založené na upřímnosti, kdy jim vše říkala a
na důvěře ze strany rodičů.
Nicméně ne vše bylo růžové, z rozhovoru vnímám, že docházelo ke strádání
v oblasti materiálního, přesněji řečeno finančního („já jsem sama bez sourozenců, ale nebyla
jsem ten typ člověka, který by měl všechno.. já jsem třeba dlouho neměla ty silonový punčocháče,
rifle..“, „a když mi někdo koupil něco lepšího, tak to byla tahleta teta, která měla vždycky ty
peníze“) a také s rodiči nic moc nezažívala („a jako ňáký zážitky nebo dovolený nebo tak.. my
jsme vlastně neměli dovolený žádný akorát tu jednu jedinou jsem s nima zažila..“). Rodiče

pracovali a ona byla často sama doma a nudila se. I proto ocenila, že mohla jít na střední
školu na internát. Prázdniny trávila u babiček nebo na táboře, kam chtěla jezdit, aby
nebyla doma sama. Domnívám se, že nezájem rodičů, a v tomto případě bych řekla
způsobený z časových důvodů, vedl paní D k tomu, že přilnula k babičce, která na ni měla
čas a u které nacházela útočiště. Ptala jsem se jí, zda jí chybělo, že s rodiči neměla zážitky:
„Ne, já jsem se snažila mejm dětem to jakoby dát..“. Ačkoli na mou otázku reaguje negativně,

s ohledem na to co následuje, se domnívám, že tuto skutečnost v sobě popírá. Hodně
hovoří o tom, jak chtěla, aby to její dětí s ní měly jinak a společné zážitky si budovali.
Nepamatuje si, že by se chodila rodičům svěřovat, že by s nimi sdílela, co se jí v životě
děje. Když k tomu došlo, tak zpětně, když už bylo po té situaci. Zároveň jí rodiče do
života nemluvili („Ale oni by vám neřekli ne, to nesmíš – v žádným případě… ne, to by
neřekli..“), nechali vše na ní, ale byli jí k dispozici, pomáhali jí, když si řekla o pomoc.

Z výchovy rodičů je zřejmé, že je pro ně důležité, aby byla dcera spokojená a neřeší, zda
daná věc je v pořádku („víte co, on táta je takovej ten člověk, kterej, když budu tady spokojená
a budu tady 10 let, tak tady budu spokojená a budu tady 10 let, když budu spokojená ve Světlý
nad Sázavou, tak budu spokojená ve Světlý nad Sázavou.“). Vnímám tendenci rodičů vést

dceru ke spokojenosti, bez ohledu na následky a společenská pravidla (např. není vhodné,
aby dítě pilo tvrdý alkohol), kdy chybí takové to „co na to řeknou ostatní“, ale hlavně
když je dcera spokojená.
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V rozhovoru hovoří i o partnerských vztazích, ovšem zde jsem nevyhodnotila
žádnou kategorii, která by byla významná pro můj výzkum.

Analýza rozhovoru s paní E
Paní E začíná svůj příběh tím, že je rozvedená a má tři děti. Hned na úvod říká, že
byla zvyklá žít v přepychu a po rozvodu o něj přišla, tudíž začala páchat („nevydržela jsem
doma, i když jsem dělala, tak jsem i páchala“). Jako jediná respondentka otevřeně přiznává,

že páchala trestnou činnost. Je si vědoma svého provinění, pociťuje nad svým činem lítost
a trest přijala– přijetí odpovědnosti za své činy („Tak si myslim, je to ponaučení , ale zase…
asi bych, jo, udělala jsem kravinu, tak ať mi to daj vyžrat do konce a počítám s tím, že mě fakt
nepustěj, stojim nohama na zemi, jsem s tim smířená..“) a ztotožnění se s trestem („mrzí mě to,
že jo, ale nedá se to vrátit, to jako s tím nic neudělám už prostě, musím s tím žít.“, „no neudělám
nic, budu to dohánět no..“). O podmíněné propuštění si nechtěla žádat, byť má rok po půlce

a do konce trestu jí zbývají dva roky, ale děti ji donutily. Zmiňuje, že si ho podala kvůli
rodině, aby neřekly, že s nimi nechce být, ale je připravena si trest odpykat celý („Jsem
vétéčko, to je více trest, jo, i když jsem neporušila podmínku, nic, protože mě dohnal starej
trest,tak… vim, že tady nepouštěj prvotresty, natož více tresty a stojim nohama na zemi, já jsem
to sice podala, ale říkala jsem jim, ať prostě nepočítaj s tim, že jdu domu, to jako… vůbec.“).

Vnímá, že trest jí mnoho dal, ve vězení měla čas si svůj život zrekapitulovat, „teď
to mám opravdu už v tý hlavě srovnaný, jako řikám, nikdo si to nedovede představit, ale jako…
když sedíte už takovouhle dobu, tak opravdu už nikdy víc… já už bych nešla ani po druhý, že jo,
jenže mě dohonily ty, ty starý, prostě ten starej rest.“ Jeví se, že ji trest napravil, nicméně při

vyprávění mám pocit, že i když něco říká, jsou zatím cítit obavy, že situace může nastat
znovu („nemusela jsem, fakt jsem nemusela, fakt jsem neměla ale… asi je to ve mně … nebo
bylo, jo, teď to vim, že prostě..“)- smíření s tím, že jsem taková. Sama sebe se snaží

přesvědčit, že už páchat nebude.
Při rozhovoru je znát, že si paní E sama sebe neváží, snižuje svou osobu, „to jsou
jediný moje dobrý vlastnosti, nepiju, nehraju automaty (smích), jinak tam to ostatní..“. Říká, že

je ráda, že její děti jsou jiné a při vyprávění o nich padne „zaplať pánbůh není ani jeden po
mně“. Také hovoří o své primární rodině, jakým způsobem byla vychovávaná, k čemuž
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se dostanu později. Je ze šesti dětí, ona je pátá a první dívka. Popisuje, jak jsou její
sourozenci úspěšní na pracovních pozicích a osobě říká „já jsem ta černá ovce rodiny“, „já
jsem se jenom vyučila“. Když se jí zeptám, k čemu došla při rekapitulaci svého života,

odpovídá: „No že mě měli rovnou pověsit (smích).“

Když se více zamyslím nad výše popsaným, docházím k závěru, že se buď jedná
o mechanismus přežití, jak zvládnout trest ve vězení. Nebo mě napadá, a k tomu se klaním
spíše, že ji dlouhý trest (ve vězení je 6 let) zlomil a ona na svůj normální život rezignovala,
zdá se odevzdaná– zlomená osobnost = rezignace.

Důvody k páchání trestného činu má paní E poměrně dobře zmapované. Jedním
z nich je, jak jsem zmínila výše, že byla zvyklá na luxusní, pohodový život. Užívala si,
s rodinou jezdili na dovolenou, bylo o ni materiálně postaráno. Po rozvodu již neměla
přísun peněz od manžela, a tak začala páchat trestné činy („Po druhý ve výkonu trestu, jo,
no prostě chtěla jsem těm dětem dopřát, aby měly, skončilo to jak to skončilo..“, „chtěla jsem,
aby měli všechno“). I když po manželovi měla přítele, který ji zaopatřil, i tak ale docházelo

k tomu, že konala trestné činy. Skoro to vyznívá, že se jí to zalíbilo, našla se v tom, možná
ji to sytilo něco, co jí chybělo.

Původ touhy mít vše lze hledat v jejím dětství, kdy jak jsem zmínila, byla páté
dítě, první dívka. To možná vedlo otce, ředitele a vedoucího dopravy, k jejímu
rozmazlování, „od tatínka hodně rozmazlovaná, jo, že jsem prostě, vlastně defakto se dá říct, že
jsem furt měla, niky jsme netrpěli, jo, že bysme, prostě co jsme chtěli, to sme měli, jo a vlastně
teď jsem to měla i v tom manželství..“. V rozhovoru se jí ptám, jaké měla vztahy s rodiči a

opět se její vyprávění točí kolem ní a toho, že byla rozmazlovaná („Jako perfektní řikám,
já jsem byla rozmazlenej parchant, já to řeknu takhle, co já mám na víc říct … prostě kolem mě
se, i když byla ségra, tak já už byla taková vyčuraná už od malička, prostě svět se točil kolem
mě..“). Jak říká, uměla v tom chodit, rodinu mě omotanou kolem prstu a když potřebovala

peníze třeba na diskotéku, oběhla jednoho člena po druhém a dostala peníze od každého.
„Takže opravdu jsem vlastně od malička byla fracek rozmazlenej a všechno se točilo kolem mě a
mysela jsem si, pak s tim manželem, že jo, to jsme jezdili všude a i s dětma a to, no pak jsem se
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rozvedla a najednou nebylo, že jo, tak to dopadlo, jak to dopadlo.“ Jeví se to, jako by paní E

nikdy nemusela živit samu sebe, respektive že by byla odkázaná na sebe, a tudíž si
neosvojila dovednost fungovat v běžném životě. Nejprve se o ni starali rodiče, poté
manžel a ve chvíli, kdy zůstala na nějakou dobu sama (byť říká, že vždy měla partnery),
začala páchat trestné činy. Otázkou je, jestli si respondentka těmi penězi něco nesytí.
Když hovoří o tom, že měla všechno, hovoří pouze o materiálním zabezpečení, nikdy
nezmiňuje nějaké city, péči, zájem nebo lásku. Toto materiálno se také snažila dopřát
dětem. Myslím, že je vhodné si na tomto místě určit kategorii touha po materiálnu jako
sycení nenaplněných potřeb.

Třetí příčinou, proč její jednání došlo tak daleko, můžeme vidět v následujících
úryvcích „kdyby mi odsoudili dřív, jo, to byly samý podmínky, ty jsem vždycky dodržela
neporušila jsem, ale 9x jsem soudně trestaná.“, „mě neomlouvá, já to vim, ale kdyby zase víte co,
kdyby mě klepli přes prsty hned, zavřeli mě, tak už si to rozmyslim, že opravdu, todlecto je krutý..“.

Z toho jasně vyplývá, že ačkoli si je vědoma, že je to ona, kdo se rozhodl páchat a nese
si za své činy odpovědnost, přesto cítí, že je to někdo zvenčí, kdo ji v tom mohl zastavit.
Opět si můžeme všimnout jevu, který se vyskytl u respondentek výše, kdy se stávají
pasivními a tedy nejsou schopni vzít svůj život do svých rukou. Zdá se, že během
dospívání nedošlo ke zvnitřnění morálních a společenských hodnot. V tomto případě
nepřišel ihned tak velký trest, aby si paní E byla schopna říct „tohle nedělej, to není
správné.“ Vinu, že takto dopadla, tak kromě sebe přikládá i právnímu systému- státní
systém jako viník.

I ona hovoří o tom, že jsou děti pro ni vše, že by pro ně udělala všechno („chtěla,
aby měli všechno, že jo … jo, protože ty děti vlastně … to je pro mě všechno..“)- rodina jako

hodnota. Taktéž se tu vyskytuje vědomí toho, že trest je sice určen jí, ale nejvíce to odnáší
její rodina, čímž je ale opět trestána ona („hlavně jsem ublížila rodině, nikomu jinýmu“,
„dětem no jsem ublížila nejvíc..“).

Na závěr bych se pozastavila nad vztahem s jejím mužem a dětmi. O manželství
říká, že bylo hodně divoké, oba dva jsou horká krev, a tak docházelo k hádkám a zdá se,
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že i k fyzickým potyčkám. Především tehdy, když se manžel napil. Děti toho byly někdy
svědky. Paní E říká, že by se rozvedla dříve, ale nechtěla brát dětem tátu. Dokonce se mi
zdálo, že kdyby si uvědomila, že bude po rozvodu bez peněz, možná by si rozvod
rozmyslela. To ona sama ale vyvrací tím, když říká, že by se stejně rozvedla, protože
jinak by manžela zabila. Dostali se v manželství do takového stadia, kdy nad ním v noci
stála a přemýšlela, kam by ho bodla. Měla obavy, že by jí mohlo „rupnout v hlavě“, „jo,
takže radši budu ráda podvodnice než vražedkyně, asi tak nějak, zmařit lidskej život si myslim, že
je horší než tohle, jako víte co… neodsuzuju to, měla jsem ten stav taky, takovejdle vlastně, protože
nikdy nevíte, co vám v tý hlavě semele, jo, proto jsem to vyřešila, jak jsem vyřešila, tim rozvodem
protože… jsem si řikala, že je to rozumnější, ale neuvědomovala jsem si zase tyhlety následky, že
jo.“

Ptám se jí, jaké vztahy má s dětmi, zda si jsou blízcí a ona odpovídá, že si jsou
hodně blízcí, načež následně obsahem povídání toto své tvrzení popře. Jednak hovoří o
starší dceři, která žila v Anglii a dlouhou dobu ji neviděla. Dokonce když byla na 10 hodin
z vězení doma, tak se s ní a jejími dětmi nepotkala, údajně to nestihla, protože si musela
vyřídit nějaké věci. Vyřízení věcí bylo tedy důležitější než se sejít s rodinou. Syn jí to, co
udělala, nemůže odpustit, a tak s ní nemluví. Nejmladší dceři vnímá, že ublížila nejvíc,
protože v době jejího prvního trestu nebyla plnoletá, a tak si ji vzal do péče syn. S mladší
dcerou je však v kontaktu. Nicméně mě tyto informace vedou k tomu, že pro ni rodina,
byť hovoří jinak, není až tak důležitá. Přijde mi, že paní E více pase po materiálním
nasycení, než po citech a emocích od rodiny.

Analýza TAT
Analýzu TAT jsem se po dohodě s vedoucím práce rozhodla dělat kvalitativně,
kdy jsem se věnovala interpretaci popisům tabulí. Nemůžeme zde totiž hovořit o
příbězích, jelikož na všech respondentkách byla znát vyhýbavost a tabule většinou jen
popisovaly.
Nezvolila jsem žádný ze skórovacích systémů, jelikož v nich nemám dostatečnou
praxi a mohla bych se dopustit většího množství chyb. Zároveň se domnívám, že by mě
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analýza skórovacím systémem vedla pouze jedním směrem a to tím, pro kterou oblast je
určen. Takto jsem měla možnost využít celého spektra oblastí. Dalším důvodem bylo, že
např. pro použití Hodnocení obranných mechanismů Cramerové, které jsem původně
zamýšlela využít, je nutné vycházet z vytvořených příběhů. Ty ovšem respondentky spíše
netvořily.
Popisy tabulí jsem interpretovala předtím, než došlo na analýzu rozhovorů.
Domnívala jsem se, že hlubší znalost životního příběhu respondentek a nalezené
kategorie by mě opět limitovaly a naváděly určitým směrem a tomu jsem se chtěla
vyhnout. Při sepisování analýzy TAT jsem již dávala dohromady kategorie získané
z TAT s fakty z rozhovorů.
Ve všech pěti protokolech docházelo ke stejné strategii tvoření příběhů - vyhýbání
se. Respondentky se bránily tvořit vlastní příběh a spíše popisovaly tabule dle faktických
jevů, které lze z tabule vyčíst. I tak se ale stalo, že do tabulí vnesly něco svého a to bylo
stěžejní pro analýzu. Dá se očekávat, že před odnětím svobody a po něm, respondentky
procházely psychologickými vyšetřeními a tudíž byly ohledně TAT zdrženlivější. Na
otázku, zda tabule už někdy viděly, odpověděly všechny, že ne. Taktéž pro ně bylo
nejasné, co mi dané příběhy přinesou, kdežto při rozhovoru si obsah sdělených informací
mohly upravovat podle svého.
Při analýze TAT jsem si protokol pročetla a poté procházela jednu tabuli po druhé.
Zvýrazňovala jsem si zajímavé a podstatné pasáže, ty jsem následně interpretovala a
dávala do souvislosti s postřehy z jiných tabulí. Když jsem měla hotové všechny
protokoly, vytvořila jsem tabulku, kam jsem zapsala k jednotlivým respondentkám
získané pojmy, koncepty. Z těchto konceptů jsem následně utvořila hlavní kategorie.
Postup byl tedy podobný jako při kódování rozhovorů.
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Analýza TAT paní A
V protokolu paní A se objevuje nechuť tvořit příběhy, častá je vyhýbavost a
orientace na vnější realitu, kdy se respondentka obrací k autoritě („nebo já nevim. Je to
tak?“). Nevěří ve své vlastní schopnosti, patrná je nejistota.

Častým tématem při popisu tabulí jsou hádky, ze kterých nevede řešení a jsou
respondentkou vnímány jako jedny z nejhorších věcí v životě. Jak již víme i z rozhovoru,
je konfliktní typ.
Sice chybí copingové strategie, ale objeví se jednou strategie řešení, kdy se jde
postava svěřit matce, která se jí snaží pochopit, ale obě budou pouze plakat. Je patrné, že
paní A má určitou úroveň důvěry ve vztahy, ale i z dalších tabulí vyplývá, že z nich má
obavy. Největší obavy plynou z opuštění. Paní A se ještě jednou zmiňuje o matce,
tentokrát přímo o její „Takhle si úplně představuju mojí mámu, jestli zjišťovala, jestli jsem doma
nebo jestli mám uklizený pokojík.“.

Poslední kategorií, kterou jsem v analýze TAT určila je nepřátelský postoj
k autoritám, který se dá vyčíst především z poslední tabule. Paní A přisuzuje dospělému,
že říká nějaké bláboly, které dívenku nezajímají. Během popisů odmítá podávat
odpovědi, které následně stroze ukončuje. Domnívám se, že i ke mně jako k autoritě
nejedná přátelsky („přistižena při něčem. Stačí?“).

Analýza TAT paní B
V protokolu paní B je zřejmý negativní náhled na muže, kdy často bývají
popisováni jako nespolehliví, záletní nebo jako násilníci („aby náhodou se neotočil na
tuhletu.“, ..mně to připadá jako týraná žena (…) ale kvůli chlapovi stoprocentně.“). Je vidět, že

paní B nemá v muže důvěru, vnímá je spíše negativně a proto zde určuji kategorii
nespolehlivost v partnerovi. Dává mi to smysl, jelikož si paní B prošla nepěkným
vztahem se svým bývalým manželem.
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Na tabuli 13MF paní B popisuje, že muž něco udělal a tím jeho život skončil,
protože buď situaci vyřeší sebevraždou nebo půjde do vězení. Z toho se domnívám, že
vězení vnímá jako konec života.
Na několika tabulí je evidentní zmatenost respondentky, používá výrazy jako
„motá se jí to v hlavě“, „má to v hlavě“, někdy se při popisu tabule objevuje nesouvislost
a zmatené popisování. Vykládám si tyto jevy jako vnitřní chaos. Můžeme se domnívat,
že chaos v jejím životě vzhledem ke skutečnostem vskutku je, bijí se v ní například obavy
ze života venku.
Především na tabuli 18GF je zřejmé, že se postava snaží někoho přesvědčit, ale
nedaří se jí to, a tak se snaží vyčíst něco z jejích očí, aby si porozuměly. Jeví se mi to,
jako by mezi nimi byla propast a tu si vykládám jako propast ve vztahu s blízkými,
v tomto případě lze hovořit o vztahu s dětmi, kterým se snaží vysvětlit a omluvit za své
činy. Nejspíš se jí to nedaří.
Dále v analýze vnímám nedostatek zralých copingových strategií, které by jí měly
pomoci vypořádat se se zátěžovými situacemi. Strategie, které vyplývají z analýzy, jsou
agrese/útok a odmítání poslušnosti („a nejradši by ty housle vzal a úplně je těma ručičkama
rozmlátil (…) jo že ten prostě ne.. nebudu..“). Tato kategorie úzce souvisí s kategorií

získanou z rozhovoru - nezvnitřněné normy.
Poslední kategorii, kterou zmíním, je lpění na vztahu, z protokolu vyplývá, že na
vztahu s mužem. Toto zjištění mě překvapilo, jelikož při analýze rozhovoru jsem k této
tendenci paní B neměla indicie. Nicméně se domnívám, že kategorie je platná pro využití
popisu respondentky a můžeme si ji dát do souvislosti s tím, že paní B dlouho otálela
s rozvodem, a to i vnímá jako svou největší chybu. Může to také souviset s jejím vnitřním
chaosem, kdy chtěla manželství udržet, ale vnímala muže jako nespolehlivého a
násilnického.
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Analýza TAT paní C
Jak již bylo zřejmé z analýzy rozhovoru s paní C, i v TAT ve velké míře
prostupuje kategorie zaměření na negativní emoce. Paní C je buď na tabulích vnímá a
popisuje, a nebo vyhledává, je to to první od čeho se odráží („tady nevidim žádný, nic
negativního..“). Z analýzy tabulí vyplývá, že si se svými negativními emocemi neumí
poradit, je jimi zaplavená, možná se jich i bojí.
S touto kategorií může souviset další zjištění- selhání rodičovské role. Domnívám
se, že se jedná jak o roli její matky, tak selhání její vlastní, tedy ve vztahu k dětem („Ty
rodiče to nezvládají (…) a asi je to o tom pocitu bezmoci, toho zoufalství..“). Zde nám analýza

TAT potvrzuje zjištění z rozhovoru.
Na několika tabulích se vyskytuje vyhýbavost, neschopnost řešit své problémy a
nechávat se vést někým silnějším. Chybí absence aktivního řešení své situace, objevuje
se nedůvěra ve vlastní schopnosti a ve svůj vnitřní svět. Postavy neumějí najít cestu ze
životních potíží- absence copingových strategií, také se objevuje strach ze ztráty muže,
lpění na něm. Vede mě to k určení kategorií, které spolu souvisí- nemám svůj život ve
svých rukou a závislé vztahy. Když si dám informace dohromady s rozhovorem, vede mě
to k domněnce, že se jedná o závislý vztah k matce spíše než k muži. Byť zmiňuje, že i
když jsou s manželem od sebe, tak s ním chce něco dořešit, asi ho nechce úplně pustit.
Domnívám se však, že jde především o vztah k matce, kdy se jí snažila paní C celý život
zavděčit, toužila po její lásce, pravděpodobně nedošlo k osamostatnění, odpoutání se od
rodičů. Matka je ta, která nyní řeší absenci paní C v životě jejích dětí. Je dost možné, že
paní C se na ni vždy spoléhala, byť v rozhovoru je zklamaná z toho, že za ní matka nestojí.
Možná má paní C nereálná očekávání od své matky.
Na tabuli 8BM paní C popisuje „někomu ubližujou v rámci nějakýho vyšetřování..
nebo nějaký týrání, jakože aby z něj něco dostali..“. To mě vede k myšlence, že paní C vnímá

vyšetřování jako týrání, pravděpodobně to odráží její přístup k systému, který chce, aby
se doznala, chce ji zničit, potrestat- trestání systémem. Můžeme jít ještě dál a vztáhnout
to k jejímu přístupu ke světu. Kdy když po ní někdo chce, aby vyvinula aktivitu, aby vzala
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svůj život do svých rukou, nebo aby převzala odpovědnost, vnímá to jako trýznění a zlobí
se na tu osobu.

Analýza TAT paní D
Nejzásadnější jev, který TAT paní D prostupuje, je jakýsi nezralý, dětský způsob
chování. Na obrázcích se při analýze často vyskytuje separační motiv. Dospělý se
k druhému dospělému chová jako k dítěti, které potřebuje utišit nebo dodat jistotu. Toto
chování při odpovědích v protokolu projevuje i paní D ke mně, když se ptá, jestli to tak
může být („..možná jsem úplně mimo..“, „..takže to je nějaký objetí?“). Většinou se orientuje
podle vnějších vodítek a neupřednostňuje svůj vlastní úsudek a nerozhodne se podle
svého. Objevuje se tam také téma, kdy je dospělý člověk přistižen při něčem, co se nemá
(„..jakoby ji při něčem přistihl, při něčem co neměla dělat..“). Z tohoto vyvozuji kategorii

separace dítěte od matky, při čemž se domnívám, že tato separace u paní D zcela
neproběhla. Pokud byla snaha osamostatnit se, je možné, že to rodič znemožňoval
(„..možná odchod z domu nebo že se do někoho zamiloval, maminka s tím zřejmě nesouhlasí..“).

Taktéž je možné tento jev promítnout do vztahu paní D se svou dcerou. Domnívám se, že
respondentka spoléhá na autority, že jí podají pomocnou ruku, když je v nouzi, nebo když
selže.
Paní D v popisech tabulí téměř stále volí únikové tendence, z příběhů odchází,
neukončuje je. Dá se usuzovat na absenci copingových strategií. Pokud dané situace řeší,
dochází k jejich zjemnění či bagatelizaci, aby byla schopna problém unést. Taktéž se
v TAT projevuje koncept, který jsem nazvala „takhle prostě věci jsou a nejdou změnit“.
S tímto konceptem mi sedí kategorie získaná při analýze rozhovoru aspekt osudu a
pozitivní myšlení. Dochází k tomu, že paní D ze sebe stírá zodpovědnost. Během
rozhovoru jsem neuměla jasně propojit získané informace, ale nyní mi díky TAT dává
způsob chování paní D větší smysl. U respondentky se jedná o obranný mechanismus,
kdy se neumí vyrovnat se situací, najít východisko z ní, proto věci zlehčuje nebo popírá,
popř. přijme realitu, tak jak je a tím vlastně zaujímá v řešení problémů pasivní roli. Volí
raději únik před svobodným rozhodováním.

75

Naproti tomu ale stojí tendence k nucení druhého („..ona mu timhletim gestem ho
nutí, aby se k ní otočil..“). Usuzuji, že by se mohlo jednat o komunikační strategii paní D,

což mi připomíná jev z analýzy rozhovoru prosazování si svého, což používala
respondentka ve vztahu k rodičům. Jelikož se tento způsob chování objevuje i v TAT,
určuji tuto kategorii.
Celkově se domnívám, že paní D se mě během rozhovoru snažila přesvědčit o
funkčnosti rodinných vztahů a pospolitosti. Je možné, že to dělala záměrně vědomě, nebo
se o soudržnosti rodiny snažila přesvědčit i samu sebe. Což se projevuje i v TAT, kde se
vyskytuje téma nesaturovaných dětských potřeb a v rozhovoru jsem si všimla kategorie
strádání, které souvisí s jejím dětstvím.

Analýza TAT paní E
Protokolem se táhnout tři kategorie získané analýzou, které utváří osobnost a
hlavní rys paní E. Jedná se o kategorie nízká sebedůvěra, nedostatek vnitřních sil a
nemám svůj život ve svých rukou. K podobným kategoriím jsem došla i v analýze
rozhovoru, ale až s informacemi z TAT se mi podařilo hlouběji porozumět respondentce.
Na několika tabulích jsem si všimla upozorňování na svou neschopnost, nemohoucnost.
Jedná se především o výroky, kterými paní E vytváření příběhů doprovázela „já fakt tohle
neumim“, „Já nevim, co tohle vůbec je.“. Také se často dovolává souhlasu, potřebuje

ujištění, že tak jak to říká, je to v pořádku. Objevují se témata jako nedotažení věcí do
konce a upuštění od svých cílů, to souvisí s nízkou sebedůvěrou a s nedůvěrou ve vlastní
schopnosti. Objevuje se zlehčování, bagatelizace, kdy těžké situace převádí v humor
(„..může se stát, že ho taky zabodne.. že jí bude nevěrnej ne.“(smích)..). V příbězích se také

objevuje nejistota, úzkost, malé věci ji rozruší a tím pádem ustoupí od svých cílů (např.
tabule 5). Opět se objevuje málo copingových strategií, které by jí pomohly vyvést
z nepříznivé situace. To vše paní E vede k tomu, že není strůjcem svého života, je spíš
pasivním účastníkem.
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V příbězích je velice znát téma orientace na majetek a peníze, čehož jsem si
všimla i během analýzy rozhovoru („třeba se nepohodli, třeba kvůli penězům, kvůli
dědictví..“).

Dále je patrná touha po zabití, kdy se promítá její vlastní zkušenost s manželem.
Téma vraždy se vyskytuje na čtyřech tabulích, kdy tabule 4 toto téma nenavozuje. Paní
E zde přímo zmiňuje, že žena toho muže zabodne. Vzhledem k informacím z analýzy
rozhovoru, kdy jsem zjistila, že se jedná o zlomenou, rezignovanou osobnost, by se také
dalo uvažovat o ublížení sobě, tedy o tématu sebevraždy. K této domněnce mě vede její
nepřiměřený optimismus u tabule 3BM, který může být ve skórovacím systému
Cramerové hodnocen jako popření.
Taktéž je velice častou tématikou nevěra muže, což je oblast, o které se paní E
v rozhovoru vůbec nezmiňovala. Mohu se tak jen domnívat, že buď s ní má zkušenosti
ze vztahů, nebo mě spíše napadá, že se jedná o její obavu. Respondentka v rozhovoru
uvádí, že má o 14 let mladšího partnera, který na ni řadu let čeká. Bylo by tedy s podivem,
kdyby paní E nenapadlo a taktéž netrápilo, že by mohl mít během let, kdy je ve vězení,
jiné partnerky. Protokol je tématu nevěry plný, zdá se, že je respondentka touto myšlenka
zaplavená.
Poslední kategorií, kterou zmíním a která vyplývá i z výše pospaného, je špatné
očekávání od vztahů. Paní E na mě několikrát reaguje tak, jako bych jí něco špatného
prováděla, toto je reakce na sedmou tabuli „Kolik toho máte na mě, já to nechci už“, jakoby
tím říkala „vy na mě chystáte nějakou situaci, kterou kvůli svojí neschopnosti nedokážu
zvládnout a to je od vás sprostý“. Je možné, že když takto přistupuje ke mně jakožto
psychologovi, že se podobně může vztahovat ke společnosti, ke svým rodičům, možná i
k personálu ve věznici (tab. 1 „a to by se taky nemělo, že jo, nutit k něčemu co nechce.. jo
stačí?“). Dále na tuto kategorii lze usuzovat z konceptů, které mi analýzou vyvstaly-

chudinka oběť bezmocná, někdo zlý jí něco dělá.
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V TAT se jeví paní E jako neurotická, lze usuzovat na snadnou rozrušitelnost a
nízkou frustrační toleranci, která by odpovídala informacím z rozhovoru. Respondentka
v něm zmiňovala manželství plné hádek, kdy o sobě říkala, že je horká krev.

Sumarizace výsledků
Nejprve stručněji popíši profily jednotlivých respondentek. Při sestavování
profilu vycházím z dat získaných analýzou rozhovoru a TAT.
U paní A je zcela zřejmá rodina jako hodnota, hodnotu dává především jí osobně,
že se jí v životě něco dobrého podařilo a tím jí to dodává dobrý sebeobraz, který potřebuje
pro přežití, když je uvězněná. Velice touží být s rodinou doma, touží tedy po něčem, co
mít nemůže a o to je ta touha větší. Vnímá, že se vnějšímu světu odcizila, nedůvěřuje
sama v sebe, orientuje se podle vnější reality. Je si vědoma, že je konfliktní typ člověka,
což jí překáží ve vztazích, do kterých sice vstupuje, ale s obavami z opuštění. Se svým
trestem se neztotožnila, má nepřátelský postoj k autoritám, v tuto chvíli především proto,
že kvůli nim nemůže být se svou rodinou. Cítí se být obětí státního systému, který může
za její situaci. Odpovědnost za své činy nepřijala, vnímá však, že jí trest v životě něco
přinesl. Během života jí, až do své smrti, byla nejbližší babička.
Paní B v dětství chyběla matka jako pečující osoba, která by jí věnovala
pozornost a lásku, a zároveň nebyl přítomen otec coby nositel mužského vzoru a pravidel.
Absence otce ji vedla v postoji k mužům coby nespolehlivého a nestálého. Další
zkušenost s manželem ji v tomto postoji utvrdila, a navíc mohla muže začít vnímat jako
násilníky. Není divu, že lpí na vztazích, jelikož nikdy nenašla takový, který by ji naplnil
a dal, co potřebuje. Vyrůstala především s babičkou, a tak se právě ona stala její nejbližší
osobou. Od dědy cítila, že je pro něho to hlavní, jenže on brzy zemřel, takže jí nemohl
dlouhodobě tuto potřebu naplnit. Výchova od prarodičů s občasnou přítomností matky
nebyla důsledná, nepodařilo se nastavit pravidla a řád, a tak nedošlo ke ztotožnění se se
společenskými hodnotami. Paní B má tendenci překračovat právní a společenské normy,
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vinu a odpovědnost za své činy však nepřijímá a obhajuje své jednání životními
okolnostmi. Samu sebe staví do pozice oběti, která neměla na vybranou a stěžuje si na
stát, že nefunguje správně, tedy možná právě stát jí měl nějak pomoci ze svízelné situace.
Odnětí svobody vnímá jako konec života, se kterým si neumí poradit. Má obavy z reálného
života, vnímá, že si s sebou ponese stigma odsouzené ženy. Cítí vnitřní chaos, protože na
jednu stranu chce žít normální život mimo vězení, ale na druhou neumí řešit složité životní
situace. Je si vědoma, že svým jednáním poškodila své děti, které jsou pro ni důležité.
Má potřebu se jim za to omluvit a vynahradit jim ztracený čas, ale to nikdy nebude
dostačující, a proto mezi ní a dětmi vzniká propast.
Paní C se velice zlobí na svou matku, od které nikdy nedostala péči, jakou by
potřebovala. Nedošlo tak k naplněnému vztahu s matkou, a proto touží po jejím přijetí a
lásce. Svého otce nepoznala, matka jí ve vztahu s otcem bránila, v životě jí chybí mužský
vzor. Tyto nenasycené potřeby si vynahrazovala ve vztahu k prarodičům, kteří jí byli
nejbližší. Jelikož ona sama nezažila, jaké to je vyrůstat v rodině s oběma rodiči, toužila
dopřát svým dětem úplnou rodinu, což se nepodařilo. Vnímá to jako životní prohru, cítila
za to stud a pocit selhání. Došlo u ní k dvojímu selhání rodičovské role. Nejprve ze strany
její matky k ní, poté selhala ona jako rodič, když se nedokázala o děti adekvátně postarat
a musí tak vyrůstat u osoby, která je pro paní C to největší zlo. Nenaplněnost potřeb
matkou respondentku nutí pnout na tomto závislém vztahu, přičemž se zaměřuje pouze
na negativní emoce k ní. Nedošlo k odpoutání se od rodičovské figury a tudíž si svůj život
neumí řídit sama. Zároveň nemá osvojené copingové strategie, které by ji vyvedly
z tíživých situací. Má potřebu s ostatními nastolovat řád a pravidla společného
fungování, která jí během dospívání chyběla. Je schopna připustit si chyby, které udělala,
ale má potřebu hledat za důvodem svých chyb vliv ostatních. Nedochází tak k přijetí
odpovědnosti za své činy a trestnou činnost obhajuje jako důsledek vnějších okolností.
Má tendenci stavit se do pozice oběti, která je ve svém životě pasivní. Když po ní někdo
vyžaduje aktivní přístup k řešení situací, tedy vyžaduje něco, čeho není schopná, vnímá
to jako týrání. Její děti jsou pro ni důležité. Chtěla by jim dopřát lásku a výchovu, kterou
v dětství neměla, není toho však schopna a neustále selhává.
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Paní D vyrůstala v úplné rodině, přesto si nejbližší vztah vytvořila k babičce.
Objevuje se u ní dětská nezralost, kdy spoléhá na autoritu, že jí v nouzi podá pomocnou
ruku. Během dospívání si osvojila způsob chování, kdy nedodržuje daná pravidla a
prosazuje si v nich svou vůli. Vnímá své rodinné vztahy jako pevné a soudržné, dokonce
posílené jejím uvězněním. Tato idea jí pomáhá vyrovnat se s výkonem trestu, se kterým
se neztotožnila, není si vědoma toho, že by se chovala protiprávně a za své činy tudíž
nepřijala odpovědnost. Jedná se o tendenci neztratit svůj pozitivní sebeobraz. Pozitivní
dojem se snaží vytvořit ohledně její rodiny a dětství, kdy došlo k nenasycení dětských
potřeb. Další sebezáchovný mechanismus, který respondentka používá, jsou únikové
tendence a přijetí věcí jako neměnitelných, ovlivněných osudem a tím se stává ve svém
životě pasivní figurkou. Paní D nemá osvojené copingové strategie, které by ji vedly
k vyřešení zátěžové situace. Pozitivní myšlení využívá jako strategii přežití.
Paní E vyrůstala v úplné rodině, kde byla rozmazlovaná otcem a cítila, že se
kolem ní točí svět, přesto došlo k nenaplňování emocionálních potřeb. Od vztahů
s druhými lidmi má špatná očekávání. Jejich rodinné vztahy byly směřovány
k materiálnímu nasycování a postavení ve společnosti. Vztah k dětem také sytí
materiálním zabezpečením a chybí u ní projevy citové náklonnosti. Touha paní E po
materiálním nasycení, kdy nemá stále dost, vede k páchání trestných činů, za které přijala
odpovědnost a tím pádem se ztotožnila s trestem. Avšak vnímá, že kdyby u ní došlo
k vážnějšímu potrestání dříve, nemusela zajít tak daleko. Paní E má nízkou sebedůvěru,
nedostatek vnitřních sil ke změně svého života a tím ho nemá ve svých rukou. Je sama se
sebou smířená, nemá od sebe žádná očekávání. Jedná se o zlomenou, rezignovanou
osobnost.
Nyní bych souhrnně shrnula informace získané z dat. Výzkum byl zaměřen na pět
respondentek z nichž dvě byly poprvé (paní A a D) ve výkonu trestu odnětí svobody,
zbylé tři jsou recidivistky (B,C a E) a ve výkonu trestu byly podruhé, přičemž mají větší
množství záznamů v rejstříku trestů. Všechny hovoří shodně, že se už nechtějí do vězení
nikdy dostat.
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Tři z nich vyrůstaly v úplné rodině (A, D a E), s otcem a matkou, dvě (B, C)
vyrůstaly bez otce, přičemž paní B byla v dětství vychovávaná spíše prarodiči a matka
dojížděla na víkendy, chyběl jí otec. Paní C nepociťovala od své matky dostatek zájmu a
lásky, chyběl jí otec. Paní A a E popisovaly své dětství s rodiči jako dobré, přičemž
nedokázaly své tvrzení podložit žádným příkladem. U paní E jednoznačně došlo
k naplnění potřeb materiálních, ale strádala při naplňování emocionálních potřeb. Paní D
zmiňovala, jak dobrý vztah se svými rodiči má, je však z výpovědi zřejmé, že v dětství
strádala po emoční stránce, kdy by spolu sdílely své pocity a zážitky a zároveň vnímala,
že toužila mít lepší materiální zázemí. Čtyři respondentky (A, B, C a D) vypověděly, že
nejbližší osobou jim byl prarodič, který již nežije. Paní E se o své rodině příliš
nezmiňovala a otázku na nejbližší osobu jsem jí nepoložila, tudíž tuto informaci nemáme.
Všechny respondentky hovoří o své současné rodině v rovině významnosti.
Některé zmiňují, že jejich trest dětem ublížil a popisují, jaká příkoří jim odnětí svobody
způsobilo. Děti paní A má v péči otec, děti paní B byly nejprve u bývalého přítele, poté
v ústavním zařízení, o děti paní C se stará její matka, podobně je tomu u paní D, jejíž
starší dcera je již samostatná a syn je v péči bývalého manžela a pomáhají mu její rodiče,
děti paní E jsou již dospělé a nejmladší dceru měl v minulosti v péči její syn. Více popsat
vztahy s dětmi je velice složité, všechny subjektivně hovoří o tom, že mají hezké vztahy.
Paní A má pět dětí, přičemž detailněji hovořila o každém z nich, vše nasvědčuje tomu, že
své děti skutečně miluje a má k nim vřelý vztah. Paní B má staršího syna a mladší dceru,
hovořila o nich spíše z praktického hlediska. Paní C má dva menší syny, hovoří o tom,
jak je pro ni důležitá jejich výchova, přála si, aby vyrůstali v úplné rodině. Neudává
konkrétní příkladů zážitků s nimi, pouze ve spojení se spíláním na matku. Paní D vnímá
velice blízký vztah s dcerou, popisuje, jakým způsobem jí dcera dává najevo, že ji má
ráda. Mladší syn jí to říká přímo, posílá jí sám dopisy. Paní E, byť hovoří o tom, že mají
dobré vztahy, tak z rozhovoru vyplývá, že nejstarší dceru moc neviděla a pokud ji může
navštívit, když má vycházky, raději si zařizuje něco jiného. Syn s ní nekomunikuje,
jelikož jí neodpustil její činy. Nejvíce je ve spojení s nejmladší dcerou. Opět ale chybí
popis konkrétních zážitků a projevů ve vztahu k nim. Domnívám se, že opravdu blízký a
vřelý vztah má ke svým dětem paní A a paní D.
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Pokud se zaměříme na partnerské vztahy jednotlivých žen, tak nám z dat vyplývá,
že pouze paní A měla při pobytu ve vězení partnera (manžela), zmiňovala, že často
docházelo mezi nimi k hádkám kvůli maličkostem. Paní B je rozvedená, poté měla
partnera, se kterým se rozešla a on následně umřel na infarkt. Její exmanžel je již také
mrtvý. Zmiňuje, že vždy měla starší partnery, které jí nahrazovali zároveň otce. Paní C je
rozvedená, vnímá, že to s manželem nemá uzavřené. Bývalý manžel od roku staršího syna
děti nechtěl vídat. Paní D je také rozvedená, s bývalým manželem prý mají krásný vztah,
měli v plánu společně trávit Vánoce kvůli synovi, který si to přál. Po rozvodu s manželem
měla výrazně mladšího partnera, s tím se rozešla při nástupu do výkonu trestu. Paní E žila
dvacet let v manželství, které bylo hodně bouřlivé. Došlo to až tak daleko, že se sama
sebe bála, aby manžela nezabila, rozhodla se raději pro rozvod. Poté měla vždy nějakého
partnera, poslední (o 14 let mladší), se kterým je i s pobyty ve výkonu trestu 13 let, na ni
čeká, až se dostane z vězení.
Co se týká přístupu ke svým proviněním a trestu, tak čtyři (A, B, C a D) ženy si
spáchání trestného činu plně nepřipouští, mají potřebu svůj čin obhajovat. Zároveň
nepřijímají odpovědnost za své činy a trest nepřijaly. Paní E připouští, že páchala trestné
činy, cítí, že si trest zaslouží.
Z analýzy TAT vyplynulo, že ženy odpovídaly na tabule vyhýbavým způsobem,
často nejistě a popisně. Orientovaly se podle vnějších vodítek, tedy podle toho, co je
zřejmé z obrázku, pokud si nebyly jisté, tázaly se mě na ujištění. Neřídily se vlastním
úsudkem, jakoby se zbavovaly zodpovědnosti, možnosti a nutnosti volby. Někdy se stalo
že do obrázků promítly samy sebe, především pokud se jednalo o obrázek, který jim
připomínal pobyt ve vězení. Dále se ukázalo, že ženy při popisu tabulí nevolily copingové
strategie, které by pomohly dovést postavy ke zdárnému řešení situací. Častěji se
objevovaly reakce na stres, jednalo se např. o vyhýbavost, bagatelizaci, ignoraci, pláč,
odmítání poslušnosti nebo agresi. Ukázalo se, že v řízení svého životního příběhu jsou
spíše „pasivními figurkami“.
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Diskuze
V této

kapitole

se

pokusím

propojit

získané

výsledky

z výzkumu

s teoretickými poznatky, kterým jsem se věnovala v teoretické části.
Je zřejmé, že s protiprávním jednáním našich respondentek souvisí vliv rodiny,
konkrétně výchovná a emocionální funkce rodiny, osobnost pachatelek a okolnosti
vzniku jejich kriminálního jednání. Vycházím zde z interakční teorie psychického
vývoje, který zmiňuje Langmeier a Krejčířová., a kterou když propojím s tématem vzniku
kriminálního chování, dostávám se k výsledku, že vliv na páchání trestného činu má více
proměnných.
Z výsledků výzkumů vyplývá, že ve většině rodin našich respondentek nedošlo
k nastavení pravidel, k jejich důslednému dodržování, popř. trestání nežádoucího
chování. Z výzkumu se nedá usuzovat na to, jestli vhodné chování respondentek bylo
rodinou odměňováno a tím posilováno. Dá se však hovořit o tom, že u všech respondentek
nedošlo k zvnitřnění norem společenského fungování, a to vlivem výchovného přístupu
vychovávajících osob.
Pokud se zaměříme na výchovné styly, které pravděpodobně v rodině
jednotlivých respondentek byly použity, dozvíme se, že nejvíce se uplatňuje zanedbaná
(laxní) výchova, popř. odmítavá výchova. U paní C, se mohlo jednat o odmítavost ze
strany matky, jelikož nebyla připravena se matkou v 17 letech stát. Totéž se dá usuzovat
u paní B. U paní C došlo jednoznačně k zanedbané výchově, kdy vztah matky k ní byl
apatický, emočně plochý. U paní E se dá usuzovat na přehnaně pečlivou výchovu, kdy jí
rodiče, minimálně otec, dával vše, co chce a všechno se točilo okolo ní. U dvou
respondentek se nedá typ výchovy určit, avšak je zřejmé, že v jejich rodině byla
zanedbána emocionální funkce. Stejně jako u všech ostatních respondentek. Minimálně
nějaká oblast, kterou se emocionální funkcí potřeby dítěte naplňují, nebyla ve výchově
přítomna. Nejčastěji se jednalo o sdílení zážitků, protože i u respondentek, které o svém
dětství říkaly, že vše bylo, jak má, chyběly konkrétní příklady zážitků z dětství.
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Plynně tím přecházím k tématu stavu mysli ve vztahu k attachmentu, kterému se
hojně věnuje ve své práci Vavrda (2005). Ani u jedné z respondentek jsem neshledala
bezpečný stav mysli, a tudíž se nedomnívám, že mezi nimi a pečující osobou došlo
k navázání bezpečného attachmentu. Nejčastěji objevující se stav mysli, který jsem ze
získaných dat respondentek získala, je „opomíjející stav mysli“, kdy „jedinci jsou často
neschopni vybavit si konkrétní vzpomínky vztahového charakteru z dětství“, což se
nejvíce projevovalo u paní A, B a E, kdy se objevují obecná tvrzení typu „mé dětství bylo
dobré“. Dále v definování opomíjejícího stavu mysli nalezneme: „Jedinec má minimální
zážitky společného sdílení a rozpracování svých emočních stavů s rodičem.“. Tento
nedostatek společného sdílení se projevoval ve stylu výchovy, jak jsem již zmínila výše.
Je zřejmý z příběhu u všech respondentek. Nalezneme ho i paní D, která nejvíce
zdůrazňovala kvalitu rodinných vztahů. Byť oproti ostatním dokázala hovořit o určitých
událostech z dětství, nedostatek sdílení a rozpracování emočních stavů se v jejich rodině
vyskytoval. Pokud si srovnám informace z výsledků výzkumu a teoretických poznatků,
docházím k tomu, že stav mysli měl na jejich partnerské vztahy výrazný vliv. „Do vztahů
nevstupují emočně otevřeni, jejich emoce jsou jejich soukromá záležitost, do níž nepustí
ani jejich objekt.“ Dalším stavem mysli, který se objevoval, tentokrát u paní C, je „zaujatý
stav mysli“. V rozhovoru se projevovalo zahlcení minulostí, kdy respondentka líčila rané
vztahy. Došlo „k sáhodlouhému vyprávění o každé křivdě, která se proti ní udála“. Paní
C cítí křivdu, která se projevuje házením viny na matku, přitom se jedná o obtíže její
vlastní. Tento stav mysli je také charakteristický tím, že „vyskytuje se potřeba vztahové
blízkosti a proti tomu silný strach ze ztráty. Jedinec s tímto stavem mysli si nedokáže říct
o pomoc a případně nabízenou pomoc neumí přijmout. Pro své děti je střídavě dostupný
a nedostupný, čímž si může paní C se svými dětmi vybudovat úzkostný vzdorující
attachment. Je samozřejmé, že jedincovy vztahy častěji selhávají „subjektivně se v nich
totiž opakují staré křivdy“.
Ze získaných informací lze také vyvodit typ citové vazby mezi respondentkami a
pečující osobou. Myslím si, že ve všech případech šlo o matku, jelikož to byla právě ona,
která se o své dítě starala v době vzniku attachmentové vazby, tedy okolo 7. měsíce. Dříve
byl dle autorů důraz attachmentu kladen na přežití, dnes ho vnímáme jako vztahové
médium umožňující kvalitní psychický vývoj dítěte. Attachment představuje interakci
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mezi matkou a dítětem, která umožňuje dítěti využívat psychické struktury matky pro své
potřeby. Matka by neměla být na začátku rozpoznána jako samostatný objekt, ale jako
pomocné ego. Pro blízký vztah je důležitá schopnost vyladit se na potřeby dítěte, což mu
umožňuje zvládat emoce, interpretovat a hodnotit situace. Pro vyladění je nutná
prostupnost hranic mezi dítětem a pečujícím. Kromě vyladění je třeba i schopnosti nechat
být. Domnívám se, že u všech žen došlo v dětství k navázání úzkostného vyhýbavého
attachmentu, který vzniká v důsledku nedostupných, chladných nebo málo vnímajících
pečujících osob.
Typ vazby samozřejmě nemůžeme z tohoto souboru dat a za pomocí výše
uvedené metodologie spolehlivě určit. K stanovení typu vazby by bylo potřeba provést s
každou respondentkou např. tzv. Adult Attachment interview (AAI) a to vyškoleným
pracovníkem. Optikou výzkumu s emergencí si nicméně nelze nevšimnout výše
zmíněných vodítek, díky kterým můžeme orientačně na typ vazby usuzovat. I když
tento nález nelze potvrdit nebo zobecnit, určitě může posloužit jako podnět k dalšímu
výzkumu.
Ke kriminálnímu jednání, dle mého názoru, došlo u všech respondentek
nedostatečnou schopností řešit svou životní situaci jinak. U paní A se domnívám, že by
se mohlo také jednat o čin, vzniklý po zralé úvaze. Když budu vycházet z typů zdrojů
v osobnosti pachatele vedoucí k páchání trestného činu, které zmiňuje Čírtková (2004),
domnívám se, že v případě našich respondentek se jednalo o dva druhy zdrojů. Objevuje
se kriminální jednání jako důsledek impulzivního životního stylu. Impulzivní osobnost,
která se kriminálního jednání dopouští, „se většinou utváří kombinací dispozic a
prostředí, jedná se tedy o osobnostně predisponované dítě vyrůstající v prostředí, kde není
dostatek pozornosti a náklonnosti, navíc výchovný styl rodičů je nedůsledný.“ Časté je,
že se jedná o rodiny, kterou jsou rozpadlé, neúplné, nebo sociálně a vzdělanostně slabé.
Chybí v rodině osoba, která by byla výchovným vzorem a tím pádem si dítě neosvojí
tradiční občanské hodnoty. Po tuto chvíli mohu s popisem tohoto typu v souvislosti
s našimi respondentkami souhlasit. Jedná se především o charakteristiky rodiny, ve které
se ženy rozvíjely. Dále se totiž Čírtková zmiňuje, že „impulzivní jedinec je požitkářsky
zaměřen, jde mu především o uspokojování vlastních potřeb a postupuje bezohledně, bez
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výčitek a agresivně. Jeví se jako odbrzděný a bez zábran. Jeho chování je silně
nekonformní, odmítá školu, usilovnou práci a toto osobnostní založení ho během puberty
a dospívání vede k řadě konfliktů a incidentů.“ Musím se přiznat, že tuto charakteristiku
jsem v souvislosti s respondentkami nezjistila, u paní E by se dalo souhlasit s tím, že je
požitkářsky zaměřena. Proto se domnívám, že v našem případě se jedná o kombinaci
dvou typů (což je dle autorů také možné), tím druhým je kriminální jednání, ke kterému
došlo v důsledku neadekvátních strategií při zvládání stresu. V tomto případě se více
přesouváme k osobnosti pachatelky jako takové, o které se říká, že neměla dostatek
schopností vyrovnat se se zátěžovou situací. Respondentky, jak lze vyčíst i v datech TAT,
neuměly zvolit jiný, vhodný, způsob řešení problému. V případě paní B, C a E se jednalo
o existenční situace, kdy měly pocit, že nemají dostatek financí, a tak sáhly
k nejrychlejšímu způsobu jejich získání. U paní A a D není důvod k páchání trestného
činu znám, jelikož ony i popírají, že by čin, za který jsou odsouzené, spáchaly.
Tím jsem plynule přešla ke kriminální motivaci respondentek. Jedná se
problematiku, která není jednoznačná. V současnosti se při zkoumání kriminální
motivace pozornost zaměřuje na motivační procesy, ke kterým se vztahují osobnostní
charakteristiky a právě situační faktory. Nejde tedy říct, jestli je člověk motivován
k páchání trestného činu vnějšími okolnostmi neboli incentivy, nebo vnitřními
pohnutkami, tj. motivy. Roli hraje obé. Na základě mé badatelské činnosti mi nezbývá,
než s tímto souhlasit.
Zajímavá zjištění by mohl přinést výzkum na typ morálky, který si mé
respondentky osvojily. Ze získaných dat však nelze uvažovat na žádný existující typ.
Pokud bych tuto informaci chtěla vysledovat, bylo by vhodné použít způsob výzkumu,
který použil například Snarey (1987), kdy zkoumaným osobám předložil morální
dilemata podle Kohlbergova vzoru. Přičemž pro něho nebylo důležité, které řešení si
osoba vybrala, nýbrž důvody, proč se pro dané řešení rozhodla.
Za zajímavá považuji zjištění ohledně pocitů viny, které se u respondentek ve
spojitosti se spáchaným činem neobjevily. V průběhu analýzy jsem z této informace byla
překvapená, nicméně po přečtení příslušné literatury a prostudování již proběhlých
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výzkumů, které se touto tématikou zabývají, mnou získaná data, tvrzení v těchto
pramenech jen potvrzují. Dalo by se tedy říct, že se jedná o typický jev mezi
odsouzenými. Očekávala bych, že rozdílné výstupy mohou být v pociťování viny mezi
ženami a muži. Z obecného povědomí o genderových rozdílech se můžeme domnívat, že
ženy častěji prožívají výčitky svědomí, jelikož si situace více zpřítomňují a jsou více
přístupné ke svým vlastním pocitům. Avšak tento rozdíl se u lidí ve výkonu trestu spíše
neukazuje. Zajímavý výzkum by tak tedy mohl být v prožívání pocitů viny mezi běžnou
populací ve srovnání s odsouzenými osobami. Dlouho jsem přemýšlela nad tím, proč si
respondentky odmítají připustit spáchání trestného činu a tím i potlačují prožitek pocitu
viny. Domnívám se, že vliv na tuto skutečnost má soudní jednání a dokazování spáchání
trestného činu, které odsouzení předchází. Během této doby se obžalované snaží dokázat
svou nevinu a tím se vyhnout trestu. Aby toho byly schopné, je třeba potlačit uvědomění
si svého prohřešku a s ním související vinu. Na svědomí působí vlivy popření. Ani během
doby následného trestu a pobytu ve vězení nemusí dojít ke zvědomění dříve potlačeného
a popřeného. Na uvědomění si svých prohřešků týkajících se trestného činu bude mít
pravděpodobně vliv délka trestu a především osobnost jedince. Jak se ukazuje v mém
výzkumu, paní E po šesti letech strávených ve výkonu trestu je přijetí trestu a
odpovědnosti za něj schopná. Zároveň je nejstarší z respondentek. Nelze tuto délku brát
jako hraniční, k tomu mám příliš málo relevantních dat. Pro zjištění takové hranice by byl
vhodný jiný způsob výzkumného bádání. Je pravděpodobné, že takový výzkum již
proběhl.
Z výsledků mého výzkumu vyplývá, že si respondentky snaží udržet pozitivní
sebeobraz a využívají k tomu neutralizačních technik. Již jsem zmínila výše, že nepřijaly
odpovědnost za své činy, použily tedy popření odpovědnosti, kdy vnímají samy sebe jako
oběti vnějších vlivů. Mezi takovými vlivy se objevovala špatná životní situace způsobená
manželem, výchovou rodičů, absencí jednoho z rodičů nebo činností druhé osoby. Taktéž
se objevovalo svalování viny na právní systém, potažmo na lidi, kteří rozhodovali o jejich
odsouzení. Jedná se o neutralizační techniku odsouzení odsuzujících.
Dále se u respondentek objevují kognitivní chyby, které vedou jedince ke spáchání
trestného činu. U paní B, C, a E se objevila tendence ke zmírnění, která umožňuje
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pachateli hledat příčinu páchaní trestného činu ve vnějších faktorech, dále se projevuje
tím, že respondentky zlehčovaly svůj trestný čin. Toto se objevilo i u paní A a D, taktéž
k tomu patří pocit křivdy způsobený ze strany vyšetřujících orgánů. Tato tendence
jednoznačně vedla k udržení pozitivního sebeobrazu respondentek. Dále se u všech
objevila sentimentalita, kdy se ženy sentimentálně vyjadřovaly o svých dětech, mnohdy
o tom, jak pečují o staré lidi ve stacionáři. Tato kognitivní chyba opět vede k pozitivnímu
sebeobrazu a taktéž k přesvědčení o tom, že jsou dobrými lidmi. A nakonec se u
respondentek objevila kognitivní indolence, kdy jednaly tím nejsnazším způsobem pro
získání peněz, aniž by domyslely důsledky a doufaly, že to vyjde. Domnívám se, že u
paní E se navíc vyskytuje diskontinuita, kdy snadno podléhá svodům kriminálního života.
Tento způsob jednání jí přináší libost, na druhou stranu by si přála změnu.
Netík a Blatníková (2007) v závěrech své práce zmiňují, že ženy mnohem více
než muži negativně prožívají absenci citových vztahů, odloučení od dětí a rodičů. Také
více pociťují nejistotu. Dále jim vyšlo, že ve srovnání s normou jsou více podezíravé,
nedůvěřivé a citově ploché. Objevují se u nich často pocity nedostačivosti, mají nízkou
sebedůvěru a sebeúctu. Jejich interpersonální vztahy jsou povrchní a málo se citově
angažují. Všechny tyto skutečnosti se potvrdily i v mém výzkumu. Kdy jsem dané
charakteristiky vysledovala alespoň vždy u některé z respondentek. Dále došly
k závěrům, že pachatelky jsou v chování mnohdy impulsivní, proto se hůře ovládají a
mají sklon k návykovým látkám. Tyto skutečnosti se v mé práci neprojevily.
Nyní se zaměřím na některá omezení svého výzkumu a také na doporučení pro
další výzkumnou činnost. Je vhodné připomenout, že všechny ženy se nacházely
v polovině svého trestu a měly očekávání, resp. doufaly v podmíněné propuštění. Je tedy
možné, že kdybych bádání prováděla se ženami na počátku výkonu trestu nebo na jeho
konci, mohla bych zjistit rozdílná data. Nejednalo by se o celou oblast dat, předpokládám,
že by šlo především o přístup k trestu a jeho vnímání a také emocionální rozpoložení.
Informace ohledně jejich vztahových zkušeností by zůstaly minimálně podobné.
Také by se dalo polemizovat nad výzkumným souborem z pohledu typu vazební
věznice, která je „výběrová“, nacházejí se tam ženy, které jsou více socializované,
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schopné se lépe adaptovat a s méně závažnými trestnými činy. Dá se předpokládat, že
výsledky sebrané například ve věznici Světlá nad Sázavou by se mohly lišit co do kvality
rodinného zázemí, vztahových zkušeností, tak přístupem k opakovatelnosti trestných
činů.
Další omezení vnímám ve své osobě při analýze dat. Je nesporné, že zkušenější
badatel, s vyšší teoretickou citlivostí, by získaná data pojmenoval jinak. Nicméně se ale
domnívám, že by nedošel ke zcela odlišným závěrům.
Dalo by se namítnout, že validita rozhovorů může být ovlivněna tendencí žen
konstruovat své příběhy způsobem, který je společností vnímán, jakou žádoucí a vhodný,
k tzv. desiderabilitě. Do určité míry tato tendence byla zjevná u všech respondentek,
snažila jsem se ji snížit svým empatickým nehodnotícím přístupem. Navíc jsem se opírala
o metodu TAT, která těmto vědomým tendencím zamezuje více než rozhovor.
Domnívám se, že další výzkumná činnost by mohla spočívat v rozsáhlejším
vzorku respondentů. Každý člověk je unikátní, proto by výzkum mohl být rozšířen o další
data. Pokud bych chtěla pokračovat např. v psaní rigorózní práce, rozšířila bych
analyzovaný vzorek o všech osm žen, se kterými jsem dělala rozhovor. Také by bylo
možné, ale již s novým vzorkem respondentek, zaměřit se přímo na výzkum citové vazby
a stavu mysli, nebo úrovní morálky, jak jsem již zmínila výše. Taktéž se nabízí
kvantitativní výzkum, který by spočíval v použití TAT s lidmi ve výkonu trestu odnětí
svobody. Dále by bylo zajímavé udělat stejný typ badatelské činnosti s muži v trestu
odnětí svobody, kteří mají rodinu, a porovnat s výsledky mého výzkumu.
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Závěr
Ve své diplomové práci nejprve uvádím čtenáře do teoretických poznatků
minulých a soudobých autorů, které se týkají problematiky rodinných vztahů a
kriminálního chování.
Poté přecházím k empirické, výzkumné, části, kde nejprve objasňuji výzkumný
problém, poté představuji metody sběru dat. Ke sběru dat jsem využila rozhovor a metodu
Tematicko-apercepčního testu. V této fázi jsem usoudila, že je vhodné čtenáře seznámit
se vzorkem respondentek, proto uvádím krátký profil každé z nich. Věřím, že tyto profily
povedou čtenáře k zaujetí do problematiky žen ve výkonu trestu. Až po této části uvádím
cíl práce a výzkumné otázky. Toto pořadí odpovídá tomu, jakým způsobem probíhala
výzkumná činnost. Nejprve jsem se rozhodla pro danou problematiku a obecnou
výzkumnou otázku „Jak vnímají své vztahy s druhými lidmi ženy ve výkonu trestu odnětí
svobody?“, poté jsem zvolila metody sběru dat, šla do terénu a sesbírala data. Na základě
těchto dat jsem si stanovila 3 výzkumné otázky. Domnívám se, že na všechny výzkumné
otázky jsem důkladně odpověděla v průběhu analýzy dat, v sumarizaci výsledků, popř.
v diskuzi, kde jsem výzkumná zjištění propojila s teoretickými poznatky. Považuji však
za vhodné ve stručnosti odpovědět na výzkumné otázky i na tomto místě.
1) Jak ženy ve výkonu trestu odnětí svobody vnímají svůj trest?
Čtyři ženy v mém výzkumné souboru svůj trest nepřijaly, neztotožnily se s ním. Taktéž
nepřijaly odpovědnost za své činy. Dalo by se však říct, že jsou ve fázi, kdy trest berou
jako něco „co muselo přijít“ a jsou s ním smířeny. Jedna žena je se svým trestem
ztotožněná.
2) Jak zařazují odnětí svobody do svého životního příběhu?
Čtyři ženy zařadily odnětí svobody na počátek svého vyprávění o životě, jedna ho poprvé
zmiňuje o něco později. Dalo by se říct, že odnětí svobody definuje to, kým jsou. Je třeba
vzít v potaz, že výzkum byl prováděn v budově věznice, tento samotný fakt vede ženy
k tomu, aby objasnily, proč se zde nacházejí. Negativní důsledky odnětí svobody si snaží
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nepřipouštět, vztahují se k němu skrze své děti, které jejich absencí trpí. Vnímají i
pozitivní přínos, který na jejich život odnětí svobody má.
3) Jak popisují svou vztahovou zkušenost?
Opět čtyři ženy z výzkumného vzorku (jedná se pokaždé o jiné) hovoří o dobrých
vztazích se svými rodiči, jedna je popisuje jako neuspokojivé. Při analýze se však
dostáváme k tomu, že všech pět žen vyrůstalo v rodině s nenaplněnými potřebami a
vztahy s rodiči postrádaly emocionální aspekt. To má vliv na jejich vztahy v dospělosti,
kdy se jim nedaří udržet plnohodnotný partnerský vztah.
Poté jsem pokračovala analýzou dat, kde jsem provedla analýzu rozhovoru a TAT
každé respondentky zvlášť. Když jsem měla analýzy hotové, věnovala jsem se
zkompletování všech získaných výsledků. V následné diskuzi propojuji výsledky
s teoretickou částí, přičemž rozšiřuji výzkumné poznatky o další informace. V diskuzi
také zmiňuji omezení své práce.
Mezi hlavní objevené poznatky této práce zahrnuji zjištění, že zkoumané ženy
měly v dětství neuspokojivé vztahy s rodiči, kde zůstaly nenaplněny některé z hlavních
potřeb. Jedná se především o emocionální sdílení s rodiči a naplnění vřelého láskyplného
vztahu. Absence takového vztahu se promítá do jejich následných partnerských vztahů,
které nejsou schopny si trvale udržet a být v nich emočně otevřeny druhému. Podobně to
mají i se vztahy se svými dětmi.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o výzkum s emergencí, vyvstaly najevo další
informace, které se netýkaly vztahů respondentek. Zkoumané ženy, až na výjimku,
nepociťují odpovědnost za své činy ani pocit viny, svůj trest nepřijaly. Na počátku trestu
se domnívaly, že tím skončil jejich život, to je vedlo k jeho rekapitulaci, což podnítilo
zamyšlení se nad svým životem. Postupem času se adaptovaly na prostředí věznice a
každá si našla nějaký způsob, jak udržet svůj pozitivní sebeobraz v nepříznivém prostředí.
Ačkoli trest vnímají negativně, našly si v něm pro svůj život nějaký přínos.
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Tato práce by mohla sloužit jako jeden z podkladů pro další výzkumy v oblasti
kriminality žen. Domnívám se, že v praxi by bylo vhodné zaměřit se na to, jak lépe se
ženami v trestu odnětí svobody pracovat, aby byly schopné přijmout odpovědnost za své
činy, vyrovnat se s pocity viny a ztotožnit se se svým trestem. Toto by vedlo
k minimalizaci případné recidivy páchaní trestných činů.
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