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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá osobnostními charakteristikami u specifické skupiny populace, a 

to sice u původců domácího násilí. Práce krátce pojednává o fenoménu domácího násilí a poté 

mapuje nejen samotnou osobnost původce domácího násilí, ale také faktory, jež mohou 

zvyšovat pravděpodobnost výskytu násilného chování. V realizovaném výzkumném šetření 

jsou pak metodou polostrukturovaného rozhovoru, Rosenzweigova obrázkového frustračního 

testu a Inventáře stylů osobnosti a poruch osobnosti mapovány oblasti impulzivity, 

vyhraněných osobnostních stylů a reakcí na zátěžové situace u výzkumného souboru 

skládajícího se z původců domácího násilí. Cílem celé studie v návaznosti na teoretickou část 

je zjistit, zda u skupiny původců domácího násilí existuje nějaký rys, který by byl pro tuto 

populaci charakteristický. Jednotlivými metodami bylo zjištěno, že zkoumaní jedinci se jeví 

jako impulzivní, nevykazují však žádný výrazný společný znak v oblasti reakcí na zátěžové 

situace. V rámci vyhraněných osobnostních stylů se zvýšené průměrné hodnoty ukázaly na 

škálách odpovídajících disociální, paranoidní, negativistické, hraniční a obětující se poruše 

osobnosti.  

Klíčová slova 

Domácí násilí, osobnost pachatele, impulzivita, poruchy osobnosti 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Abstract 

This thesis focuses on personality characteristics of the specific group of population, and that 

is the population of domestic violence perpetrators. The thesis briefly deals with the 

phenomenon of domestic violence and then it focuses not only on the personality of domestic 

violence perpetrator, but also on factors that can increase probability of violent behavior 

occurrence. In the research, which was realised, areas of impulsivity, distinctive personality 

styles and reactions to stressful situations are measured by semi-structured interview, 

Rosenzweig’s picture frustration test and Inventory of personality styles and personality 

disorders in a group of domestic violence perpetrators. The aim of the research is (following 

the theoretical background) to find out if there is any possible feature, which could be 

characteristic for the group of domestic violence perpetrators. By individual methods it was 

found out that examined individuals appear to be impulsive, but they do not have a common 

feature within reactions to stressful situations. In the case of distinctive personality styles 

there were increased mean values within the scales connected to disocial, paranoid, 

negativistic, borderline and self-sacrificing personality disorder.  

Keywords 

Domestic violence, perpetrator’s personality, impulsivity, personality disorders 
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Úvod 

Téma domácího násilí bylo ve společnosti dlouhou dobu tabu, ač se ukazuje, že je to problém 

týkající se nemalé části populace. V posledních letech se začíná situace zlepšovat a o tématu 

se hovoří více, stále to ale není ideální. Téma diplomové práce bylo zvoleno za účelem 

upoutání pozornosti k tomuto problému, pro někoho možná z poněkud nevšední perspektivy. 

Ústředním článkem, na který se v této práci zaměříme, totiž není oběť ani děti-svědci, ale 

samotná osoba, která stojí za pácháním domácího násilí. Celá tato práce by čtenáři měla 

přiblížit důležitost obratu větší pozornosti (než je tomu nyní) právě ke zmíněným původcům. 

Smyslem této práce je tedy poukázat na fakt, že chceme-li, aby docházelo k redukci výskytu 

tohoto jevu, je nutné zaměřit se právě na jeho zdroj. Jedná se totiž často o jedince, kteří si od 

problému nedokáží pomoci sami. Čím lépe pak budeme znát tuto skupinu původců domácího 

násilí, tím snadněji se budou hledat vhodné intervence a případně i preventivní programy, ale 

účelem samozřejmě není minimalizovat potřebu péče o oběti a další zúčastněné, která zůstává 

primární. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou větších celků, jimiž jsou literárně přehledová část a 

část výzkumná. První kapitola věnující se teorii se snaží celý fenomén domácího násilí 

přiblížit a připomenout někomu možná známé souvislosti s ním spojené – jedná se například 

o cyklus domácího násilí či druhy domácího násilí. V rámci tohoto úvodu do tématu se 

kapitola též věnuje vymezování pojmů, jež jsou důležité pro celou práci nebo také postojům 

zaujímaným českou veřejností. 

Na tuto úvodní kapitolu navazuje stěžejní část, a to sice kapitola, jež se věnuje osobnosti 

původce domácího násilí. Čtenář se zde z počátku může seznámit se snahou o vytvoření 

jednotného profilu původců domácího násilí a také nejrůznějších typologií, jež některé zdroje 

prezentují. Kapitola se dále věnuje určitým osobnostním charakteristikám, které vzešly 

z rešerše literatury a také významné oblasti týkající se tohoto tématu – poruchám osobnosti. 

Nebyla opomenuta ani krátká zmínka o biologických dispozicích, které též mohou mnohdy 

hrát roli při výskytu násilného chování. 

Tak jako na každého jiného člověka i na původce domácího násilí v nějaké míře působí jeho 

okolí. Existují samozřejmě i faktory, které pravděpodobnost výskytu násilného chování 

nějakým způsobem zvyšují. Právě těm se věnuje třetí kapitola této práce. V této kapitole se 

můžeme seznámit například s vlivem návykových látek nebo transgeneračního přenosu násilí. 
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Součástí práce, jak už bylo zmíněno, je i realizovaný výzkum, který je kvalitativní povahy. 

Téma studie bylo zvoleno s ohledem na literárně přehledovou část tak, aby spolu souvisely. 

Cílovou otázkou nesoucí se celým výzkumným projektem je zjistit, zda pro skupinu původců 

domácího násilí existuje nějaká charakteristika, která je pro ně typická napříč celou touto 

populací. K tomuto účelu bylo použito polostrukturovaného rozhovoru a dvou dotazníkových 

metod. 

Ke zpracování obou částí bylo použito zahraničních i českých zdrojů, a to jak v podobě knih, 

tak i vědeckých článků. V práci je citováno podle normy APA (American Psychological 

Association, 2010). 
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I. LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST 

1. Fenomén domácího násilí 

1.1 Vymezení základních pojmů 

V samotném úvodu práce je podstatné si vyjasnit, jak jednotlivé pojmy, které se budou v textu 

objevovat, budeme pojímat. Pojďme si pro tento účel definovat ty nejdůležitější z nich. 

1.1.1 Domácí násilí  

Když se pojem na přelomu 70. a 80. let 20. století začal objevovat, rozumělo se jím 

jednostranné týrání žen ze stran jejich partnerů (Čírtková, 2013). Tento termín v současných 

definicích zahrnuje spíše komplex různých jevů nežli jednu formu násilí mezi intimními 

partnery. Netík (2004) hovoří o tom, že domácí násilí můžeme rozdělit na násilí mezi 

partnery, rodičů vůči dětem, násilí mezi sourozenci, dětí vůči rodičům anebo násilí vůči 

starším členům rodiny (prarodičům). Do autorů komplexnějších definic můžeme zařadit 

například Ševčíka (2009), který pod pojem domácího násilí řadí též rozmanité druhy násilí 

páchaného mezi jednotlivými členy rodiny – tedy jak mezi partnery, tak i ve vztahu k dětem, 

sourozenců, nebo rodičům; či Marvanovou-Vargovou, Pokornou, a Toufarovou (2008), které 

též hovoří o druhu partnerském i mezigeneračním. I v české literatuře je terminologie týkající 

se tohoto tématu poměrně bohatá. Klimentová (2016) zmiňuje, že se lze setkat s pojmy násilí 

v rodině, násilí na ženách, násilí v intimních vztazích, partnerské násilí, samostatnou kategorii 

pak může tvořit násilí na dětech. Pokud bychom pátrali po samotné skutkové podstatě tohoto 

činu, lze vyjít z definice Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí, 

který byl vydaný Úřadem vlády ČR (dále jen Akční plán) – „Domácí násilí jsou veškeré akty 

fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v 

rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely, partnery či osobami 

blízkými. Domácí násilí se dále vyznačuje opakováním, dlouhodobostí, cyklickým 

charakterem a postupnou eskalací. Role osoby ohrožené a páchající násilí jsou zpravidla 

jasně odděleny. Toto násilí probíhá na blízkých osobách a je specifické svou neveřejností.“ 

(Úřad vlády ČR, 2019, s. 5). V rámci této práce je na některých místech tento pojem nahrazen 

zkratkou DN.   
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I přes to, že je domácí násilí nadřazeným termínem pro více jevů, autorka se v této práci drží 

hlavně nejčastěji zaujímaného pohledu, a to sice násilí v intimních vztazích, kde je incidence 

nejvyšší (Ševčík & Špatenková, 2011).  

1.1.2 Původce domácího násilí 

Co se týče pachatele domácího násilí, mohli bychom konstatovat, že je to vlastně osoba 

vykonávající výše zmíněné činy odpovídající domácímu násilí. I v Akčním plánu je definice 

původce domácího násilí obdobná: „Fyzická osoba, která se dopouští některé z forem 

domácího nebo genderově podmíněného násilí“ (Úřad vlády ČR, 2019, s. 7). Čírtková (2013) 

přidává, že pachatel je oběti vždy dobře znám, protože s ním oběť žije v blízkém vztahu. 

Je na místě poznamenat, že ač je z mnoha výzkumů a statistik známo, jak se brzy přesvědčíme, 

že původci domácího násilí jsou i ženy, v této práci se autorka drží genderově jednotného 

označení, a to sice původce domácího násilí v mužském rodě. 

 

1.2 Charakter domácího násilí 

Téměř v každé publikaci věnující se domácímu násilí se setkáme s určitými teoretickými 

poznatky vycházejících ze zkušeností z práce s jednotlivými aktéry. Jsou jimi informace 

pojednávající o cyklu domácího násilí, který se vyznačuje typickými fázemi; dále 

charakteristické znaky tohoto fenoménu a také jeho druhy. Tyto oblasti však nejsou 

primárním zájmem této práce, proto se autorka o nich rozhodla zmínit pouze ve stručné formě. 

1.2.1 Charakteristické znaky 

Hned v první kapitole je důležité, abychom si řekli, že domácím násilím není jakýkoliv akt 

fyzického napadení v rodinném prostředí (Netík, 2004; Ševčík & Špatenková, 2011). Pokud 

v rodinném prostředí dochází k tomuto jevu, objevují se určité charakteristické znaky, na 

základě kterých jej lze snáze rozpoznat. Zabývá se jimi velké množství publikací, vesměs se 

jedná vždy o totéž: 

• Opakování a dlouhodobost 

• Eskalace násilí 

• Vztahová asymetrie, zneužívání moci 

• Intimita prostředí – v tomto případě prostředí domova (Cimrmannová, Stretti & Kotrč, 

2013; Ševčík & Špatenková, 2011) 
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1.2.2 Cyklus domácího násilí 

Cyklus domácího násilí je jednou z věcí, která pomáhá pochopit, proč oběť snáší násilí ze 

strany partnera/partnerky někdy i po velmi dlouhou dobu (Marvanova-Vargová et al., 2008). 

Tento pomyslný koloběh popsala jako první Walkerová koncem sedmdesátých let (Walker, 

1979). Cyklus je popisován jako trojfázový nebo čtyřfázový, záleží na zdroji a autorovi. Na 

začátku zpravidla dochází k narůstání tenze u násilné osoby, která eskaluje do formy 

násilí/incidentu a celý koloběh je pak zakončen klidnou fází, tzv. fází líbánek, kdy k násilí 

nedochází a na řadu přichází omlouvání anebo přesun viny na oběť. Fáze usmíření (zahrnující 

právě zmíněné omlouvání, případně přesun viny) bývá někdy vyčleňována jako fáze 

samostatná, někdy je součástí fáze líbánek (Marvanova-Vargová et al., 2008; Topinka, 2016; 

Ševčík & Špatenková, 2011).  

1.2.3 Druhy domácího násilí 

K ubližování oběti pachatelem domácího násilí může docházet různými, někdy i velmi 

rafinovanými způsoby. V literatuře se nejčastěji setkáváme s následujícími druhy násilí: 

Fyzické násilí – zahrnuje širokou škálu násilných činů – od fackování a strkání až po 

ohrožování zbraní a těžké útoky 

Psychické násilí – Jakobsen a Råkil (2017) pod tento druh zahrnuli následující skupiny 

jednání – přímá a nepřímá výhružka, degradující a ponižující chování, kontrola, patologická 

žárlivost, izolace a emoční násilí 

o Sociální izolace – někdy bývá zahrnována pod psychické násilí, někteří autoři 

ji pojímají jako samostatnou kategorii, jedná se víceméně však vždy o 

sledování a kontrolu sociálních interakcí 

Sexuální násilí – může se jednat o nedobrovolný sexuální kontakt, ale například taky o 

odpírání sexu v souvislosti s ponižujícími komentáři apod. 

Ekonomické násilí – dochází k nadměrné kontrole nad finanční situací, omezování přístupu 

k penězům a s tím související možný zákaz chození do práce (Čírtková, 2008; Jakobsen & 

Råkil, 2017; Marvanová-Vargová et al., 2008; Netík, 2004; Ševčík & Špatenková, 2011) 

1.2.4 Pohledy na domácí násilí 

Proč se někteří lidé chovají násilně a jiní ne, je mnohdy obtížné vysvětlit, příčiny násilného 

chování totiž mohou být různé (Ševčík & Špatenková, 2011). Skutečnost, že existují určité 
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jednofaktorové teorie vysvětlující, proč k domácímu násilí dochází a čím je způsobováno, je 

známá. V současné době však dochází spíše k vysvětlování fenoménu skrze propojenost 

těchto teorií do multifaktoriálních (Netík, 2004; Ševčík & Špatenková, 2011). Letmo lze 

zmínit, že teoriemi, které se věnují jednomu faktoru, jsou: 

• Biologická – násilí je vysvětlováno predispozicemi jedince k agresivnímu chování 

• Psychologická – násilí je vysvětlováno charakteristikami osobnosti disponující 

k násilnému chování 

• Sociologická – násilí je produktem („typicky mužské“) společnosti a její tolerance 

k němu, lze sem zařadit i teorii sociálního učení (Netík, 2004; Stodulska-Blaszke & 

Wójcicka, 2015; Ševčík & Špatenková, 2011) 

Multifaktoriální teorie se snaží příčinu spatřovat ve více faktorech, jak již název vypovídá, 

přičemž poměr jejich vlivů může být různý. Jak uvádí literatura, nejznámější z těchto teorií 

je Duttoův kauzální model, který zohledňuje čtyři roviny možných příčin. Jsou jimi 

následující: 

• Makrosystém - příznivé společenské podmínky pro vznik násilí 

• Exosystém - bezprostřední sociální okolí, formální a neformální sociální struktury 

• Mikrosystém - rodina 

• Ontogeneze - individuální charakteristiky pachatele (Netík, 2004; Ševčík & 

Špatenková, 2011). 

Ve zdrojích se též můžeme dočíst, že na problém domácího násilí lze pohlížet ze dvou 

hlavních rozličných úhlů – perspektivou feministickou a kriminologickou. Ve feministickém 

přístupu se jedná o motivaci pachatelů k násilí skrze patriarchální hodnotové stereotypy, 

logicky též akcentují pozici žen jako obětí. Často se lze v tomto případě setkat s údajnou 

potřebou moci, kontroly či dominance. Kriminologický přístup oproti tomu usiluje o výzkum 

osobnosti pachatelů za účelem nalezení společných charakteristik (Čírtková, 2013; Netík, 

2004). O společných charakteristikách a ne/homogenitě skupiny původců domácího násilí 

bude pojednáno v dalších kapitolách této práce. 

Na místě je také zmínit, že ač za vznikem situací domácího násilí stojí určité teorie, je nutné 

brát v potaz, že v praxi v samotné epizodě zaujímají roli také jednotlivé složky, a to sice 

osobnost původce, také ale osobnost oběti a jejich vzájemná interakce (Netík, 2004). 
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1.3 Výskyt a postoje veřejnosti 

V této podkapitole by mělo být mimo jiné nastíněno, jak velký fenomén domácího násilí 

vlastně je, kolika osob se může týkat, na základě čehož může být pak například vyvozována 

důležitost intervenčních programů. 

V roce 2012 byl realizován průzkum na vzorku 3 000 českých žen ve věku 18-65 let, kde se 

ukázalo, že nějaké formě násilí čelilo 40 % žen. Podle údajů z uvedeného výzkumu 

přepočtených na ženskou populaci ve zmiňovaném roce vychází přibližně 400 000 případů 

na rok (Kunc et al., 2012). Z výzkumu Topinky (2016) provedeném na populaci 1 435 osob 

starších 15 let vyplývá, že 16,5 % vzorku mělo přímou zkušenost s domácím násilím (v potaz 

se brala jak role agresora, tak role oběti). Další údaj, který by v tomto případě mohl posloužit, 

je počet vykázání násilných osob Policií ČR. Těch bylo za celý rok 2018 1 283, v potaz ale 

musíme pochopitelně brát, že zdaleka ne každé domácí násilí končí touto událostí (Bílý kruh 

bezpečí, 2019). 

Zajímavá data přinesl také výzkum STEM, který se zaměřoval na povědomí o domácím násilí 

a na postoje české populace v roce 2001 a 2006. Ukázalo se, že domácí násilí v roce 2006 

považuje za vážný společenský problém 84 % populace (o 23 % více než v roce 2001). Tento 

výzkum se také zaměřil na to, v jaké míře v české společnosti přetrvávají mýty ohledně tohoto 

tématu – zmíníme ty, které se obsahově hodí do celkového tématu práce. Vyšlo například 

najevo, že v roce 2006 se stále polovina dotázaných domnívala, že na pohled slušní lidé 

s dobrým společenským chováním se nemohou stát pachateli DN. 48 % dotázaných též 

zastávalo názor, že k DN dochází pouze v materiálně slabších rodinách (STEM, 2006). 

V opozici těmto faktům stojí data z výzkumu již zmíněného a poněkud novějšího – z roku 

2016. Z těchto dat totiž vyplývá, že celých 82,8 % dotázaných se domnívá, že DN se mohou 

dopouštět i osoby, jež jsou na pracovišti známy slušným chováním vůči svým kolegům. 

Posunu k lepšímu se také dostalo u názoru, že se DN týká pouze sociálně slabších rodin, což 

už nezastávalo celých 75,1 % vzorku. Na ústup od těchto mýtů a předsudků může mít vliv 

detabuizace tématu a snazší přístup k potřebným informacím (Topinka, 2016). 

 

1.4 Důležitost obratu pozornosti k pachatelům DN 

Česká společnost je stále nastavena spíše tím směrem, že se domnívá, že zásahy proti 

domácímu násilí by se měly zaměřit především na ochranu napadené oběti (Topinka, 2016). 
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Je nesporné, že pomoc obětem je primární. Když se nad celým problémem ale pozastavíme a 

zamyslíme se nad dlouhodobým dopadem, pro snížení násilí mezi partnery bude 

nejuspokojivější, když pozornost přesuneme také ke zdroji násilí, tedy lidem, kteří se ho 

dopouštějí (Jakobsen & Råkil, 2017; Marvanova-Vargová et al., 2008). Asistence násilným 

osobám při zastavování napadání je žádoucí z důvodů prevenčních i intervenčních (Hester et 

al., 2006). I Čírtková (2008) píše, že zaměření se na výzkum typů či profilů těchto osob je 

klíčové ve snaze o vývoj příčin DN a účinnější (cílenější) terapie pro tyto osoby.  

Drtivá většina dotázaných z již zmiňovaného Topinkova výzkumu si myslí, že DN je 

problémem, který by měl řešit stát (Topinka, 2016). Když se podíváme i do dalších zdrojů, 

zjistíme, že je to vlastně „ve vlastním zájmu státu“, protože se ukazuje, že se s tímto 

problémem pojí také negativní ekonomické důsledky pro celou společnost (Kunc et al., 2012; 

Netík, 2004). Kunc et al. (2012) ve výzkumu hovoří o poměrně vysoké částce, kterou tento 

problém v roce 2010 Českou republiku stál (do výdajů jsou započítávány například náklady 

policie, soudů, dotace na poskytování sociálních služeb, zdravotnická péče či náklady na 

vyplácení podpory v nezaměstnanosti/nemocenské). I toto je mimo jiné důvod, proč by tento 

problém měl být řešen efektivně. 
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2. Osobnost původce domácího násilí 

Pojďme se podívat na to, jak je ve vědeckých zdrojích podložena důležitost zabývání se 

různými osobnostmi pachatelů domácího násilí. Pokud chceme, aby programy a organizace 

vyvíjející úsilí o minimalizaci výskytu tohoto fenoménu byly úspěšné, je důležitá jejich 

diferenciace podle typu osobnosti pachatele (Netík, 2004). Ve studii Saunderse (1996) se 

například ukazuje, že jeden druh terapie má různý vliv na jednotlivé pachatele. U pachatelů 

s rysy závislé poruchy osobnosti měla pozitivní účinky ve smyslu snížení recidivy 

psychodynamická terapie, kdežto u jedinců s disociálními rysy v chování byla účinnější KBT 

terapie.  

Netík (2004) v této souvislosti píše o tom, že i znalost povahy praktikovaného násilí ve vztahu 

k osobnosti hraje roli při úvaze nad intervenčními možnostmi. Když budeme například 

přemýšlet o antisociálním jedinci, u nějž lze předpokládat, že používání násilí bude vycházet 

ve velké míře z jeho osobnostního nastavení, může se jako účinný jevit dokonce až program 

ve smyslu trestní justice, tedy uvěznění. V protikladu tomu můžeme uvažovat o 

nepatologickém jedinci, kde je násilí vyprovokováno například určitou komunikací, a v tomto 

případě může být daleko nápomocnější rodinná terapie nebo nácvik komunikačních 

dovedností. 

 

2.1 Typický původce domácího násilí 

Pro praxi by bylo nejvýhodnější a nejjednodušší, kdyby existoval jeden prototyp původce 

domácího násilí. Říci ale, že typický člověk dopouštějící se tohoto činu má takové a onaké 

vlastnosti a charakteristiky, bohužel nejde. Lidé dopouštějící se násilí se různí (Jakobsen & 

Råkil, 2017). Vytvořit typický a jednotný obraz tedy nelze, ve výzkumech se ale setkáváme 

s myšlenkou, že existují určité rysy, které jednotliví autoři shledávají jako přispívající k vyšší 

pravděpodobnosti výskytu násilného chování. Uveďme například autorku Marvanovou-

Vargovou et al. (2008), jež na tomto místě uvádí nedostatek empatie. 

Informace ze starších zdrojů o tom, že domácí násilí se odehrává výhradně ze strany mužů 

vůči ženám, rozhodně neplatí stoprocentně (Čírtková, 2013).  Z mnoha výzkumů českých i 

zahraničních totiž lze vyčíst, že pachatelkami domácího násilí jsou i ženy (Goldenson, 

Geffner, Foster & Clipson, 2007; Stuart, Moore, Gordon, Ramsey & Kahler, 2006). Lze 

jmenovat například holandský výzkum z roku 1998 realizovaný na souboru 1 000 náhodně 
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vybraných obyvatel Holandska. Vedle nepotvrzení informací podporujících některé mýty o 

tomto fenoménu (například přesvědčení o tom, že muži jsou typickými pachateli fyzického a 

ženy psychického násilí) vyšlo najevo, že u lehčích forem násilí byli z 61 % oběťmi muži, u 

těžších forem z 60 % ženy (Van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesmann, 1998). Roli při hledání 

zastoupení mužů a žen v rámci původců DN může hrát také okolnost dotazování na tuto 

skutečnost – zda je akcentován kontext kriminálního chování, anebo partnerského vztahu 

(Moffit, Krueger, Caspi & Fagan, 2000). 

Pokud bychom chtěli jít po zařazení typické násilné osoby do socioekonomických a 

demografických údajů, mohli bychom citovat výsledky z výzkumu Topinky (2016) - věk se 

ve výzkumu pohyboval povětšinou do 40 let, osoby byly spíše nezaměstnané, nejčastěji se 

základním či vyšším odborným vzděláním. Když se odpoutáme od českého prostředí, 

zajímavé jsou také výzkumy ohledně etnické příslušnosti v americkém prostředí. Jak shrnují 

Caetano, Vaeth, a Ramisetty-Mikler (2008), z provedených výzkumů vychází, že incidence 

závažného násilí ze stran mužů k ženám je přibližně 3,7 x vyšší u černošské populace než u 

bílé. Vyšší incidence oproti bílé populaci se objevila také u populace hispánské (konkrétně 

dvakrát vyšší). 

 

2.2 Typologie původců DN 

Heterogenitu původců domácího násilí deklaruje mnoho studií, velký počet se jich datuje do 

90.let minulého století (Johnson et al., 2006). I přes to se však spoustu autorů vyjadřujících 

se k tomuto tématu snaží o vytvoření typologie těchto jedinců, které však nutně budou 

poněkud zjednodušující (Ševčík & Špatenková, 2011). I na úkor tohoto faktu se jejich tvorba 

jeví jako užitečná, jak zmiňuje Čírtková (2008), protože mohou pozitivně ovlivnit predikci 

vývoje násilného vztahu už při prvním kontaktu s rodinou. Důležité je však mít na paměti, že 

agresivní jednání je z velké části i situačně podmíněno, tím pádem je nutné na každou 

typologii nahlížet s ohledem na situační kontext (Netík, 2005). 

Jako první se podívejme na nejčastěji citovanou typologii, která vznikla v roce 1994 autory 

Holtzworth-Munroe a Stuartem (1994). Byla vytvořena na základě studia dostupných 

typologií v té době a výzkumů k tomu se vážících. Při této rešerši byly identifikovány tři 

základní dimenze, na základě kterých lze tyto subtypy odlišovat. Jsou jimi následující: 

• Závažnost násilí (i s ohledem na frekvenci) 
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• Obecnost/specifičnost násilí (fakt, zda se násilí děje pouze v systému rodiny nebo i 

mimo něj) 

• Psychopatologie či porucha osobnosti na straně původce (Holtzworth-Munroe & 

Stuart, 1994). 

Optikou těchto tří kritérií lze obecně nahlížet na psychologické přístupy k typologiím 

(Čírtková, 2008). Z důvodu toho, že se k výše zmíněným třem subtypům odkazuje i velké 

množství současných studií, představíme si typologii trochu detailněji. Badatelé došli 

k následujícím kategoriím: 

1. Pachatelé dopouštějící se násilného chování pouze v kruhu rodiny – jedná se zejména o 

jedince, kteří se dopouštějí méně závažného násilí omezujícího se na členy rodiny. Setkáváme 

se u nich s minimální psychopatologií a buď žádnou poruchou osobnosti, nebo často pasivně-

závislou poruchou původce násilí (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). Použití násilí může 

být v tomto případě nezřídka výsledkem stresu v kombinaci s rizikovými faktory (například 

vystavení násilí v dětství), které obvykle vyeskaluje v konfliktu. Původci mají povětšinou 

pozitivní postoje k ženám a negativní k násilí, což v kombinaci s většinovou nízkou úrovní 

psychopatologie působí jako protekce před další eskalací násilí do těžších forem (Johnson et 

al., 2006).  

2. Dysforičtí/hraniční původci – zde se můžeme setkat se závažnějšími formami násilí stále 

primárně zaměřenými na členy rodiny, ale také už i mimo ni. Jedinci řadící se do této skupiny 

se vyznačují emoční nestabilitou, dysforií, úzkostnějším naladěním, můžou se objevovat také 

hraniční nebo schizoidní charakteristiky v chování. Výjimkou není konzumace alkoholu či 

drog (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). V anamnéze těchto jedinců lze také často najít 

násilí v původní rodině, což může později fungovat jako rizikový faktor spojený s nejistotou 

v blízkých vztazích (Dutton, 1995). Nedůvěra v těchto vztazích a současně přítomná závislost 

může zapříčiňovat projevy násilí při pocitu možného opuštění partnerem (Johnson et al., 

2006).  

3. Obecně násilní původci (antisociální) – násilí zde dosahuje vyšší intenzity a ze všech tří 

skupin dochází k nejvýraznějšímu agresivnímu chování i mimo okruh rodiny. 

Nejpravděpodobněji z celé klasifikace se bude objevovat také alkoholová či drogová závislost 

a lze také předpokládat, že se zde setkáme s antisociální poruchou osobnosti (Holtzworth-

Munroe & Stuart, 1994). Akty domácího násilí jsou pak jedním z více agresivních typů 



 
 

19 
 

chování u těchto lidí. U mužských jedinců z této skupiny se můžeme setkat s hostilními 

postoji vůči ženám (Johnson et al., 2006). 

Jak uvádí Johnson et al. (2006), lze nalézt množství studií, které tuto typologii podporují. Je 

nutné ale konstatovat, že distribuce v rámci jednotlivých subtypů se liší v závislosti na 

studovaném vzorku. Například autoři Dixon a Browne (2003) nalezli rozdíl v rozložení 

v závislosti na tom, zda účast na intervenci byla jedincům soudně nařízena, nebo byl vstup do 

ní dobrovolný. 

Trochu jiného stylu je starší typologie, o které hovoří Ševčík a Špatenková (2011) ve své 

publikaci, jejíž autorkou je Elbow (1977). Ta hovoří o typologii vztahující se pouze na muže 

a uvádí následující: 

• Kontrolor – na ostatní nahlíží jako na objekty, jež jsou zdrojem potencionálního 

užitku. Původce oběť vnímá jako svůj majetek, její autonomie je tedy nepřípustná. 

Násilí se proto často objeví tehdy, když má původce pocit, že nad tímto objektem 

ztrácí kontrolu (např. hrozící opuštění). 

• Obránce – uspokojení přichází tehdy, když je na původci oběť citově závislá a je na 

něj odkázána. Objevuje se strach z újmy způsobené odchodem oběti, často tedy 

dokazuje sobě i okolí její neschopnost ve snaze oprávnit své násilné jednání. 

• Validátor – v tomto případě se u mužského původce objevuje snaha o posílení svého 

mužského sebeobrazu. Často je důležité uznání či potvrzení sebepojetí. Sebeúcta je 

však závislá na přijetí druhých a je často nízká, což může vyvolávat strach z odmítnutí 

druhými. Oběť pak nevědomky toto sebepojetí může udržovat. 

• Inkorporátor – původce nevidí přílišnou oddělenost sebe a oběti, vnímá ji jako 

rozšíření sebe samého. Původce se často stává zoufalým z toho, že nemůže sám sebe 

prožívat jako celistvou osobu. Přivlastnění oběti poskytuje získání určité sebeúcty, ale 

zároveň vyvolává strach z toho, co by se stalo, kdyby ho opustila. Obavy pak devalvují 

ego a vyvolávají nejistotu (Ševčík & Špatenková, 2011). 

Od výskytu psychiatrických diagnóz ustupuje Gottmannova typologie z roku 1995, která je 

založená na reaktivitě tepové frekvence. Původci DN byli rozděleni do dvou kategorií na 

základě toho, jestli se jejich tepová frekvence během hádky s partnerkou zvýšila nebo snížila 

oproti klidové hodnotě. Na základě tohoto výzkumu došel ke dvěma typům násilníků: 
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• Typ 1 – neobjevuje se zvýšené tělesné nabuzení, antisociální založení osobnosti, 

problematické chování i mimo rodinu, vyšší sklon k agresivnímu jednání obecně, 

pravděpodobnější svědectví fyzického násilí v primární rodině (Gottman et al., 1995) 

• Typ 2 – při explozi násilí je psychofyzicky nabuzen, v incidentu je chování 

impulzivní, většinou emocionálně nepříjemné naladění a častá úzkostná vazba 

k partnerce (Čírtková, 2008) 

Klasifikací původců DN najdeme v literatuře velký počet, jmenovány byly pouze některé 

z nich. Neexistuje žádná obecně uznávaná či základní, v praxi se dle Čírtkové (2008) ale 

ustálilo rozdělení vycházející ze zkušeností z práce s touto skupinou. Jedná se o čtyři skupiny 

– první, kdy se jedná o osoby „dvojí tváře“ bez výrazných příznaků patologie a k násilnému 

chování dochází pouze v okruhu rodiny. Druhou skupinou jsou obecně násilné osoby, které 

vykazují antisociální chování, tedy jsou násilné i mimo sféru soukromí. Třetí kategorii tvoří 

původci, u kterých se objevuje problém se závislostí, a poslední čtvrtou skupinu tvoří domácí 

násilníci s určitým psychickým problémem (výrazná je hlavně symptomatika poruch 

osobnosti). 

 

2.3 Osobnostní charakteristiky 

Výzkumy věnující se osobnostním charakteristikám původců domácího násilí se snaží 

povětšinou přijít na nějakou charakteristiku či rys, jež by co nejspolehlivěji odlišovaly tuto 

skupinu od běžné populace (Marvanova-Vargová et al., 2008). Z toho také vyplývá, že je zde 

určité úsilí představit popis osobnosti, který by odpovídal co největšímu procentu původců 

DN, i přes fakt heterogenity skupiny zmíněný již v úvodu této práce. Například dle českého 

výzkumu z roku 2005 (kdy se autoři ale zaměřili na specifickou skupinu partnerských 

agresorů, kde většinou došlo k aktu vraždy) vyšlo najevo, že osobnost těchto jedinců lze 

popsat jako „anomální až psychopatickou, s rysy impulsivity, poruch seberegulace, rigidity, 

sebenejistoty, s nedostatečným smyslem pro realitu, ale celkem dobrou sociální kompetencí, 

s rysy labilní až impulsivní afektivity, jež není dostatečně zvládána rozumem a sníženou 

odolností vůči zátěži“ (Netík, 2005, s. 38) Pojďme se ale na některé oblasti podívat 

podrobněji. Pro lepší propojenost a ucelenou představu byly některé charakteristiky sdruženy 

v jednu podkapitolu. 
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2.3.1 Nízké sebevědomí, emoční závislost 

Nízké sebevědomí je jednou z charakteristik, kterou by možná málokdo u původců DN 

očekával. Opak je ale pravdou, objevuje se téměř v každé studii věnující se této tématice. 

Autoři Rode, Rode a Januszek (2015) zmiňují několik výzkumů, kde se pachatelé DN jeví 

jako osoby, které si nejsou jisté samy sebou, mají nízké sebevědomí a prožívají úzkosti 

pramenící právě z pocitů méněcennosti či vlastní neschopnosti. K velmi podobným 

výsledkům došly též autorky studie prováděné na vzorku domácích násilníků v Polsku. U této 

skupiny respondentů se objevila potřeba emoční podpory a vřelosti od druhých lidí, protože 

sami se necítili dostatečně silní ke zvládání každodenního stresu, což je spojeno právě 

s prožitky nízkého sebevědomí (Stodulska-Blaszke & Wójcicka, 2015). Jak uvádí Rode et al., 

(2015), dominující motivaci pro násilné chování lze v tomto případě spatřovat ve snaze 

chránit si a zvyšovat svoje sebevědomí, čehož je dosahováno právě snižováním hodnoty 

partnera a kontrolou jeho chování.  

Zajímavá je poznámka Netíka (2004), který píše o tom, že užití násilí má v této oblasti vliv 

také na samotného původce. Jedná se totiž o určité selhání v partnerském vztahu (tj. nárůst 

nejistoty v interpersonálních dovednostech), což sebeúctu u agresora může dále snižovat. 

S dříve zmíněným faktem potřeby emoční podpory souvisí také emocionální závislost, jejíž 

rysy byly též identifikovány jako rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost výskytu 

násilného chování. O emocionální závislosti píše autor Bornstein (2006) a ve svém článku, 

kde odkazuje na své předešlé práce, poukazuje na tuto charakteristiku jako na výraznější 

potřebu péče, ochrany a podpory i v případě, že je závislá osoba schopná se s danými 

záležitostmi vypořádat samostatně. Na emocionální závislost můžeme nahlížet jako na 

konstrukt mající 4 složky – kognitivní (vnímání sebe sama jako slabého), motivační (touha po 

pomoci), behaviorální (chování usilující o minimalizaci odmítnutí), afektivní (strach 

z opuštění). Autor ve svém článku též odkazuje na velký počet studií, které tyto jedince 

popisují jako plné strachu z opuštění, s čímž souvisí i většinou vysoká míra žárlivosti a 

sobectví. Tento strach může vést také k tomu, že se daná osoba ve chvíli pocitu opuštění stane 

násilnou, což je u ní způsobeno neschopností zvládnout emoční rozrušení spojené s nejistotou. 

Násilné chování pak ve snaze zabránit opuštění představuje kontrolu a zastrašování partnera. 
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2.3.2 Impulzivita, poruchy seberegulace 

Tyto osobnostní charakteristiky jsou nejspíše již více očekávánými ve spojení se skupinou 

lidí, na kterou se v práci zaměřujeme. Impulzivita se ukazuje jako zvýšená u skupiny 

domácích násilníků v porovnání s kontrolní skupinou v mnoha studiích (např. Caetano et al., 

2008). Je rizikovým faktorem z důvodu toho, že je charakterizována neschopností regulovat 

určité chování spojené s násilím, jako je například agrese (Webster & Jackson, 1997). 

Agresivní chování se pak často může objevovat v reakci na sebemenší provokaci, reakce jsou 

pak spíše silnější a ne příliš kontrolovatelné (Stodulska-Blaszke & Wójcicka, 2015). 

Vlastnosti jako snížená frustrační tolerance, poruchy seberegulace v zátěži, nadměrné vnitřní 

napětí, právě zmíněná impulzivita a neschopnost empatie jsou těmi, které vytvářejí sklony 

k agresivnímu chování. Spíše než zkoumat a mapovat samotnou agresivitu, jež je 

v dotaznících a metodách poměrně průhledná, zdá se být efektivnější zaměřit se na tyto 

koncepty (Netík, 2004). 

Rode et al. (2015) shrnuje výzkumy v této oblasti u ženských násilnic. Konkrétně se zmiňuje 

o skupině ženských násilnic jako o impulzivních a s nadměrnou mírou excitace, též 

s problémy v oblasti regulace emocí. Nadměrná míra excitace může být ovlivněna 

hormonální fluktuací spojenou s menstruačním cyklem, v rámci kterého může docházet ke 

zvýšené náchylnosti k emočním reakcím, které ovlivňují percepci okolích situací, jež mohou 

být potom nesprávně vnímány jako hrozby. 

2.3.3 Emoční inteligence 

Emoční inteligence je koncept, který mimo jiné zahrnuje vnímání, vyjadřování, kontrolu 

emocí a také empatii (Ioannidou & Konstantikaki, 2008). Empatie hraje významnou roli 

v intimních, partnerských a rodinných vztazích (Rode et al., 2015). Obecně lze říci, že 

původci DN mají nízkou úroveň empatie a s tím spojený i nízký pocit viny (Simmons, 

Lehmann, Cobb, & Fowler, 2005). Ve výzkumu Stodulske-Blaszke a Wójcické (2015) se tato 

skupina jeví také jako nepřátelská vůči lidem, snadno se zapojující do chování, které 

emocionálně druhé zraňuje. Často jsou též lhostejní k problémům druhých lidí a jsou téměř 

imunní na odezvy, které vyvolává jejich chování v druhých. Rode et al. (2015) také zmiňují 

množství studií, kde jsou pak zvláště zdůrazňováni násilníci mající psychopatickou osobnost, 

kteří emoční tenzi nebo pocity viny pociťují jen v minimální míře. 
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2.3.4 Attachment 

Bowlby attachment charakterizoval jako dlouhodobý emocionální vztah se specifickou 

osobou, který je charakterizován výběrovostí (vztah k určité osobě), vyhledáváním její 

fyzické blízkosti, pocity bezpečí a strachem z opuštění (Bowlby, 2010). Rode et al. (2015) 

hovoří o důležitosti tohoto konceptu v blízkých vztazích a také o tom, že tím pádem jeho 

narušení může být důležité pro pochopení problémů se v nich objevujících. Výzkumy říkají, 

že pokud není vytvořena jistá attachmentová vazba s primárním pečovatelem, je vyšší 

pravděpodobnost u daného jedince výskytu násilného chování (Babcock, Jacobson, Gottman 

& Yerington, 2000; Goldenson et al., 2007; Rode et al., 2015). V tomto ohledu hraje také roli 

možná potlačená úzkost či vyhýbání se intimitě, což mohou být skutečnosti též vzejité 

z nejisté vazby a vystavení násilí v dětství. Odpovědi rodičů na signály dítěte nebyly 

pravděpodobně adekvátní, což může následně v dospělosti způsobit pociťování silné úzkosti, 

vzteku a strachu z opuštění. Strach z opuštění blízkou osobou evokuje vztek, který v sobě 

jedinec může ukrývat po dlouhou dobu a tímto potlačováním může být časem transformován 

do podoby zuření, což je v tomto případě zdrojem agrese vůči partnerovi (Rode et al., 2015).  

Roli hraje také to, že osoby s nejistými typy attachmentových vazeb mají tendence k tomu 

vnímat své partnery jako něco, co jim není dostatečně dostupné (Rode et al., 2015). Výzkumy 

často hovoří o souhře tří důležitých faktorů, a to sice attachmentového stylu, jistých rysů 

osobnosti (například rysy hraniční poruchy osobnosti) a symptomů traumatu (Goldenson, et 

al., 2007; Rode et al., 2015). 

2.3.5 PTSD 

Prožité trauma a následné traumatické stresové symptomy jsou spojovány s vyšším rizikem 

v rámci výskytu domácího násilí (Semiatin, Torres, LaMotte, Portnoy & Murphy, 2017). 

Může se jednat o trauma prožité v souvislosti s výskytem domácího násilí v původní rodině 

anebo i například o trauma vyskytující se u válečných veteránů (Taft, Watkins, Stafford, 

Street & Monson, 2011). 

Zajímavý je v této oblasti americký výzkum z roku 2017, který se zabýval traumatickými 

symptomy u mužů-původců v komunitním typu intervence. Výsledky hovoří o pozitivní 

asociaci mezi PTSD a výskytem abusivního chování. Bylo zjištěno, že 77,5 % ze vzorku bylo 

vystaveno nějakému druhu traumatické události a více než polovina z nich uváděla dokonce 

traumatické události mnohonásobné. Analýza dat zde také ukázala, že silnější vztah je mezi 

PTSD symptomy a vztahovými dysfunkcemi, než mezi problémy ve vztazích a jinými 
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problémovými fenomény, které jsou na první pohled viditelnější a častěji zkoumanější– 

alkohol, drogy či deprese (Semiatin, et al., 2017). Jiný výzkum zaměřující se na ženy 

původkyně odhalil výskyt symptomatiky PTSD u 44 % vzorku (Stuart et al., 2006). 

 

2.4 Poruchy osobnosti 

Poruchy osobnosti jsou poměrně významným rizikovým faktorem zvyšujícím 

pravděpodobnost výskytu násilného chování (Corral & Calvete, 2014). Množství studií 

ukazuje na soudně evidovaných nebo výzkumných vzorcích původců DN vysokou míru 

výskytu poruch osobnosti, a to až u 80–90 % vzorku (Loseke, Gelles & Gavanaugh, 2004). 

Když to porovnáme s procentem výskytu u běžné populace, zjistíme, že se čísla diametrálně 

liší. V běžné populaci se výskyt poruch osobnosti pohybuje podle Tylera Reeda a Crawforda 

(2015) kolem 4-15 %. Diskrepance v číslech mluvících o výskytu jednotlivých diagnóz u 

populace původců DN je poměrně velká v závislosti na zkoumaném vzorku, ale i metodě 

použité k měření této charakteristiky. I přes odlišnost v číslech ale můžeme říci, že se 

osobnostní patologie ve valné většině výzkumů objevuje u více než 50 % vzorku (Gibbons, 

Collins & Reid, 2011). 

Psychická onemocnění jsou nebezpečná v tom, že mohou způsobovat zmatenost či 

dezorientovanost spojenou se ztrátou kontroly nad svým chováním či špatnou interpretací 

světa kolem. Závažné problémy v našem kontextu činí také paranoidní výskyt hlasů 

přikazující osobám konat nejrůznější činy, dále také periody mánie a hysterie (Ševčík & 

Špatenková, 2011). Čírtková (2008) hovoří o autorovi Duttonovi, který poukazuje i na to, že 

čím závažnější projevy domácího násilí jsou, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu poruchy 

osobnosti u jeho původce. Lze též konstatovat, že existují takové poruchy, které mají vliv na 

sociální chování celkově, také ale poruchy, které mají vliv na chování pouze ve vztazích 

intimních. 

Australský výzkum, který byl prováděný na vzorku 181 respondentů – mužů nacházejících se 

v soudně nařízeném i dobrovolně navštěvovaném intervenčním programu - si kladl za cíl též 

zmapovat možný výskyt osobnostní patologie. Vážnější osobnostní poruchy vykazovalo 37% 

vzorku, převážně se jednalo o hraniční poruchu osobnosti. U tří čtvrtin z těchto respondentů 

se ještě navíc objevovaly vzorce antisociálního, agresivního nebo pasivně agresivního 

chování, což reflektuje komorbiditu, která, jak zmiňují autoři na základě předchozích 
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výzkumů, není výjimečná. U dalších 17 % vzorku se objevila střední míra osobnostního 

narušení, a to v rozmanitých oblastech – ve smyslu histriónských, narcistických, 

kompulzivních, antisociálních, agresivních, pasivně agresivních, schizoidních, vyhýbavých, 

depresivních, závislých a sebepoškozujících vzorců chování. Rozmanitost těchto poruch, jak 

autoři píší a jak už bylo zmíněno i v této práci, zvyšuje nároky na účinnou intervenci. Ačkoliv 

u 46 % těchto mužů výsledky nenasvědčovaly poruchám osobnosti, u většiny z nich se 

objevily klinicky významné osobnostní rysy (Gibbons et al., 2011). 

Corral a Calvete (2014) ve svém článku uvádí, že z nejnovějších studií lze usuzovat, že 

nejvíce se vyskytujícími diagnózami u této populace jsou porucha antisociální, narcistická, 

hraniční, obsedantně kompulzivní, závislá a paranoidní. Vlastní výzkum, který pak prováděli 

na vzorku 119 mužů odsouzených za domácí násilí, též potvrdil vysokou prevalenci – možná 

porucha osobnosti se objevila u necelých 28 % vzorku a rysy poruch vykazovalo něco málo 

přes 57 % vzorku, což ve výsledku znamená, že téměř 80 % vzorku vykazuje nějaký 

dysfunkční osobnostní rys. V této studii se autorky ještě snažily nalézt vztah mezi 

jednotlivými poruchovými rysy chování a tzv. ranými maladaptivními osobnostními 

schématy (anglicky early maladaptive schemas), jež se skládají z organizovaných prvků 

předchozího chování a zkušeností, které formují poměrně trvalý soubor znalostí sloužící 

k dalšímu posuzování situací v životě. Autor Young (1999), který se jimi zabýval, je definoval 

jako hluboce zakořeněné vzorce zahrnující kognici, emoce, ale i tělesné pocity. Stanovil jich 

18 a následně je spojil do 5 kategorií: 

• Doména odmítnutí – předpokládají nenaplnění potřeby bezpečí, empatie, přijetí, 

respektu, řadí se sem schémata jako emoční deprivace či zneužívání 

• Doména poškozené autonomie a výkonu – schémata zahrnující negativní postoje k 

schopnostem uspět nebo fungovat nezávisle na druhých, patří sem schémata jako 

například závislost, zranitelnost či selhání 

• Doména poškození v oblasti limitů - schémata charakterizovaná deficitem ve tvoření 

si hranic/limitů, v převzetí zodpovědnosti za druhé a formování dlouhodobých cílů, 

těžkosti se objevují i v oblasti spolupráce s druhými či respektování jejich práv, patří 

sem schémata jako například nedostatečná sebekontrola 

• Doména s orientací na druhé - zahrnuje schémata, která implikují k hledání 

pozornosti, lásky a schválení skrze důraz na spokojenost druhých na úkor vlastních 

potřeb, řadí se sem schémata jako sebeobětování, hledání přijetí apod. 
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• Doména přehnané kontroly a inhibice - schémata jako potlačování pocitů a impulzů, 

dodržování přísných pravidel a očekávání, najdeme zde například emoční inhibici 

(Young, 1999) 

V uvedeném výzkumu Corral a Calvete (2014) se ukázala jistá korelace mezi určitými 

maladaptivními schématy a výskytem dané poruchy osobnosti u jedince. Pozitivně 

asociována byla například narcistická porucha osobnosti a doména poškození v oblasti limitů. 

Ševčík a Špatenková (2011) zmiňují, že největší význam mají v souvislosti s domácím 

násilím ty poruchy osobnosti, které se nějakým svým projevováním výrazněji vztahují 

k sociálnímu okolí. Mohli bychom spekulovat o tom, která porucha by v tomto ohledu mohla 

kritérium naplňovat nejvíce, ale zdá se, že by na jedné z prvních příček mohla být disociální 

porucha osobnosti. Mezi nejvýraznější rysy chování lidí trpící touto poruchou osobnosti je 

nedbalost na pravidla a obecně akceptované normy společnosti (Stodulska-Blaszke & 

Wójcicka, 2015). Agresivní chování u této skupiny lidí není výjimkou (Ševčík & Špatenková, 

2011). Osobnost bude velmi pravděpodobně obsahovat takové rysy chování jako je 

explozivita, agresivita v obecném slova smyslu, velmi často i zneužívání návykových látek 

nebo orientaci na moc (Netík, 2004). Problém nezřídka činí to, že jedinci netrpí výčitkami 

svědomí a vlastně si ani neuvědomují, že činí něco špatného, svoje chování vnímají jako 

součást normy (Ševčík & Špatenková, 2011). 

Emoční nestabilita a emočně nestabilní porucha jsou fenomény, které se ve studiích týkajících 

se naší cílové skupiny vyskytují velmi často. Studie ukazují, že emočně nestabilní porucha 

osobnosti vykazuje rysy chování, které mohou vytvářet kontext, kdy je pro jedince mnohdy 

těžké se vyvarovat při jednání použití násilí (Spencer et al., 2017). Rode et al. (2015) shrnuje 

studie, které se snažily zmapovat, jaké prvky v chování vytvářející podklad pro násilné 

chování se u diagnózy hraniční poruchy osobnosti objevují. Výsledky rešerší přinesly údaje 

o charakteristikách jako manipulace či skrytá závislost, nestabilní sebevědomí spojené 

s nesnášenlivostí samoty a úzkostí z opuštění, tvoření přehnaných požadavků (na sebe i 

okolí), prudké projevy hněvu, impulzivnost a také časté nadužívání alkoholu a jiných 

návykových látek. Dále také charakteristiky mající spojitost se vztahy s druhými – poukazují 

zejména na potíž s tvorbou stabilního smyslu identity a s tím spojeným labilním sebepojetím, 

které je závislé spíše na přijetí druhými a typu zpětné vazby od nich. To má ale bohužel často 

za následek závislost na druhé osobě a potřebu ochrany od ní, což je následováno také velkým 

strachem z odmítnutí a ztráty partnera a také neustálou anticipaci ohrožení, které reálně 
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přítomné není. Spencer et al. (2017) hovoří o tom, že k redukci násilného chování v těchto 

případech může docházet v důsledku intervence speciálně zaměřující se na aspekty 

impulzivního jednání a emoční regulace.  

 

2.5 Biologické dispozice 

Z některých výzkumů je patrné, že určité vnitřní nastavení organismu může zapříčiňovat větší 

tendence chovat se násilným způsobem. Sklon se může objevovat například u systémových 

poruch jako je nerovnováha elektrolytů, špatná srdeční funkce, diabetes či hypoglykémie. 

Zranění hlavy, cévní mozková příhoda a její následky, epilepsie nebo meningitida jsou také 

zdroje, které mohou ovlivňovat výskyt násilného chování (Ševčík & Špatenková, 2011). 

Murphy (2013) zmiňuje biopsychologický model, kdy hovoří o existenci určitých 

biologických korelátů, které mohou přispívat k rozvoji psychických poruch, jež mají za 

následek (nebo jejich symptomy) ztíženou regulaci emocí a tvoří tak vlastně příznivější 

podmínky pro vznik násilného jednání. 

Biopsychologické modely obecně zahrnují psychobiologické proměnné, kterými jsou 

například hormony a další neuropsychologické parametry. Nejvíce probádaným hormonem u 

agresivně chovajících se mužů je bezpochyby testosteron. Španělská studie z roku 2013 na 

základě výsledků hovoří spíše o tom, že testosteron působí jako jakýsi nepřímý modulátor 

agresivního chování prostřednictvím jeho efektů na zpracovávání kognitivně afektivních 

informací, než aby byl označován přímo za jeho zdroj (Romero-Martinez, Lila, Sarinana-

Gonzalez, Gonzalez-Bono & Moya-Albiol, 2013). Jak již bylo zmíněno v předchozí části 

práce, vliv na náchylnost k emočním reakcím může mít i menstruační cyklus u žen (Rode et 

al., 2015). 

 

2.6 Rozdíl muži versus ženy  

Na závěr této kapitoly je umístěna ještě poznámka o tom, jaký vliv na potenciální násilné 

chování může mít snad ta nejobecnější charakteristika, a to příslušnost původce DN k danému 

pohlaví. Ševčík a Špatenková (2011) píší o tom, že problém žen jako původkyň domácího 

násilí není příliš zmapován, za čímž může stát například to, že muži jsou v menší míře ochotni 

si připustit, že se stali oběťmi. I přes valnou většinu výzkumů a zdrojů věnujícím se mužským 
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původcům, existuje i pár těch zaměřujících se na ženy a lze z toho tedy vyvodit určité 

porovnání. 

Rozhodně lze říci, že rozdíl mezi pohlavími existuje v podobě praktikovaného domácího 

násilí. Ve výzkumu Hester (2009), kde se vzorek skládal ze tří různých skupin – původkyně-

ženy, původci-muži a skupina, kde docházelo k oboustrannému násilí mezi partnery. Dle 

výsledků lze konstatovat, že mužští pachatelé své násilí mnohem častěji opakují a i intenzita 

a závažnost se ukázala jako vyšší. Vedle těchto faktů lze také říci, že i forma násilí se většinou 

liší. Z tělesné konstituce pohlaví lze odhadnout, že fyzické násilí dominuje spíše mezi muži, 

ženy se zase více uchylují k používání zbraní či předmětů za účelem ublížení. 

Nás ale vzhledem k tématu práce bude spíše zajímat, jaké potenciální rozdíly by se mohly 

objevit v osobnostních charakteristikách mezi pohlavími. Z výzkumu prováděného v roce 

2015 na vzorku 227 účastníků (z čehož bylo 105 žen) – pachatelů násilí na nějakém ze členů 

rodiny lze vidět určité odlišnosti ve výsledcích. Signifikantní rozdíl se ukázal ve třech 

charakteristikách – otevřenost vůči zkušenosti (nižší u skupiny mužů), emoční inteligence 

(nižší u skupiny mužů) a přítomnost ambivalentního/úzkostného attachmentového stylu (nižší 

u skupiny žen). Autoři studie na základě předchozích studií zmiňují, že muži byli také 

shledáni jako více orientovaní na stereotypy v rámci rolí a kompetencí týkajících se genderu, 

což je v souladu i s jejich výsledky ve smyslu toho, že dosahovali signifikantně nižších 

výsledků v oblasti otevřenosti vůči nové zkušenosti (Rode et al., 2015).  

Co se týká motivace k použití násilí, rozdíl byl spatřen v kategoriích vztahujících se k potřebě 

zbavení se negativních emocí, odplatě/žárlivosti a potřebě podřízení si oběti – tyto motivy 

byly téměř dvakrát více přítomné u mužů než u žen (Rode et al., 2015). 
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3. Faktory působící na osobnost původce domácího násilí 

Jak už bylo zmíněno v úvodu práce, na vznik vhodných podmínek pro použití násilného 

jednání má vliv více proměnných. Jednou z nich byla jmenována osobnost původce, ale je 

nutné si uvědomit, že se pod tímto souslovím neskrývá pouze čistá struktura osobnosti lidí, 

ale musíme brát v potaz také podmínky jejich vývoje a vnější faktory na ně působící (Netík, 

2004). 

 

3.1 Užívání návykových látek 

Často se lze na různých místech setkat s názorem, že užívání návykových látek je příčinou 

páchání násilí (Jakobsen & Råkil, 2017). V této kapitole se budeme věnovat hlavně té 

nejčastěji spojované látce, a to sice alkoholu. V současných zdrojích a výzkumech se 

setkáváme s tím, že alkohol hraje roli spíše jakéhosi urychlovače, než aby byl samotným 

zdrojem a příčinou násilného chování, jak bylo někdy pojímáno ve starších zdrojích 

(Čírtková, 2013; Jakobsen & Råkil, 2017).  

Výzkumů dokládajících, že v případě požití alkoholu se pravděpodobnost použití násilí 

zvyšuje, je velké množství. Americká studie z roku 2019 čítající vzorek bezmála 400 mužů, 

kterým byla soudně nařízena intervence ve snaze snížit partnerské násilí, je jedním z nich. 

Autoři výzkumu se zaměřili na souvislost požití alkoholu a s tím spojenou špatnou emoční 

regulaci. Výsledky výzkumu potvrzují, že vyšší výskyt násilného chování se objevuje 

v souvislosti s vyšší konzumací alkoholu. Výzkumníci v této studii také zmiňují, že alkohol 

slouží jako dobrá strategie k regulaci emocí. Lze tedy předpokládat, že i špatná emoční 

regulace bude mít vztah k vyššímu výskytu násilného chování, což se v tomto výzkumu díky 

použití metod k mapování této charakteristiky potvrzuje (Grigorian et al., 2019). 

Podobné výzkumy byly prováděny i na vzorcích skládajících se výhradně z ženských 

respondentů. Zmínit můžeme výzkum prováděný na vzorku 105 žen vyskytujících se buď ve 

výkonu trestu odnětí svobody, nebo v soudně nařízeném intervenčním programu. Nástroje 

měřící výskyt užívání alkoholu a návykových látek v kombinaci s těmi mapující výskyt 

partnerského násilí zde potvrdily výše zmíněné informace o tom, že násilí se objevovalo 

mnohem častěji ve dnech, kdy docházelo k jejich konzumaci. Výzkum však poukazuje na to, 

že ženy se sice stávaly častěji původkyněmi toho násilí, pravděpodobnost se ale zvyšuje i 

v tom smyslu, že se stávaly častěji oběťmi. Z toho lze usoudit, že alkohol má jednoznačně 
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negativní vliv v obou směrech – na tendenci být agresorem i obětí (Stuart et al., 2013). Tyto 

zjištění korespondují i s výzkumem mapujícím situaci v případě duálního násilí (kdy oba 

partneři jsou původci), kde alkohol hraje roli ve valné většině případů (Hester, 2009). 

Nyní je na místě zmínit, jak vlastně faktor alkoholu ovlivní chování jedince a transformuje ho 

do násilné podoby. Existují teorie, které se snaží tuto skutečnost osvětlit. Teorie Steele a 

Josephse (1990) říká, že alkohol způsobuje redukci ve zpracování informací ve smyslu zúžení 

pozornosti na ty pro jedince nejsnadněji dostupné či nejvíce nápadné podněty. Když je zkrátka 

někdo pod vlivem alkoholu, je pravděpodobnější, že jeho pozornost upoutají provokující či 

negativní emoce a myšlenky namísto těch inhibičních (například vysvětlit si situaci jiným 

způsobem). Giancola (2000) zase zmiňuje poněkud obecněji, že alkohol má negativní vliv na 

kognitivní schopnosti a zejména na ty vztahující se k exekutivním funkcím (čímž rozumí 

například kontrolu pozornosti, vyhodnocování informací, sebekontrolu), což pak následně 

vede k agresivnímu chování a použití násilí. Leonard (2001) zase píše o tom, že záleží na 

souhře distálních vlivů, jimiž jsou charakteristiky jedinců a páru celkově, vzorce požívání 

alkoholu, nespokojenost ve vztahu; s faktory proximálními, mezi něž zařazuje fyziologický a 

psychologický vliv alkoholu. To pak může mít za následek také zvyšující pravděpodobnost 

použití násilí během konfliktní situace mezi partnery. 

 

3.2 Transgenerační přenos 

Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj násilí ve vlastním partnerském 

vztahu je výskyt násilí v původní rodině (Netík, 2004; Ševčík & Špatenková, 2011). Primární 

rodina je pro dítěte prvním prostředím, které má na něj určitým způsobem vliv ve smyslu 

formování jeho osobnosti včetně jeho sociálního fungování. Je to obvykle místo, kde si 

jedinec utváří vlastní self za přítomnosti důležitých dospělých. Když v tomto prostředí však 

nepanuje harmonie, jsou dítěti poskytovány vzorce agresivity a nenávisti současně 

s nedostatkem pocitu stability, což může dávat za vznik procesu modelování (Stodulska-

Blaszke & Wójcicka, 2015). Roli v tomto procesu jednoznačně hraje známá teorie sociálního 

učení, jejíž autorem je Albert Bandura (1971). V našem kontextu můžeme hovořit o tom, že 

dítě je v útlém věku vystavováno nežádoucím vzorcům chování, které přijímá jako legitimní 

a normální reakce na podněty okolního světa a dochází k tzv. transgeneračnímu přenosu 

násilí. Takové chování přejímá bohužel i v případě, pokud se jedná o hrubost, urážky či 

napadání a může to vnímat jako efektivní způsob zvládání konfliktních situací. V souvislosti 
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s tím při každodenním kontaktu dítěte s agresorem dochází k tzv. procesu identifikace 

s daným agresorem, kdy v důsledku prožívání negativních emocí čítajících bezmoc či slabost, 

jedinec jako strategii pro vyrovnání se s nimi použije též agresivní jednání a stane se stejně 

tak násilnou osobou (Bandura, 1978; Marvanová-Vargová et al., 2008; Ševčík & Špatenková, 

2011). 

Pojďme se podívat, jak to vypadá s bilancí transgeneračního přenosu ve výzkumech. Výzkum 

z roku 2012 operující se 124 participanty byl poměrně unikátní v tom, že tito respondenti 

nebyli adresováni ani pomocí soudně nařízené intervence, ani nebyli sdruženi v nějakém 

intervenčním programu, ale participovali ve výzkumu na základě vlastní reakce na inzerci. 

Výzkumný vzorek byl v tomto případě rozdělen do tří podskupin na základě toho, jak moc 

frekventované vystavování násilí v dětství u respondentů bylo (žádné, menší míra, větší míra). 

Výskyt domácího násilí v původní rodině vyšel najevo u většiny vzorku (konkrétně 77 %). 

Analýza výsledků potvrdila, že čím více byli jedinci vystavování domácímu násilí v původní 

rodině, tím spíše se u nich vyskytovalo frekventovanější násilné chování. Autoři zmiňují, že 

důležitou skutečností, kterou je nutné brát v potaz je to, že původci násilné chování v těchto 

případech vnímají jako normu, tudíž korekce těchto norem by mohla být efektivním terčem 

prevence. Významným poznatkem ve studii je však také fakt, že tento vzorec přenosu 

samozřejmě nefunguje stoprocentně a že existují jedinci, kteří s násilím v dětství zkušenost 

mají, a přesto se s tím dokázali vypořádat zdravě a též původci domácího násilí bez historie 

násilí v původní rodině (Mbilinyi et al., 2012). 

Výskyt násilí v původní rodině prozkoumávali i Delson a Margolin (2004) analýzou 

předešlých studií. Výsledky studií ukazují, že přibližně 60 % ze vzorků domácích násilníků 

zažilo násilí v původní rodině, oproti přibližně 20 % z kontrolní skupiny „nenásilníků“. 

Mbilinyi et al. (2012) upozorňuje ale i na to, že existují také studie, kde vliv této skutečnosti 

prokázán nebyl, ať už z důvodu empirické nekorektnosti některých studií nebo i z důvodu ne 

dobře zachycených vlivů dalších intervenujících proměnných v tomto procesu. Intervenující 

faktory zasahující do vztahu mezi násilím v původní rodině a jeho následným používáním ve 

svém vlastním jednání zmiňují i Fergusson, Boden a Horwood (2006). Vztah mezi těmito 

dvěma skutečnostmi byl podle nich oslaben ve chvíli, kdy byly v potaz brány i další faktory, 

jako například socioekonomické znevýhodnění rodiny. Autoři tedy zmiňují, že potom 

můžeme uvažovat i o teorii, že následné násilné chování je spíše výsledkem psychosociální 

situace, ve které docházelo k násilí v původní rodině než výsledkem traumatizujících efektů 

na vývoj jedince.  Lze tedy říci, že přímý efekt tohoto přenosu potvrdit nelze. Ačkoliv totiž 
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mnoho studií tento fenomén prokázalo, novější studie odhalují, že další intervenující faktory 

tuto asociaci mohou oslabovat (Mbilinyi et al., 2012). 

Objevila se i snaha najít rozdíly mezi osobnostmi původců násilí, kteří si nesou zkušenost 

s domácím násilí z původní rodiny, a těmi, kteří tuto zkušenost nemají. Výzkum operující 

s poměrně malým počtem respondentů poukázal na rozdílnost ve smyslu toho, že původci 

z rodin, kde se násilí objevovalo, se jevili jako méně stabilní v reakcích, více sebestřední a 

méně zodpovědní (Stodulska-Blaszke & Wójcicka, 2015). V tomto ohledu byly navíc zjištěny 

i určité rozdíly mezi pohlavími. U mužů se objevuje později v důsledku zkušeností z dětství 

více agresivity v partnerských konfliktech a problémů se zvládáním svého chování 

(externalizační styl), kdežto u žen častěji dochází k rozvoji internalizačních poruch - jako je 

například úzkost nebo deprese (Grych & Fincham, 1990). 

V souvislosti s mapováním klimatu a prostředí v primární rodině můžeme také zmínit, že se 

zde nezřídka objevuje problém s alkoholem. Ve zmiňovaném výzkumu v předchozím 

odstavci byl problém s alkoholem objeven v 38 % primárních rodin původců DN (Stodulska-

Blaszke & Wójcicka, 2015). Jak zmiňuje Rode et al. (2015), užívání alkoholu v původní 

rodině a s tím spojené komplikace nejsou předpokladem pro rozvinutí násilného chování, 

mohou však dávat za vznik přejímání destruktivních životních scénářů a strategií a celkově 

způsobu realizace vlastního potenciálu a stylu řešení problémů ve vlastním životě.  

 

3.3 Působení situačních faktorů/okolí 

Při hledání příčin násilného chování je nutné přihlížet i k situačním faktorům a podnětům 

z okolí, které na jedince působí. Vnější faktory totiž mohou způsobovat pocit frustrace. Tato 

frustrace pak obvykle vyvolá hněv, který je v případě domácího násilí v důsledku přemístění 

agrese obracen k blízkým osobám. Zdrojem může být samotný vztah, stereotyp 

partnerského/rodinného života nebo také práce a další skutečnosti. Dobré podmínky pro 

rozvoj násilného jednání mohou přinést například neshody v názorech ohledně hospodaření 

s penězi nebo výchovy dětí v případě, že vzniklé napětí partneři nedokáží zpracovat 

neagresivním způsobem. Roli hrají také okolnosti, které jsou pro daného člověka stresující, i 

stresory totiž mohou být spouštěčem agresivního chování, zvláště pak, pokud se jedná o ty 

chronické - můžeme jmenovat například vážné finanční problémy, těžkou nemoc apod. 

(Ševčík & Špatenková, 2011). 
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Také dnešní společnost je svým způsobem nastavena ve smyslu určitého „schvalování“ násilí, 

protože násilí je součástí všudypřítomných médií, hlavně na televizních obrazovkách (Ševčík 

& Špatenková, 2011). I další sociální aspekty jako socioekonomický status nebo vnímání 

pozice žen ve společnosti jsou spojovány s výskytem domácího násilí (Caetano et al., 2008). 

Gelles (1972) poukazuje na frustraci pramenící z limitů osobního růstu spojených s nižším 

sociálním statusem, což vidí jako další faktor, který může zvyšovat pravděpodobnost 

násilného chování u skupiny lidí s nižšími příjmy a vzděláním. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4. Realizovaný výzkum 

4.1 Cíl výzkumu 

Výzkumný projekt tematicky navazuje na literárně přehledovou část práce. Cílem celého 

projektu je zmapovat určité osobnostní charakteristiky u skupiny původců domácího násilí. 

Jak lze vyčíst z poznatků uvedených výše, je známo, že čím lépe jsou zmapovány osobnostní 

charakteristiky jedinců a čím lépe je vzhledem k těmto vlastnostem sestavena a cílena 

intervence, tím vyšší efektivita této intervence je. 

Většina zdrojů týkajících se této tématiky uvádí, že daná charakteristika, kterou se zaobírá, se 

v různé míře liší u skupiny původců domácího násilí oproti běžné populaci. Autorka se proto 

rozhodla zaměřit na určité oblasti a probádat, jaké povahy u těchto jedinců jsou. 

Charakteristiky, na které se v tomto výzkumu zaměříme, jsou oblast impulzivity, 

vyhraněných osobnostních stylů a chování v zátěžových situacích (podoba reakcí na 

frustrující situaci). Impulzivita byla zvolena z toho důvodu, že se v mnoha zahraničních 

studiích uvádí jako významný faktor přispívající k násilnému chování, jak je zmíněno v první 

části práce. Záměrem je tedy tuto charakteristiku zmapovat také u české populace těchto 

jedinců. Vyhraněné osobnostní styly a s nimi spojený zvýšený výskyt poruch osobnosti byly 

jednou z nejčastěji zmiňovaných odlišností oproti běžné populaci. Cílem je též ověřit tuto 

teorii na českém vzorku. Poslední zmíněná charakteristika, chování v zátěžových situacích a 

s tím spojená míra frustrační tolerance, která byla zmíněna též jako koncept v určité míře 

podporující agresivní jednání, bude též zmapována za účelem zjištění podoby u této skupiny 

respondentů. 

Vzhledem k vysoké náročnosti sestavení výzkumného souboru do tohoto projektu byl 

výzkum veden jako kvalitativní. Spíše tedy než porovnání s běžnou populací, pro které je 

vzorek příliš malý, bude celým výzkumem protkána myšlenka toho, zda u této skupiny lidí 

existuje nějaký společný znak. Z tohoto důvodu bude i na výsledky z dotazníkových šetření 

nahlíženo jako na doplňkové metody sloužící k bližšímu vykreslení určených osobnostních 

charakteristik než jako na podklady sloužící ke statistickému porovnávání s běžnými 

normami. 
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4.2 Výzkumné otázky 

Předpokladem, který se prolíná celou teoretickou částí práce, je, že jak drtivá většina zdrojů 

tvrdí, existuje rozdíl ve vlastnostech domácího násilníka a „běžného“ člověka. Stěžejní 

výzkumnou otázkou prostupující celým výzkumem tedy bude: 

„Existuje u skupiny původců domácího násilí nějaká charakteristika, která je pro ni 

typická?“ 

S ohledem na jednotlivé osobnostní charakteristiky byly vytyčeny ještě následující 

podotázky: 

„Jeví se skupina domácích násilníků jako impulzivní? V jakých oblastech se tato vlastnost 

projevuje? 

„Existuje nějaká osobnostní charakteristika, která je napříč tímto vzorkem vychýlená oproti 

normě?“ 

„Jaké povahy je chování v zátěžové situaci (reakce na frustrující situaci) u skupiny 

domácích násilníků?“ 

Vzhledem k tomu, že se podařilo výzkumný soubor, jak bude dále zmíněno, sestavit z jedinců 

ve výkonu trestu i mimo něj, ještě se zaměříme na následující otázku: 

„Liší se v nějakých osobnostních charakteristikách původci domácího násilí ve výkonu trestu 

odnětí svobody oproti násilníkům „na svobodě“? 

 

4.3 Výzkumný soubor 

Výzkumným souborem, na který studie byla cílena, jak už bylo zmíněno výše, byla skupina 

domácích násilníků. Vzhledem k náročnosti tohoto tématu a horší dostupnosti respondentů, 

nebyla tato skupina nijak blíže definována (například o jakou povahu násilí se jedná). Nutným 

kritériem však bylo, aby se jednalo o jedince, který se v nějaké podobě dopustil násilných 

činů na své partnerce či partnerovi. K získání respondentů do tohoto výzkumu byla tedy 

využita metoda záměrného výběru, což znamená, že docházelo k cílenému vyhledávání 

respondentů podle jejich určitých vlastností (Miovský, 2006). 
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Prvotně byly prostřednictvím e-mailu osloveny organizace pracující s domácími násilníky. 

Osloveny byly SOS Centrum Diakonie, Liga otevřených mužů, Viola – intervenční centrum, 

Persefona, Nomia HK a Spondea. Odpověď o nemožnosti zprostředkování kontaktu 

s původci DN přišla z organizace Spondea, ostatní organizace přislíbily konzultaci s terapeuty 

a případně zprostředkování kontaktu za předpokladu nalezení vhodných respondentů. 

Výsledkem byla spolupráce pouze s SOS Centrem Diakonie, kdy byl autorce poskytnutý 

kontakt na 4 respondenty. Vzhledem k nedostatečně velkému vzorku se autorka dále rozhodla 

kontaktovat i věznici a tím cílit i na původce domácího násilí aktuálně se nacházející ve 

výkonu trestu. Výsledkem byl sběr dat ve věznici v Jiřicích, kde se podařilo sesbírat data od 

6 respondentů (původně bylo vytipováno 8 potenciálních respondentů, ale jeden se 

výzkumného šetření odmítl účastnit a u jednoho respondenta došlo k překrývání pracovních 

povinností a času, který byl autorce ve věznici poskytnut pro sběr dat). 

Celkově se tedy do výzkumného souboru podařilo získat 10 respondentů. Potěšující okolností 

pro autorku bylo, že výsledný soubor sčítal i 2 ženy. Vzorek disponoval následujícími 

charakteristikami (za účelem absolutní anonymizace dat byli respondenti označeni čísly). 

Respondent Pohlaví Věk 

1 M 34 

2 Ž 36 

3 M 48 

4 M 47 

5 M 46 

6 M 33 

7 M 26 

8 M  38 

9 M 46 

10 Ž 31 

Tabulka 1: Pohlaví a věk respondentů výzkumu 

Ženy tedy tvořily 20 % výzkumného vzorku. Charakteristika věku vykazovala minimum 26 

a maximum 48, s průměrem 38,5 a mediánem 37. 
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Následující grafy popisují doplňující demografické údaje, které by mohly být zajímavé 

vzhledem k tématu naší práce.  

 

K informacím o nejvyšším dosaženém vzdělání nutno ještě doplnit, že se u vysokoškoláků 

jednalo o dva stupně magisterského studia a dva stupně bakalářského. 

 

Graf 2: Rodinný stav u respondentů výzkumu 

 

Graf 3: Rodičovství u respondentů výzkumu 
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Graf 1: Nejvyšší dosažené vzdělání u respondentů výzkumu 
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4.4 Výzkumné metody 

Výzkumné metody pro sběr dat do předkládaného kvalitativního výzkumu byly 3. Byly jimi 

polostrukturovaný rozhovor na téma impulzivity, dále Rosenzweigův obrázkový frustrační 

test a v poslední řadě PSSI-Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti.  

4.4.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Metoda polostrukturovaného rozhovoru je dle Miovského (2006) považována za 

nejrozšířenější podobu rozhovoru vůbec. Řídí se dle předem připraveného schématu, ale v 

případě potřeby lze otázkami manipulovat či se nějakým způsobem doptávat za účelem vyšší 

výtěžnosti dat. V našem případě bylo připraveno 11 hlavních otázek, které měly určitým 

způsobem mapovat oblast impulzivity v chování daného člověka. Tyto otázky byly ještě 

v případě potřeby doplněny podotázkami. Otázky byly konstruovány na základě studia 

položek Eysenckova dotazníku impulzivity (Eysenck & Eysenck, 1993) a také na základě 

studia článku od autorů Linhartové a Kašpárka (2017), jež pojednává o aspektech měření 

impulzivity. 

Schéma podkladových otázek výzkumnice vypadalo následujícím způsobem: 

1. Popište mi, jak u Vás probíhá proces rozhodování k nějaké velké věci? 

(Jak dlouho to trvá? Sepisujete si pro a proti, nebo je pro Vás spíše typické se rychle 

rozhodnout?) 

2. Jak jste na tom s plánováním? Jste organizovaný člověk? 

(Používáte diář, kalendář? Evidujete si finance?) 

3. Jak byste popsal/a své pracovní výkony? 

(Pracujete rychle, nebo spíše pomalu a pečlivě? Máte Vy nebo ostatní pocit, že ve 

věcech často chybujete? Jak si myslíte, že oproti ostatním lidem dokážete udržovat 

pozornost?) 

4. Dokážete spořit? Jakým způsobem nakupujete? 

(Máte zkušenost se záchvatovitým nakupováním? Nakupujete s nákupním 

seznamem?) 
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5. Jak jste na tom byl/a s kázní na základní a střední škole? 

(Měl/a jste často poznámky, případně za co? Pral/a jste se? Jak rvačky probíhaly, 

nechal/a jste se vyprovokovat, nebo jste byl/a spíš iniciátorem?) 

6. Vyhledáváte intenzivní prožitky (např. adrenalinové sporty)? 

(Dokáže Vás někdy něco tak nadchnout, že pro ten intenzivní prožitek neberete 

v potaz problémy, které by to mohlo přinést? Jaké máte zájmy? Jaký máte postoj 

k návykovým látkám?) 

7. Jak byste se zařadil/a na škále od 0 do 10, kdybyste měl/a hodnotit, jak jste trpělivý/á? 

(Kdybyste si měl/a vybrat odměnu teď hned, nebo jednou tak velkou za dva měsíce, 

jakou možnost byste zvolil/a?) 

8. Jak byste se zařadil/a na škále 0 až 10, kdybyste měl/a vyjádřit souhlas s tvrzením „rychleji 

dělám, než přemýšlím“? 

(Jak často se Vám stává, že litujete věcí, které uděláte? Dostává Vás to někdy do 

nepříjemné situace? Jaké pocity to ve Vás vyvolává? Dokážete popsat, jak se 

efektivně vyrovnáváte s tím, že už to vlastně nejde vzít zpátky?) 

9. Jak byste popsal/a vaše chování v hádce očima třetí osoby? 

(Jak reagujete, když na Vás někdo zvýší hlas nebo na Vás křičí?) 

10. Řídíte? Jak byste popsal/a své řidičské chování? 

(Počet nehod apod.) 

11. Vnímáte sebe samotného/samotnou jako impulzivní? 

4.4.2 Rosenzweigův obrázkový frustrační test 

Rosenzweigův obrázkový frustrační test (dále jen PFT z anglického Picture Frustration Test) 

je projektivní testová metoda. Testový materiál má ve standartní verzi podobu jakéhosi 

komiksu a proband má za úkol v testovém sešitu projít 24 předkládaných obrázků. Na 

jednotlivých obrázcích jsou vyobrazeny situace, se kterými se proband může lehce setkat 

v běžném životě. V jednotlivých situacích se nachází vždy minimálně dvě osoby, přičemž 

první osoba druhou informuje o způsobované frustraci nebo ji přímo frustruje. Všechny 

podnětové obrázky lze rozdělit do dvou skupin, kdy jedna skupina obrázků reprezentuje ego-
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brzdící situace (překážka ruší, zklamává, ochuzuje subjekt) a druhá super-ego brzdící situace 

(subjekt je přímo napaden, obviněn, uražen jinou osobou). Úkolem probanda je na tuto situaci 

reagovat a to tak, že do prázdné bubliny, která je vyobrazena u druhé osoby na obrázku, vepíše 

první věc, jež ho napadá jako odpověď. Předpokladem je, že projekce zde funguje tak, že se 

proband identifikuje s frustrovanou osobou a do svých odpovědí tak promítá svou vlastní 

reaktivitu. Test tedy ve výsledku ukazuje, jak vypadá reakce na frustrující situaci daného 

jedince a také to, zda dochází k nějakým změnám v těchto reakcích v případě delšího trvání 

frustrace (Čáp, 2015). 

Autorem této projektivní metody je americký psycholog Saul Rosenzweig a poprvé ji 

představil v roce 1945 (Rosenzweig, 1945). Tato první verze se dočkala i pozdější revize a 

vydány byly i verze pro děti a adolescenty. Pro tento výzkumný projekt byla využívána 

aktualizovaná verze podnětového materiálu, o kterou se zasloužil PhDr. David Čáp, Ph.D. 

Učiněno tak bylo z důvodu toho, že původní testový materiál je již z grafického hlediska 

zastaralý, ale hlavně proto, že tato aktualizovaná verze poskytuje normy, které byly založeny 

na vzorku 300 českých probandů ve věku 18-81 let (Čáp, 2015). 

Použití tohoto testu na našem výzkumném souboru bylo zvoleno s ohledem na poznatky 

z literárně přehledové části. Netík (2004), jak je uvedeno výše, zmiňuje, že snížená frustrační 

tolerance a poruchy seberegulace v zátěži jsou faktory, které vytvářejí sklony k agresivnímu 

jednání. Z tohoto tvrzení tedy bude vyvozen určitý předpoklad o rozložení těchto vlastností u 

našeho výzkumného vzorku. 

4.4.3 PSSI-Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti 

Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti (dále jen PSSI) je sebeposuzovací inventář. Tento 

testový nástroj slouží k měření vyhraněnosti osobnostních stylů, které autoři chápou jako 

nepatologické varianty poruch osobnosti, jež jsou uvedeny v diagnostických manuálech. 

Nástroj je sestaven ze 140 položek, které vyjadřují určitá přesvědčení či tvrzení. Úkolem 

probanda je vyjádřit souhlas s každou jednotlivou položkou na čtyřbodové škále (ve stupních 

„určitě ne“, „spíše ne“, „spíše ano“, „určitě ano“). Položky v tomto testu odpovídají 14 

škálám, které zachycují jednotlivé osobnostní styly, tedy každou škálu sytí 10 položek. Škály 

a jim odpovídající styly a poruchy osobnosti mají následující podobu (Kuhl & Kazén, 2002): 
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Škála Styl Porucha 

1 sebejistý disociální 

2 nedůvěřivý paranoidní 

3 rezervovaný schizoidní 

4 sebekritický sebenejistý 

5 pečlivý nutkavý 

6 intuitivní schizotypní 

7 optimistický rapsodický 

8 ctižádostivý narcistický 

9 kritický negativistický 

10 loajální závislý 

11 impulzivní borderline 

12 příjemný histriónský 

13 klidný depresivní 

14 ochotný obětující se 

Tabulka 2: Škály nacházející se v PSSI 

T-skór respondentů na jednotlivých škálách se pak v případě umístění nad hodnotu 70 a vyšší 

interpretuje jako vyšší pravděpodobnost výskytu dané poruchy osobnosti (Kuhl & Kazén, 

2002). V našem případě budou sledovány hlavně ty škály, které odpovídají nepatologickým 

variantám těch poruch osobnosti, jež se dle teoretické části práce vyskytují s vyšší 

pravděpodobností u naší zkoumané skupiny. Pozornost bude věnována také škále 11, kde 

budou sledovány možné propojenosti s polostrukturovaným rozhovorem na téma impulzivity. 

 

4.5 Sběr dat 

Sběr dat probíhal výhradně samotnou autorkou této práce, a to v říjnu a listopadu 2019. Jak 

už bylo zmíněno, 4 respondenty se podařilo získat skrze kontaktování organizace SOS 

Centrum Diakonie. S těmito respondenty byl prvotní kontakt navázán skrze telefonát a se 

všemi 4mi se podařilo ujednat osobní setkání, které probíhalo na různých místech v Praze a 

to během čtyř různých dní. Setkání s respondenty ve věznici Jiřicích se podařilo vyjednat 

skrze oslovení kontaktní osoby pro styk s veřejností. S těmito respondenty vzhledem 

k náročnosti vstupu do věznice byla data sesbírána v jeden den v 6ti za sebou jdoucích 

sezeních. 
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Sběr dat započal vždy představením výzkumného projektu a informováním o anonymitě dat 

a dobrovolné účasti na této studii. Všichni respondenti podepsali informovaný souhlas, 

kterým stvrzovali, že s podmínkami výzkumu souhlasí. Informovaný souhlas je doložen 

v Přílohách této práce (Příloha 1.). Na počátku celého sezení byly též s povolením všech 

účastníků získány základní demografické údaje. Rozhovory s respondenty, s nimiž bylo 

výzkumné šetření vedeno mimo věznici, byly nahrávány na mobilní telefon za účelem 

minimalizace úniku informací a možnosti plné koncentrace autorky na probíhaný rozhovor. I 

tato skutečnost a souhlas s ní byly obsahem informovaného souhlasu. Ve věznici v Jiřicích 

bohužel nebylo umožněno mít s sebou v prostorách věznice jakékoliv elektronické zařízení, 

rozhovory se proto autorka snažila zachytit v co nejúplnější verzi formou psaní odpovědí na 

papír. Po proběhlém rozhovoru byly administrovány dotazníkové metody a to vždy 

v naplánovaném pořadí – nejprve PFT a poté PSSI. Po uvedení instrukcí k PFT často 

docházelo k ujišťování ze strany respondentů, jestli je požadováno odpovědi vyplňovat 

stylem, že přísluší osobě na obrázku, anebo jemu samotnému. Další časté dotazy se týkaly 

toho, zda je opravdu žádoucí psát první odpověď, co přijde na mysl. V obou případech byla 

zopakována přesná instrukce. Co se týče administrace PSSI, žádné problémy a nejasnosti se 

při jejich vyplňování u respondentů neobjevily.  

Respondenti, s nimiž sběr dat probíhal mimo věznici, byli tázáni, zda by chtěli být seznámeni 

s výsledky, které jejich osobnostní dotazníky přinesou. U všech se dostalo kladné odpovědi. 

 

4.6 Etika výzkumu 

Jak bylo zmíněno v předešlé podkapitole, účast respondentů na výzkumu byla vždy 

dobrovolná, ať už se to týkalo prostředí mimo věznici, nebo v ní. Vždy bylo řádně dbáno na 

to, aby respondent pochopil, k jakým účelům bude výzkum sloužit a k čemu data z něj získaná 

mohou posloužit. Respondenti byli vždy důrazně ujištěni, že se nikde neobjeví žádné údaje, 

podle kterých by bylo možné dohledat, že data pochází od konkrétní osoby. Anonymita všech 

dat a jejich použití výhradně pro tuto diplomovou práci bylo garantováno všem účastníkům 

výzkumu. Z tohoto důvodu jsou všichni respondenti v práci označováni pouze čísly. 

V případech sběru dat mimo věznici byli všichni jedinci obeznámeni s nahráváním rozhovorů 

a s důvody pro něj spojenými, od všech byl získán souhlas. Výše zmíněné podepsání 

informovaného souhlasu, kde byli respondenti znovu seznámeni se všemi podmínkami 

výzkumu, bylo samozřejmostí před zahájením všech sezení. 
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Vzhledem k tomu, že předmětem práce nebylo pátrání po povaze činů domácího násilí u 

jednotlivých jedinců, se autorka rozhodla nedoptávat se konkrétněji na tyto případy během 

sběru dat za účelem minimalizace zabíhání do nerelevantních témat pro naši práci. Všichni 

jedinci byli vytipováni, ať už pracovníky SOS Centra Diakonie anebo pracovníky ve věznici 

v Jiřicích na základě popsání cílové skupiny, která byla obsahem anotace, kterou autorka 

zasílala v prvotní žádosti o kontakt s respondenty.  

Cílová skupina byla popsána následovně: 

„Cílovou skupinou budou lidé, kteří se dopustili v nějaké podobě násilných činů (v jakékoliv 

formě) vůči své partnerce/partnerovi. Domácí násilí bude tedy zúženo na skupinu 

partnerského násilí. S ohledem na těžkou dostupnost výzkumného souboru je definice 

poměrně široká – nezaměřená na konkrétní podobu činu.“ 

Obsahem získávaných dat tedy nebylo zkoumat povahu činů, ale zvolené osobnostní 

charakteristiky, avšak v některých případech došlo k tomu, že respondenti se o daných činech 

sami zmínili. Plná důvěra byla vložena do osob, které vytipování na základě zaslaných 

požadavků provedly. 

 

4.7 Analýza dat a výsledky výzkumu 

4.7.1 Polostrukturovaný rozhovor na téma impulzivity 

Metodou polostrukturovaných rozhovorů bylo získáno poměrně velké množství dat. U dat, 

jež byla fixována pomocí audionahrávek, byla vyžadována jejich plná transkripce do psané 

podoby. I rozhovory, u nichž nebylo povoleno je zachytit jako audionahrávky, bylo nutné 

z psané formy přenést do elektronické podoby za účelem lepší přehlednosti a manipulace 

s nimi. Veškeré transkripce byly provedeny samotnou autorkou výzkumu, což přineslo první 

detailní seznámení s nasbíranými informacemi. Ukázka dvou takových transkripcí je 

doložena v Přílohách této práce (Příloha 2.). 

Pro kvalitativní analýzu nasbíraných dat byla zvolena metoda obsahové analýzy. Miovský 

(2006) ve své publikaci uvádí Plichtovou jako autorku základních fází této metody, kterou se 

bude řídit i tato analýza. Jsou jimi následující: 

• Identifikace vhodných dokumentů pro analýzu 

• Fáze shromažďování údajů (zahrnuje i přepis dat) a jejich třídění 
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• Definování základních jednotek a tvorba systému kategorií a těmto kategoriím 

odpovídajících kódů 

Účelem bylo identifikovat oblasti, v nichž se u respondentů nejčastěji projevuje impulzivní 

chování a jestli je vůbec tato vlastnost pro danou skupinu charakteristická. 

To, jakou podobu mají mít odpovědi, aby mohly být považovány za odpovědi impulzivního 

jedince bylo předem určeno na základě studia literatury o této vlastnosti, kdy se předpokládá, 

že existuje pravděpodobnost, že se impulzivní člověk bude chovat určitým způsobem. 

S ohledem na záměr polostrukturovaného rozhovoru byly díky kódování identifikovány 

následující kategorie: 

• Vyhledávání intenzivních prožitků a riskování 

• Nedohlížení následků svého jednání 

• Špatná školní kázeň 

• Snadná vybuditelnost k hádce 

• Rychlé rozhodování 

Vyhledávání intenzivních prožitků a riskování 

Vyhledávání intenzivních prožitků byla nejvíce podporovaná kategorie odpověďmi 

respondentů. Byly sem zařazeny odpovědi, jež poukazovaly na zájmy a koníčky, které jsou 

považovány za nebezpečnější či adrenalinové (autokros, motorky, karate, létání apod.). 

Výjimečné postavení mezi těmito odpověďmi pak zaujímala rychlá jízda osobním autem 

v běžném provozu, oblibu v ní vyjádřilo 7 z 10 dotazovaných respondentů. 

Citace některých odpovědí, jež byly zařazeny do této kategorie je následující: 

„Nooo, jako skákání z padáku, bungee jumping to ne, z toho mám strach, ale třeba 

rád řídím rychle, rád, jako mám rád emoce hodně silný, rád je vzbuzuju ve druhejch 

a rád si je prožívám. Mám rád, když se něco děje, když jako to je hustý, když je tam to 

drama nebo když je tam, když to žije, když to vře, jo, fakt mě to baví prostě.“ 

(Respondent č. 1) 

 

„Jo, od mala jsem u motorek…Jo, pořád, furt, od mala taky. Já vlastně jsem se trošku 

napil a pak jsem měl takovej větší průser v autě. Vlastně mi to řekla i psycholožka, 

když jsem tam byl na vyšetření, když mi vzali řidičák. Že jako mi tam vyšlo, že mám 
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rád adrenaliny, že to jako vyhledávám a že mi to teda dá, ale že kdybych chtěl třeba 

řídit autobus nebo něco, tak to určitě ne.“ (Respondent č. 7) 

 

„No, někdy jo, no. Jako jo. Minimálně u kriminálky, na který mám jako závislost, na 

krimi žánru. Hlavně jakoby co se týká toho vizuálního spíš než četby, jako čtu ráda, 

ale tu kriminálku, na tu se radši podívám, když je dobrá, seriál nebo film. A musí to 

být takto úplně. Ráda jezdím rychle, jako ráda řídím auto, je to i v Praze jako docela. 

Tam mě to jako nejvíc štve z časovýho hlediska, ale mám jako jinak ráda řídit auto a 

řídit rychle, když se to, někdy jako i riskuju za tím volantem. Bohužel někdy i s dětma. 

Takže tam jsou ty intenzivní prožitky. (…) Mám ráda rychlou jízdu a třeba když se mi, 

když mi, mám pocit, že tam prostě nějakej arogantní vůl mi tam něco to, jo, může to 

být i muj pocit, ale já se prostě naštvu a já prostě ho pronásleduju nebo se snažim 

kolikrát i vybr…Nebo vybrzdit, já se svojí fábií, jo, ale prostě tam jde vidět, předtím 

se starym oplem, takovym dýzlákem rozchroptělym. No, ale každopádně mě to uplně 

nezajímá. Jednou jsem se honila i s ferrari, v uvozovkách. Ale … Jako to je právě ta 

agrese jako, jo, v tom. Že jako jsem naštvaná, a potřebuju to jakoby ňák vybít a i ten 

adrenalin je hrozně příjemnej za tim volantem a to, že konečně můžu něco řídit, co 

ňák funguje tak, jak já to řídim. Tím, že jako neřídim ani žádnej podnik a ty děti 

kolikrát už taky jsou v takovym věku, kdy už se taky moc nenechají řídit, tak aspoň u 

toho auta, to je taková jakoby kompenzace. (…) No, taky a jako je to ten příjemnej 

prožitek jako, takovej ten adrenalin. Já mám ráda tady… Dobrodružství, vždycky jsem 

jako dobrodružná povaha, že mě bavilo zkoušet různý věci. V lese, hlavně v přírodě.“ 

(Respondentka č. 2) 

Do této kategorie se autorka rozhodla zařadit i odpovědi, které vyjadřovaly pozitivní vztah 

k návykovým látkám. Pouze 2 respondenti explicitně uvedli, že momentálně žádnou 

návykovou látku neužívají ani nemají zkušenost s výraznějším užíváním. Z většiny 

užívajících respondentů byli 2, kteří uvedli užívání pouze nikotinu, ostatní uváděli drogy nebo 

alkohol a někteří z nich v celkem závažné míře (aktuální stav toxické psychózy nebo řazení 

„chození do hospody“ a pití alkoholu jako svůj koníček). 

Odpovědi, které byly kódovány do této kategorie, byly například následující: 

„Kladný. No, vy to asi vlastně nevíte, ale já jsem teď v toxický psychóze.“ (Respondent 

č. 9) 
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„No, právě ta přítelkyně mě z toho vytáhla, no, jsem jel jako hodně v drogách.“ 

(Respondent č. 7) 

 

„Eeeee, jak se to řekne? Pozitivní. Muj postoj k návykovým látkám je takový, že je 

užívám, neodsuzuju jejich uživatele. Jsem si vědoma jejich negativního vlivu na 

psychiku a život člověka a zároveň jsem velice přesvědčena o tom, že… pokud se určitý 

návykový látky nezneužívaj, tak můžou působit i, i jako alternativa k medikaci.“ 

(Respondetka č. 10) 

 

„No, tak ve skrze kladnej jako, no. Nebo tak takle, kladnej, kladnej mám k tomu 

alkoholu. To kafe jsem přestal, to teďka si dávám jedno, maximálně dvě denně a fakt 

se jako krotim. A nekouřim. Jinak jako nějaký ty nelegální drogy, to jsem akorát 

zkoušel marihuanu, zjistil jsem, že jako mě to ňák jako nesedí, to jsem měl dvakrát, 

dvakrát jsem se po ní popral, takže jsem si říkal jako to prostě ne. A takže vlastně 

jenom ten alkohol, no. A k tomu zase jako mám ten vztah jako kladnej.“ (Respondent 

č. 3) 

Nedohlížení následků svého jednání 

Do této kategorie byly zařazeny odpovědi, jež nějakým způsobem vyjadřovaly to, že 

respondent často dělá věci a jedná tak, že ve chvíli svého jednání nepomýšlí na to, že 

s jednáním/chováním mohou být spojeny negativní důsledky do budoucna. Jinými slovy by 

se dalo také říct, že se jednalo také o odpovědi, které vyjadřovaly nadměrný zájem a vtažení 

do aktivity s následnými negativními důsledky. 2 respondenti uvedli, že takováto 

charakteristika pro ně není vůbec typická a pouze 1 uvedl, že se se zmíněnou situací setkává 

„jak kdy“. Ostatní, tedy většina, to vnímá jako rys pro sebe charakteristický, 3 z nich dokonce 

jako svůj výraznější problém. 

Odpovědi, jež vykazovaly příslušnost k této kategorii, vypadaly například takto: 

„Někdy jo, když jsem právě hodně v těch emocích a když jsem v tom proudu, v tom 

flow, tak potom, potom, přestávám reflektovat jako právě ty důsledky anebo někdy i ty 

pocity druhejch. Třeba jsem to měl, mi někdo říkal, když třeba jsem jako byl opitý, tak 

jsem byl prej jako hodně nepříjemnej a já moc jako nepiju naštěstí, jo, ale právě, když 

jsem v tom rauši, tak někdy jako jsem takovej voráchlej až moc, že pak neberu ohled 
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na druhý. Ale jinak jako dost reflektuju, myslim, že jako dokážu se jako nacítit na ty 

druhý, ale když mě to chytne tak to je horší.“ (Respondent č. 1) 

 

„Jo. Nechávám se hodně vtáhnout. Mám to obecně tak u všeho. Nemyslim moc na 

následky.“ (Respondent č. 9) 

 

„Já se omlouvám, vy se bohužel tadytím dotýkáte velice jakoby hlubokejch otázek, 

který budu za hodinu řešit s psychiatrem. A to je to, že todle byl muj obrovitánskej 

osobnostní, jak se to řekne, projev. Že jsem nepřemejšlela, vždycky jsem ty věci říkala 

a dělala a pak to bylo takovýto ,Do prdele, dyť já jsem neměla todlencto říct‘ “ 

(Respondentka č. 10) 

 

„Jo, to hodně se nechávám strhnout. To mám furt. Já nad tim moc nepřemýšlím, 

jednám dřív, než přemejšlim.“ (Respondent č. 7) 

Špatná školní kázeň 

Špatná školní kázeň byla opět významným rysem, který se často objevoval v odpovědích 

našeho vzorku. V otázkách týkajících se školní kázně nebylo požadováno, aby se respondenti 

nějakým způsobem vyjadřovali ke školnímu prospěchu, pokud tak učinili, nebylo to 

předmětem vyhodnocení. Zásadní bylo, jak daní jedinci respektovali normy školy nebo jak je 

naopak porušovali. Za vyloženě bezproblémového žáka se označila pouze jedna 

respondentka. Ostatní ve větší či menší míře vyjadřovali určité problémy s kázní – 4 se 

hodnotili jako přibližně průměrní, ale připouštěli občasné vylomeniny a poznámky.  U 5 

respondentů se však objevil výrazný kázeňský problém. Nejčastěji zmiňovaným konkrétním 

problémem nebylo praní se, jak by možná někdo mohl předpokládat, ale záškoláctví. 

Na dalších řádcích jsou opět uvedeny výpovědi, jež zaujímají místo v této kategorii: 

„Špatně. Měl jsem divoké dětství a od toho se to všechno odvíjelo. Chodil jsem za 

školu a utíkal jsem z domova. V tý škole, když jsem tam byl, tak jsem měl hodně 

problémů.“ (Respondent č. 6) 

 

„Strašně špatně. Špatně, jestli chcete jednoslovní odpovědi. (…) To znamená…Já jsem 

vystřídala sedm základních škol. Jedním, jedním z důvodů bylo i to… Já mám velice 

narušenou vazbu na svojí maminku a nebyla jsem schopná ji opouštět. Takže já jsem 
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školu, dokuď jsem byla malý dítě, nenáviděla, odmítala aaa…naprosto sabotovala. A 

pak, když jsem byla starší, což je ta sedmá, osmá, devátá třída a eště na základní škole, 

tak to už byly výchovný problémy. Chození za školu, parta…a…A to… A na gymplu, 

na gymplu, já už, potom jsem šla na gympl a tam už mě máti ani nijak nehlídala, ale 

tam jsem vopravdu měla skoro nulovou docházku, tam jsem prostě vůbec nechodila, 

pak jsem jenom dělala vždycky zkoušky a testy.“ (Respondentka č. 10) 

 

„Příšerně. Úča kvůli mně několikrát zdrhla. Pak skončila na psychiatrii. (…) Dvojky, 

trojky z chování taky, i čtyřku.“ (Respondent č. 7) 

Snadná vybuditelnost k hádce 

Autorka výzkumu se snažila též zmapovat, jak vypadá typické chování jedinců výzkumného 

vzorku v běžné hádce. U 2 respondentů se objevily odpovědi poukazující na to, že se daní 

respondenti moc nehádají, že raději z hádky odchází, než aby ji museli absolvovat. U 

zbývajícího vzorku z popisovaných reakcí vyšlo najevo, že jsou respondenti, laicky řečeno, 

lehce vyprovokovatelní k hádce. Někteří z nich zmiňovali, že se zprvu snaží o klidnější 

výměnu názorů, ale buď jim to vydrží jen velmi krátkou dobu anebo to provádějí úsečným a 

vztahovačným způsobem. Poměrně často bylo také zmiňováno, že jejich chování v hádce 

ovlivňuje skutečnost, s kým se hádají. U respondentů, kteří toto zmiňovali, dovysvětlení ve 

většině obsahovalo to, že jedná-li se o osoby blízké, „dovolí si více“, jsou zkrátka výbušnější. 

Reakce typu „papiňák“, kdy člověk v sobě napětí delší dobu „dusí“ a pak vybouchne a projevy 

jsou povětšinou výrazné, se překvapivě objevila pouze u jednoho respondenta a jedna 

respondentka ji zmínila jako svoje občasné chování. 

Odpovědi, jež byly zařazeny do této kategorie vypadaly například následovně:   

„Já jsem spíš takovej, že hned vybouchnu.“ (Respondent č. 4) 

 

„…Takže si myslim, že z hlediska, z hlediska jako třetí osoby bych si myslel, že jsem 

pěknej kretén. Že jako prostě když vyletim, tak jako… Já si i kolikrát řikám, že bych 

se při těch hádkách měl chovat tak, jako přesně, jo, že když potom bych jí, potom, 

třeba po čase, až se zklidnim, jako třeba druhej den, měl jakoby někomu převyprávět, 

tak abych se za to jako nestyděl jako, jo. Jenomže někdy to prostě ujede, no. (…) No, 

tam jako asi hodně záleží na tom jakoby, jakou mám s tím člověkem jakoby zkušenost 

z minula. Když to bude poprvý, tak si myslim, že se celkem jako ovládnu jako, jo. Tak 

s tím problém mít nebudu. Ale když to bude s manželkou, se kterou je to po 
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stopadesátý, no, tak prostě vyletim prostě na první, tak to jdu na první dobrou jako, 

jo. Nebo taky jak kdy, jakou mám náladu, jo. Jako já někdy prostě nemám náladu se 

hádat, někdy mám, no.“ (Respondent č. 3) 

 

„Teatrální, zveličující, hysterická, nespravedlivá a vztahovačná. A to vztahovačná by 

mělo bejt někde možná uplně na začátku (…) No, to pak není hádka. Pokud zvládám 

logicky argumentovat, tak to není hádka.“ (Respondentka č. 10) 

Rychlé rozhodování 

Rychlé rozhodování postrádající delší a strukturovanější rozmýšlení je asi nejčastěji 

představovanou charakteristikou jednání impulzivního člověka. Co se týká našeho 

výzkumného vzorku, převaha rychlého rozhodování nad dlouho promýšlenými závěry se 

objevovala, ale nebyla tak výrazná jako u předešlých kategorií. Respondenti často zmiňovali, 

že průběh jejich rozhodování je ovlivněn tím, jaké věci se to rozhodování týká, ale objevil se 

i faktor nálady samotného jedince. Explicitně nesoulad s rychlým rozhodováním vyjádřili 2 

respondenti. 

Odpovědi v této kategorii měly například takovouto podobu: 

„Spíš je to často impulzivní. Minimálně jako u profesních věcí. I v běžným životě. Určitě se 

moc nerozmýšlím.“ (Respondent č. 9) 

„Bohužel někdy je to velice rychlý, intuitivní. Když je tam nějaká intuice silná, že prostě ano, 

tak jdu do toho, třeba s koupí bytu. Jsme si s mužem řekli ,no tak jako jo‘. (…) A pak ještě 

moje, to mám kolikrát, když tomu předchází ta intuice a nějakej jakoby impuls, ňáký jakoby 

znamení nebo něco. Mně se to totiž asi dva roky předtím stalo, že jsem se koukla na internet 

a vidím, tady si prohlížim tu pražskou část a řikám ,tady budu bydlet‘. A už předtím se mi 

něco takovýho stalo, co se splnilo. No a s tim bytem, pak jsem tam viděla byt, tak jsem si říkala 

,to prostě bude ono‘. (…) Takže tadyty velký rozhodnutí prostě jsou takový hodně různý a ta 

intuice tam hraje velkou roli anebo něco jakoby ňákej prostě impuls, ňáký jakoby znamení, 

nevím, jak to říct, něco jako že ale je to právě ten pocit. Je to na základě toho pocitu, že cítím, 

že to tak jakoby má bejt a udělám to.“ (Respondentka č. 2) 

Rozdíl ve výsledcích respondentů ve věznici a mimo ni 

Nebyla opomenuta též analýza rozdílu výpovědí respondentů, kteří se aktuálně nacházeli ve 

výkonu trestu, a respondentů mimo vězeňské prostředí. Musíme opět podotknout, že se jedná 
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o velmi malý vzorek a také, že zastoupení respondentů z obou skupin není vyvážené – 

z věznice jsou k dispozici data od 6ti respondentů, druhou skupinu respondentů máme 

zastoupenou pouze 4mi jedinci. 

Rozdíl se ukázal v oblasti, která se ve výsledné analýze a získaných kategoriích neobjevila, 

protože ve výsledku pak byly odpovědi respondentů vyrovnané a závěrem nebyla vyhraněnost 

k určitému pólu – touto oblastí byla určitá vytrvalost či trpělivost, jež byla zjišťována 

sebehodnocením. Ukázalo se, že téměř všichni respondenti, kteří se nacházeli ve věznici, sebe 

samotného pojímali jako trpělivého. Oproti tomu skupina respondentů, kteří se ve výkonu 

trestu nenacházeli, sebe samotné hodnotili s výjimkou jednoho jako netrpělivé jedince.  

Rozdíl byl také spatřen v oblasti, která se ve výsledné analýze objevila, a to sice jisté dohlížení 

následků svého jednání. Všichni respondenti mimo věznici se k této skutečnosti vyjadřovali 

takovým způsobem, z něhož bylo patrné, že s danou vlastností mají problém – tedy následky 

svého jednání příliš nedohlížejí. Všechny odpovědi, jež vyjadřovali nesouhlas s touto 

charakteristikou nebo vyjadřovaly občasný problém s touto skutečností, pocházely od jedinců 

z vězeňského prostředí. 

V jiných dalších kategoriích rozdílnost odpovědí nebyla spatřována, jednalo se v nich 

víceméně o náhodné rozdělení. 

Souhrnná zpráva o výsledcích polostrukturovaného rozhovoru 

Jak bylo zmíněno v teoretické části této práce, impulzivita je vlastnost, která je ve studiích 

mapujících charakteristiky původců domácího nalézána ve vyšší míře, než je tomu u běžné 

populace. 

Po analýze všech polostrukturovaných rozhovorů a detailním projití všech odpovědí bylo 

konstatováno, že obsahy výpovědí respondentů spíše nasvědčují tomu, že impulzivní jsou. 

Odpovědi se autorka snažila roztřídit do jednotlivých skupin, které obsahově odpovídaly vždy 

určitému tématu. Ve výsledku se ukázalo, že více těchto skupin – později zde uvedených 

kategorií, obsahově odpovídaly jednání charakteristickému pro impulzivní jedince. U 

žádného z respondentů nedošlo k tomu, že by se veškeré jeho odpovědi daly považovat za ty 

charakteristické pro impulzivního člověka, vždy se jednalo o určitý poměr výskytu 

„impulzivitě nasvědčujících“ a „impulzivitě nenasvědčujících odpovědí“, avšak na základě 

celkové analýzy všech protokolů dohromady lze říci, že tito jedinci se jeví spíše jako 

impulzivní. 
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Jako velice důležité zde autorka považuje zmínit odpovědi na otázku, která byla 

respondentům kladena a to sice, zda oni sami sebe vnímají a považují za impulzivního 

člověka. Většina respondentů se vyjádřila v kladném směru, tedy že impulzivními jedinci jsou 

(a to v různé míře), pouze jeden explicitně vyjádřil, že si to o sobě nemyslí a jeden uvedl, že 

si to o sobě nemyslí, ale že okolí by se o něm vyjádřilo rozhodně v opačném směru. 

4.7.2 Rosenzweigův obrázkový frustrační test 

Z administrace této metody bylo použitelných nakonec jen 9 z 10 administrovaných 

protokolů. Protokol od respondenta č. 4 nebyl signován z toho důvodu, že 4 odpovědi nebyly 

skórovatelné, tudíž nebyl naplněný minimální počet odpovědí k tomu, aby protokol mohl být 

vyhodnocen a interpretován. 2 odpovědi byly vynechány úplně a u 2 odpovědí došlo k tomu, 

že respondent neporozuměl vyobrazené situaci správným způsobem. 

U dalších 9 respondentů došlo k řádnému signování odpovědí a vyhodnocení celého profilu 

dle příručky pro aktualizované vydání. Výstupem z této analýzy je 9 výsledných zpráv, které 

se kvalitativním způsobem vyjadřují k pravděpodobným reakcím respondenta v zátěžových 

situacích. Pro naše účely však bylo shledáno ne příliš nosným uvádět celé výsledné zprávy, 

proto jsou v práci uvedeny pouze jakési souhrny těchto zpráv.  

Souhrny výsledných zpráv mají následující podobu: 

Respondent č. 1 

Souhrnně lze říci, že se jedná o muže, který v zátěžových situacích obrací své reakce směrem 

na okolí a má velmi výrazné reakce na frustrující situace ve smyslu ulpívání na daném 

problému až do té míry, že je minimalizována snaha o nalezení řešení daného problému. 

Oproti populaci je snížena schopnost toto ulpívání přerušit a opustit frustrující situaci. 

V situacích, kdy je kritizován či obviňován, méně často než populace používá strategii 

snižování vlastní viny poukazováním na objektivní okolnosti, strategie prostého odmítání 

vlastní viny je využívána adekvátně. Celkově se ale spíše méně než populace snaží o zbavení 

se vlastní viny a nedokáže zátěžovou situaci opustit bez hledání viníka. Trvá-li zátěžová 

situace delší dobu, nedochází k přílišné změně v reakcích ani k žádným výrazným tendencím, 

reaktivita zůstává víceméně stejná.  
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Respondent č. 2 

Celkově lze shrnout, že reakce této ženy jsou v zátěžových situacích orientovány směrem na 

okolí na úkor reakcí orientovaných na vlastní osobu, které se tedy vyskytují v minimální míře. 

Jedná se o ženu, která nekonstruktivně ulpívá na frustrující překážce a nedokáže se příliš 

zaměřit na hledání řešení daného problému. V případě kritiky či obviňování žena častěji než 

populace reaguje přímým odmítáním své viny, ale nesnaží se svou vinu snižovat 

poukazováním na objektivní okolnosti. Trvá-li zátěžová situace dostatečně dlouho, ony 

vzácněji se vyskytující reakce směřované na vlastní osobu se objevují na počátku, ale po čase 

dochází k přechodu na reakce, které se vyznačují snahou o přenos přes frustraci a vyhnutí se 

agresi. 

Respondent č. 3 

Výsledek celkově poukazuje na to, že se jedná o muže, který v zátěžových situacích své 

reakce směřuje buď směrem ke své vlastní osobě, anebo frustrující situaci opouští a snaží se 

původce frustrace vyvinit a tím se vyhnout konfliktu. Reakce směřované na okolí jsou oproti 

populaci výrazně sníženy. Z hlediska vývojových charakteristik jsou jeho reakce vyrovnané. 

V případě obvinění či kritiky se nesnaží zbavit se své vlastní viny, ale celkově je u něj zvýšená 

snaha viníka nehledat. Z výsledků lze tedy vysoudit, že daný muž zátěžovou situaci raději 

opouští za účelem vyhnutí se konfliktu, anebo se o řešení snaží sám ze své vlastní iniciativy, 

minimálně pak své požadavky na řešení nebo své reakce obrací na okolí. V situaci 

dlouhodobější zátěže dochází k tomu, že reakce obracené na okolí nebo ke své vlastní osobě 

či ty orientované na překážku se objevují v počátku, po čase dochází spíše k uchýlení se ke 

snaze se přes frustrující překážku přenést a vyhnout se konfliktu.   

Respondent č. 5 

Dle dosažených výsledků v tomto testu lze usuzovat, že u tohoto muže bude v zátěžových 

situacích minimálně docházet k reakcím směřovaným na okolí, daleko více bude obviňovat 

sám sebe, anebo se bude snažit se celému konfliktu vyhnout nebo se přes něj přenést, případně 

bude očekávat, že problém vyřeší čas, nebo se mu prostě a jednoduše přizpůsobí. Typy reakcí 

v zátěžové situaci jsou u tohoto muže adekvátně rozloženy, pouze poněkud méně často u něj 

dochází k nekonstruktivnímu ulpívání na problému. V situaci kritiky či obvinění se nesnaží 

zbavit se své vlastní viny, výrazně je zastoupena snaha v takové situaci nehledat viníka.  
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Respondent č. 6 

Z výsledků lze usuzovat, že v zátěžových situacích tento muž příliš často nesměřuje své 

výčitky na svou osobu. Daleko častější reakcí je, že se snaží přes frustraci přenést anebo jejího 

původce vyvinit. Co se týká jeho reakcí v takových situacích, často dochází k ulpívání na 

problému a není tak patrná snaha o nalezení řešení. V situaci kritiky či obvinění muž 

v adekvátní míře přímo odmítá svou vinu, ne ale tím způsobem, že by svou vlastní vinu 

snižoval poukazováním na objektivní okolnosti. V případě delšího trvání frustrující překážky 

dochází k tomu, že na počátku se objevuje snaha o řešení daného problému, která ale s časem 

ochabuje. Sílí oproti tomu tendence vyhnout se agresi a problém přejít a také tento muž může 

tendovat k tomu více si po čase bránit sebe i vlastní chování. 

Respondent č. 7 

Dle výsledků lze konstatovat, že tento muž disponuje určitou necitlivostí ke společensky 

očekávaným odpovědím. V zátěžových situacích své reakce nesměřuje na své okolí, ale buď 

je obrací sám na sebe anebo jsou obráceny do snahy přenést se přes frustraci. Typy reakcí 

dokáže používat celkem rovnoměrně, mírně snížená je snaha o hledání řešení. V situaci 

obviňování či kritiky bude muž velmi pravděpodobně snižovat svou vlastní vinu 

poukazováním na objektivní okolnosti a celkově celá snaha o to zbavit se vlastní viny je oproti 

populaci vyšší, charakteristické je ale celkově nehledat viníka vůbec. Pokud se bude muž ve 

frustrující situaci nacházet delší dobu, pravděpodobně u něj bude docházet k ochabování 

snahy nalézt řešení této situace sám. 

Respondent č. 8 

U tohoto muže lze konstatovat, že dokáže využívat všechny směry agrese v adekvátní míře – 

svoje reakce tak bude víceméně rovnoměrně směřovat na svou osobu, na okolí i na snahu se 

přes problém přenést a vyhnout se konfliktu. V zátěžové situaci bude pravděpodobněji než 

populace bránit sebe a své chování, méně se pak snaží o hledání řešení této věci. V situaci 

obviňování a kritiky se pravděpodobně nebude příliš snažit o to zbavit se viny, přímé 

odmítnutí své vlastní viny využívá na adekvátní úrovni, celkově se ale bude snažit o to viníka 

nalézt.  

Respondent č. 9 

U tohoto muže lze shrnout, že jeho reakce v zátěžových situacích jsou většinou směřovány 

na okolí, na úkor těch obrácených na svoji vlastní osobu nebo ve snahu se přes frustraci 
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přenést. Typy agrese tento muž využívá adekvátním způsobem – rovnoměrně dokáže věnovat 

pozornost překážce, bránit svou vlastní osobu i hledat konstruktivní řešení. V případě nařčení 

více než populace odmítá přímo svou vlastní vinu, nesnaží se však o její minimalizaci 

poukazováním na další okolnosti. Dále bylo zjištěno, že v případě delšího trvání frustrující 

situace bude muž od zmíněné tendence nalézt řešení situace po čase ustupovat. Dle výsledků 

lze konstatovat, že tento muž disponuje určitou necitlivostí ke společensky očekávaným 

odpovědím.  

Respondent č. 10 

Souhrnně lze tento výsledek interpretovat tak, že žena dokáže využívat všechny typy a směry 

agrese. Adekvátně dokáže agresi směřovat na svoji vlastní osobu, na okolí i na snahu se přes 

frustraci přenést. I typy reakcí jako věnování pozornosti překážce, obrana sebe a vlastního 

chování a snaha o nalezení řešení jsou u ní využívány adekvátním způsobem. Zátěžovou 

situaci nedokáže opustit bez hledání viníka. Její reaktivita v průběhu delšího trvání frustrující 

překážky se poměrně proměňuje – na počátku je větší tendence se upínat na překážku a 

vyžadování řešení situace od druhých osob. Po čase se žena spíše uchyluje k tomu vinu 

přikládat sobě či v menší míře okolí. 

Rozdíl ve výsledcích respondentů ve věznici a mimo ni 

Menší rozdíl mezi skupinami byl spatřen v hodnotách indexu skupinové konformity (GCR). 

Celkově se hodnoty pohybovaly okolo percentilové hodnoty 50, ve vzorku z věznice se však 

nacházely ve dvou případech v pásmu podprůměru a žádný z respondentů z tohoto prostředí 

nepřesáhl hranici 50 (jejich hodnoty se pohybovaly v percentilovém pásmu 25-50). Oproti 

tomu respondenti mimo věznici dosahovali v tomto případě průměrného pásma, ale nacházeli 

se na pomyslném grafu vpravo od hodnoty 50 (percentilové pásmo 50-75) – tedy žádný z nich 

neklesl pod hodnotu 50. Z toho bychom mohli vyvodit, že respondenti nacházející se ve 

výkonu trestu jsou o něco více necitlivější ke společensky očekáváným odpovědím a reakcím. 

Lze konstatovat, že budou i o něco pravděpodobněji v zátěžových sociálních situacích 

reagovat neočekávaným způsobem. 

Nedá se říci, že by byl nalezen nějaký výrazný rozdíl mezi těmito skupinami, opět narážíme 

na problém malého výzkumného vzorku. Lze ale konstatovat, že skupina respondentů 

z vězeňského prostředí byla ve svých odpovědích více heterogenní než skupina druhá. 

Skupinu respondentů mimo vězení lze považovat za jedince spíše reagující v extragresivním 

směru na úkor směru intragresivního, o skupině odsouzených by se naproti tomu dalo říci, že 
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jejich odpovědi nasvědčovaly četnějším reakcím ve směru imagresivním. Když se podíváme 

na typy reakcí u skupiny neodsouzených, dalo by se souhrnně konstatovat, že se u nich více 

objevují reakce, které jsou typické ulpíváním na frustrující překážce než u skupiny 

odsouzených. S mírnou rezervou by se ještě dalo hovořit o tom, že skupina odsouzených na 

základě analýzy S-E vzorců o něco méně vyvíjí snahu v případě kritiky a obvinění nalézt 

viníka, skupina neodsouzených má tuto charakteristiku oproti nim spíše vyšší. 

Souhrnná zpráva o výsledcích PFT 

Když se podíváme hromadně na všechny protokoly a jejich výsledky, musíme podotknout, že 

se napříč všemi nenachází žádný výrazný znak jako například směr nebo typ agrese, který 

by byl nějakým způsobem charakteristický pro námi zvolený vzorek. 

Po detailnější analýze počtu zastoupení jednotlivých opovědí v rámci všech hodnocených 

kategorií, lze, budeme-li na tom trvat, spatřit spíše mírnější tendence celé naší skupiny 

odpovídat v určitém stylu. Napříč vzorkem se spíše ve vyšší míře objevovaly odpovědi ve 

směru imagresivním (tedy snaha o přenesení se přes frustraci nebo vyhnutí se agresi) a též ve 

vyšší míře u typu O-D (tedy převládání překážky). Dále lze hovořit o celkově spíše nižší míře 

typu N-P (tedy trvání potřeby a zdůraznění potřeby řešení), nižší míře v případě S-E vzorců 

u E a výrazněji u I, celkově tedy míra snahy o zbavení se vlastní viny je spíše snížená.  

4.7.3 Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti 

V rámci analýzy výsledků PSSI se nebudeme vyjadřovat ke každému z respondentů zvlášť, 

ale budeme se rovnou soustředit, zda lze v rámci výsledků najít nějakou společnou 

charakteristiku, jež je typická pro tento výzkumný soubor. Pro představu, jak hodnoty 

respondentů na jednotlivých škálách vypadaly, je uvedena tabulka, kde jsou vždy uvedeny 

hodnoty maxima a minima na dané škále a také to, jakého T-skóru náš výzkumný soubor 

dosáhl v průměru. Pro lepší vykreslení jednotlivých hodnot byla vypočítána i směrodatná 

odchylka na jednotlivých škálách. 
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Škála 
Odpovídající 

porucha osobnosti 
MIN MAX 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrný T skór 

škály 

1 disociální 50 74 7,7 61,5 

2 paranoidní 34 100 19,7 64,9 

3 schizoidní 43 72 7,6 58,4 

4 sebenejistý 28 78 12,1 54 

5 nutkavý 41 65 8,2 53,4 

6 schizotypní 37 100 15,4 59 

7 rapsodický 45 74 7,5 58,1 

8 narcistický 43 74 8,6 57,7 

9 negativistický 48 69 6,5 60,5 

10 závislý 47 74 7,7 57,3 

11 borderline 44 75 10,2 61,7 

12 histriónský 51 64 3,8 59,3 

13 depresivní 39 100 16,2 56,8 

14 obětující se 46 100 14,2 60,3 

Tabulka 3: Přehled o minimech, maximech, směrodatných odchylkách a průměrných hodnotách T-

skóru na jednotlivých škálách u celého výzkumného vzorku 

Z této tabulky lze jednoduše vyčíst, že průměrný T-skór všech respondentů se na všech 

škálách pohybuje nad hodnotou 50. Více než jednu směrodatnou odchylku od průměru, tedy 

hodnotu vyšší než 60, překročilo 5 škál – 1. disociální, 2. paranoidní, 9. negativistický, 11. 

borderline a 14. obětující se, které jsou označeny barevně (nezapomínejme však, že v potaz 

stále bereme průměrné hodnoty všech respondentů – hodnoty nad 60 se samozřejmě v rámci 

jednotlivců objevily i u jiných škál). 

Pojďme se podívat na to, jak naše zvýšené hodnoty interpretuje popis škál v rámci manuálu 

PSSI. 

• Sebejistý, sebeprosazující styl (disociální porucha osobnosti) – typické je sebejisté až 

bezohledné prosazování vlastních cílů; disociální porucha je pak charakteristická 

nezodpovědným, asociálním chováním, objevuje se chybějící pocit viny při 

porušování norem, předvídavě neplánují 

• Nedůvěřivý styl (paranoidní porucha osobnosti) – prožívání vlastních záměrů, snaha 

dopátrat se záměrů druhých, váhavě se svěřují druhým; paranoidní lidé mají pocit 

využívání druhými, příliš neodpouštějí, za chováním druhých vidí nejrůznější záměry 



 
 

57 
 

• Kritický styl a pasivně agresivní (pasivně-agresivní/negativistická porucha osobnosti) 

– práh pro detekci podnětů a aktivaci pohybů je zvýšený, klidný temperament, 

v poruše osobnosti jsou pak projevy podobě pasivity i v situacích, kdy je očekávána 

aktivita; častý nepodložený předpoklad, že jsou nepochopeni a že je s nimi zacházeno 

nespravedlivě  

• Impulzivní styl (hraniční porucha osobnosti) – intenzivní emotivita, neulpívají; při 

hraniční poruše se pak vyznačují nestabilním sebeobrazem, nestabilní náladou, 

nestabilitou ve vztazích 

• Altruistický styl (porucha osobnosti vyznačující se sebeobětováním) – ochota pomoci, 

empatie; při poruše nadměrné sebeobětování, podřízení vlastních potřeb ostatním, 

neschopnost těšit se z příjemného, nejsou schopni uspokojit své potřeby (Kuhl & 

Kazén, 2002) 

Disociální chování, určité paranoidní chování (například ve smyslu patologické žárlivosti) a 

rysy v chování nasvědčující hraniční poruše osobnosti jsou asi charakteristiky, které bychom 

u této populace pravděpodobně očekávali. Co už je méně konzistentní (minimálně ve smyslu 

interpretace podle manuálu PSSI) jsou charakteristiky vyplývající z vyšších průměrných T-

skórů na škálách odpovídajících kritickému/pasivně-agresivnímu stylu a altruistickému stylu. 

Autorka provedla detailnější analýzu u respondentů, jejichž výsledky na této škále byly vyšší 

než hodnota 60. U první zmiňované škály (škála č. 9) bylo po analýze odpovědí jednotlivých 

položek zjištěno, že se jedná spíše o mapování určitého pocitu nepochopení či nedocenění, 

případně vnímání nespravedlivosti. Temperamentu, jež je zmiňován u interpretace škál, 

jednotlivé položky v testu věnovány příliš nejsou. Co se týká druhé zmiňované škály (škála 

č. 14), položky pokrývají víceméně všechny zmiňované charakteristiky, které jsou uvedeny 

v rámci interpretace, jedná se zde spíše o jednotlivé respondenty. Analyzovány byly opět 

jednotlivé odpovědi na položky sytící tuto škálu u respondentů, kteří zde skórovali nad T-

skór 60 (byli konkrétně 3). U dvou z těchto respondentů by se dalo pochybovat o validitě 

odpovědí. U jednoho z respondentů docházelo v rámci této škály k protichůdným odpovědím 

(což může být dáno nepozorností anebo prostým nezájmem test vyplnit pečlivě), takže je 

těžké posoudit, jakou podobu by výsledek na škále měl, kdyby k tomuto nedocházelo. U 

druhého z těchto respondentů jsou obecně skóry spíše zvýšené napříč všemi škálami, protože 

v období, kdy probíhal sběr dat, byl ve stavu toxické psychózy. U třetího jedince se u 

odpovědí, jež skór zvyšovaly, jednalo spíše o odpovědi vztahující se k ochotě pomoci než o 

odpovědi, které by nasvědčovaly upozaďování vlastních zájmů a potřeb na úkor druhých. 
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Rozdíl ve výsledcích respondentů ve věznici a mimo ni 

Když se stejným způsobem podíváme na odpovědi respondentů s ohledem na kritérium 

zařazení do skupiny respondentů ve věznici a mimo ni, dostaneme celkem zajímavé výsledky. 

V následující tabulce je znázorněno, jak by výsledky vypadaly, kdybychom výzkumný vzorek 

redukovali pouze na skupinu jednotlivců nacházejících se mimo věznici. Barevně jsou vždy 

označeny škály, v nichž jedinci v průměru dosahovali vyšších skórů. 

Škála 
Odpovídající 

porucha osobnosti 
MIN MAX 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrný T skór 

škály 

1 disociální 50 71 7,8 58,3 

2 paranoidní 34 61 11,2 53,3 

3 schizoidní 43 56 5 51,3 

4 sebenejistý 48 78 10,7 62 

5 nutkavý 41 56 5,5 47,8 

6 schizotypní 37 62 10,4 52,5 

7 rapsodický 45 66 7,8 56,3 

8 narcistický 56 74 7,7 64 

9 negativistický 48 66 7,7 56,5 

10 závislý 47 62 6,4 58 

11 borderline 44 75 12,1 63,8 

12 histriónský 56 64 2,9 60 

13 depresivní 48 100 19,4 67,8 

14 obětující se 51 63 4,3 57 

Tabulka 4: Přehled o minimech, maximech, směrodatných odchylkách a průměrných hodnotách T-

skóru na jednotlivých škálách u skupiny respondentů nacházejících se mimo výkon trestu odnětí 

svobody 

Následuje tabulka, která popisuje výsledky respondentů nacházejících se ve věznici: 

Škála 
Odpovídající 

porucha osobnosti  
MIN MAX 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrný T skór 

škály 

1 disociální 55 74 6,8 63,7 

2 paranoidní 48 100 20,2 72,7 

3 schizoidní 59 72 4,8 63,2 

4 sebenejistý 28 58 9,8 48,7 

5 nutkavý 49 65 7,5 57,2 

6 schizotypní 52 100 16,6 63,3 

7 rapsodický 52 74 7 59,3 
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8 narcistický 43 63 6,4 53,5 

9 negativistický 59 69 3,6 63,2 

10 závislý 47 74 8,4 56,8 

11 borderline 44 69 8,5 60,3 

12 histriónský 51 63 4,4 58,8 

13 depresivní 39 58 7,1 49,5 

14 obětující se 46 100 17,6 62,5 

Tabulka 5: Přehled o minimech, maximech, směrodatných odchylkách a průměrných hodnotách T-

skóru na jednotlivých škálách u skupiny respondentů nacházejících ve výkonu trestu odnětí svobody 

V následující tabulce je pak přehledně zpracováno, v jakých škálách tyto dvě podskupiny 

dosahují vyšších průměrných T-skórů (operujeme opět s hodnotami vyššími než T-skór 60). 

Škála 
Respondenti mimo 

věznici 
Respondenti ve věznici 

1 disociální disociální 

2 paranoidní paranoidní 

3 schizoidní schizoidní 

4 sebenejistý sebenejistý 

5 nutkavý nutkavý 

6 schizotypní schizotypní 

7 rapsodický rapsodický 

8 narcistický narcistický 

9 negativistický negativistický 

10 závislý závislý 

11 borderline borderline 

12 histriónský histriónský 

13 depresivní depresivní 

14 obětující se obětující se 

Tabulka 6: Porovnání skupiny respondentů mimo vězeňské prostředí a respondentů ve věznici v 

oblastech zvýšených průměrných T-skórů s uvedenými odpovídajícími poruchami příslušícími daným 

škálám 

Výše zmíněné tabulky ukazují, že pokud náš (velmi malý) výzkumný vzorek rozdělíme na 

dvě podskupiny, dostaneme naprosto rozličné výsledky, co se týče vyššího skórování na 

jednotlivých škálách v testu. Jediná škála, která je shodně zvýšená u obou skupin, je škála č. 

11 odpovídající hraniční poruše osobnosti. Bylo také zjištěno, že celkově jsou hodnoty 

minimálních a maximálních hodnot vyšší u skupiny jedinců ve věznici, takže celkově lze říci, 

že tato skupina dosahuje na škálách pravděpodobněji vyšších hodnot, tedy i potenciální 

výskyt patologie by mohl být vyšší. 
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5. Diskuze 

V této kapitole se podíváme na to, jak výsledky našeho výzkumu korespondují či nikoli 

s předešlými výzkumy a známými fakty. Také bude zmíněno, jaké uplatnění můžou tyto 

výsledky mít a jak by se výzkum v této oblasti dal ještě rozšířit. Neméně důležité je též zmínit 

úskalí prováděného výzkumu. 

Než se zaměříme na samotnou diskuzi našich výsledků, dovolme si ještě menší poznámku 

k tomu, jak vypadal náš výzkumný vzorek. Učiníme tak proto, že se zde vyskytlo několik 

skutečností, jež hovoří proti nejrůznějším společenským předsudkům a stereotypním 

domněnkám. Náš soubor obsahoval 2 ženy, což tvořilo 20 % z celkového počtu, což je fakt, 

který jde proti dávným myšlenkám, že původci domácího násilí jsou pouze muži (Čírtková, 

2013). Demografické údaje našeho vzorku také nevykazují shodné průměry jako u soboru 

z průzkumu Topinky (2016), kde se jako nejčastější nejvyšší vzdělání objevuje základní nebo 

vyšší odborná škola. V našem výzkumném souboru se oproti tomu objevuje 40 % 

vysokoškoláků. Věk, který Topinka uvádí – původcům je povětšinou do 40 let, je v naší studii 

také odlišný – 40 % vzorku se pohybuje nad touto hodnotou (i když v potaz samozřejmě 

musíme brát, že k aktům DN mohlo docházet u těchto osob i před věkem 40 let, data o 

časovém umístění činů našeho souboru bohužel nemáme k dispozici). 

Zaměříme-li se na výsledky našeho výzkumu, můžeme konstatovat, že z polostrukturovaného 

rozhovoru vyšlo najevo, že u našeho výzkumného vzorku se objevuje spíše vyšší míra 

impulzivity. V literatuře se uvádí, že vyšší míra této vlastnosti způsobuje tendenci jednat 

agresivním způsobem, což znamená, že naši respondenti (vzhledem k tomu, že se u nich 

agresivní jednání někdy vyskytovalo či vyskytuje) by měli touto vlastností disponovat ve 

vyšší míře, což se ukázalo (Caetano et al., 2008; Netík, 2004). Zajímavé jsou souhrnné 

výsledky z administrace Rosenzweigova obrázkového frustračního testu. Když se zamyslíme 

nad tím, co jeho výsledky reprezentují, asi bychom očekávali, že u této naší skupiny se budou 

objevovat spíše reakce, které budou orientovány extragresivním směrem, což znamená, že 

chování jedince bude nějakým způsobem mířeno na okolí – v našem případě na okolní osoby. 

Převaha tohoto směru se však v naší studii neukázala. Výsledky hovořící o průměrných 

hodnotách na jednotlivých škálách Inventáře stylů osobností a poruch osobností ukázaly 

zvýšení na 5 škálách. Propojíme-li tyto výsledky s poznatky z literárně-přehledové části, 

zjistíme, že jsou víceméně ve vzájemném souhlasu. Australský výzkumu Gibbonse et al. 

(2011) například hovoří o vysoké komorbiditě, která se v našem výzkumu projevuje též, 
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protože povětšinou se ukazuje v rámci profilu jednoho respondenta zvýšení na více škálách 

současně. Náš výzkum je dále v souladu se zjištěními, že u této specifické skupiny populace 

je pravděpodobnost výskytu poruch osobnosti či jejich rysů zvýšená oproti běžné populaci, 

jak uvádí Corral a Calvete (2014). Mezi škálami s vyššími průměrnými hodnotami se vyskytla 

také škála poukazující na možnost výskytu disociální poruchy osobnosti, o jejímž výskytu se 

zmiňují Ševčík a Špatenková (2011), kteří hovoří o poruchách osobnosti vztahujících se 

výrazněji k sociálnímu okolí jako o těch s vyšší pravděpodobností výskytu u původců DN. 

Vyšší hodnota se také ukázala na škále odpovídající hraniční poruše osobnosti a 

impulzivnímu stylu, což je v souladu s výsledky polostrukturovaného rozhovoru, jež 

nasvědčují této skutečnosti také.  

Výsledky naší studie se na některých místech také ale s poznatky z literárně-přehledové části 

rozchází. Hovoří se v ní o nízkém sebevědomí jako o časté charakteristice naší specifické 

populace, jak uvádí například výzkum Stodulské-Blaszke a Wójcické (2015). Vyšší průměrné 

hodnoty na škále narcismu tomuto spíše neodpovídají. V interpretaci této škály se o samotném 

vysokém sebevědomí nehovoří, ale jsou zmíněny charakteristiky osoby skórující zde vysoko, 

které mu odpovídají (přehnané přesvědčení o vlastní důležitosti apod.). Je nutné zmínit, že 

škála nasvědčující narcistické poruše osobnosti také nebyla přímo mezi 5 nejvyššími, ale 

v případě osob s nízkým sebevědomím bychom i tak čekali hodnoty rozhodně nižší, než 

kterých dosáhl náš soubor. Výše zmíněný výzkum také skupinu původců DN vykresluje jako 

osoby nepřátelské vůči lidem a osoby lhostejné k problémům druhých lidí. Tento fakt zase 

nekoresponduje se zjištěním naší studie, kdy jedna z 5 nejvyšších škál byla škála odpovídající 

vyšší míře obětujícího se chování, které je význačné právě například ochotou pomoci. 

Náš výzkum se potýkal s úskalími a limity, které vzešly ze specifičnosti daného vzorku, ale i 

z metod zvolených ke sběru dat. První věcí, kterou je na místě zmínit, je velikost našeho 

výzkumného souboru. Je samozřejmé, že vzhledem k tomu, že je počet respondentů nízký, 

bude bráno s rezervou případné vyvozování teorií vztahující se na celou tuto populaci 

původců domácího násilí, jež vzešly z výsledků. 

Dalším možným úskalím by mohla být určitá neupřímnost v odpovědích účastníků výzkumu. 

Obecně je toto potenciální problém jakéhokoliv výzkumu, ale zde sehrálo roli také to, že 

motivace skupiny respondentů ve věznici mohla mít vedle snahy poskytnout dobrovolně 

relevantní informace za účelem přispění k výzkumnému projektu také podobu vidiny změny 

ve stereotypním trávení času a zájem o to vypovědět o sobě pravdivé informace už mohl být 
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vedlejší. Faktorem přispívajícím k tomuto potenciálnímu limitu mohl být také fakt, že 

výzkumnice byla doprovázena psycholožkou, jež s danými respondenty pracuje, což mohlo 

též přispět k menšímu zájmu o odkrytí osobnosti. 

Úskalím by samozřejmě mohla být i možná subjektivita skrývající se v různých částech 

kvalitativního provedení výzkumu. Ať už se jedná o konstrukci témat v polostrukturovaném 

rozhovoru a průběh kladení otázek (jiný výzkumník by například volil otázky jiné) anebo o 

proces kódování a šíři daných kategorií, jež jsou opět předmětem subjektivního povážení. 

I přes zmíněné úskalí a limity však autorka věří, že studie může přinést využitelné poznatky. 

Pojďme se podívat na to, jaké mohou mít výsledky naší studie uplatnění v praxi. V rámci 

polostrukturovaného rozhovoru a dat z něj získaných lze hovořit o určitých oblastech chování, 

ve kterých se impulzivita u našeho výzkumného souboru vyskytuje. Pomocí analýzy totiž 

byly identifikovány určité oblasti, na které by v rámci intervencí pro snížení negativních 

dopadů impulzivního chování mohlo být cíleno. Spencer et al. (2017) uvádí, že například při 

výskytu hraniční poruchy osobnosti, jež je právě impulzivním jednáním charakteristická, 

může k redukci násilí sloužit právě již zmíněné adresování impulzivity. Celkově 

z výzkumného projektu vyplývá, že osobnosti jednotlivých původců se poměrně různí. Tak 

jako je přítomné celé spektrum osobnostních charakteristik v běžné populaci, je stejně tak 

různá i skupina původců domácího násilí. Z našich výsledků by se dalo interpretovat, že naši 

skupinu oproti běžné populaci odlišuje například již výše zmíněná vyšší míra impulzivity či 

vyšší pravděpodobnost výskytu poruch osobnosti. Důležitým poznatkem ale je, že se 

nepotvrdila existence nějakého „obecně platného“ prototypu původce domácího násilí, který 

by byl charakteristický danými vlastnostmi. Z tohoto pro praxi vyplývá, že jak některé 

výzkumy v literárně-přehledové části naznačovaly, je v důsledku velké různosti původců DN 

důležité znát jejich osobnosti, prostředí, ze kterého pochází, povahu činů domácího násilí a 

díky těmto informacím co nejlépe cílit danou intervenci. Znalost toho, že daný soubor 

disponoval vyšší mírou impulzivity, by zase mohla sloužit k cílení preventivních programů, 

jež by například disponovaly efektivními způsoby zvládání tohoto fenoménu. 

Co se týká dalších možných výzkumů v této problematice, autorka považuje za důležité 

hlavně obrátit pozornost k původcům domácího násilí obecně, jak už bylo zmíněno v úvodu 

práce. Ať už se budou výzkumy týkat efektivity programů adresovaných právě této skupině, 

anebo samotným osobnostem, minimálně poukázání na tuto skupinu a přesun pozornosti 

v rámci snahy snížit výskyt fenoménu domácího násilí má smysl. Na projekt této diplomové 
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práce by mohl navázat jiný, zaměřující se na jiné oblasti osobnosti respondentů. Určitě by 

případně stálo za to výzkum realizovat na větším výzkumném souboru, kde by výsledná data 

měla vyšší vypovídající hodnotu a lépe by reprezentovala celou tuto populaci. Nutné je také 

podotknout, že výraznější rozdíly se při analýze dat objevovaly spíše, když se v potaz bralo 

porovnávání skupiny domácích násilníků momentálně se nacházejících ve výkonu trestu a 

těch, jež byli mimo věznici, než při samotném porovnávání celé skupiny původců domácího 

násilí a běžné populace. Zajímavé by tedy rozhodně bylo se na tuto možnou odlišnost 

osobnostních charakteristik u těchto dvou skupin podívat v rámci většího výzkumného 

souboru. 
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Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl v rámci fenoménu domácího násilí (a snahy o redukci 

tohoto jevu ve společnosti) obrátit větší pozornost právě ke zdroji násilí, a to sice k jeho 

původci. Pro úvod do tématu byly v první kapitole pojednávány nejdůležitější pojmy a 

souvislosti a pro zasazení do současné situace byla část věnovaná i postojům a výskytu daného 

fenoménu. Ve druhé, stěžejní kapitole této práce, byla pozornost věnována samotné osobnosti 

původce domácího násilí. Zpočátku byla vykreslena snaha některých autorů o jednotný 

pohled na tuto skupinu populace a poté měl čtenář k dispozici si projít jednotlivé oblasti 

osobnosti, jimiž se výzkumy věnující se této specifické skupině populace zaobírají. Neméně 

důležitou částí je kapitola třetí, jež pojednávala o faktorech, které mohou mít též vliv na 

chování původce DN a zvyšovat pravděpodobnost výskytu násilného chování. 

Cílem navazujícího výzkumného projektu bylo v podstatě výskyt určených osobnostních 

charakteristik zmapovat na reálném výzkumném souboru. Bylo tak učiněno pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru a dvou dotazníkových metod. Výsledkem provedené studie 

je celkově fakt, že co se týče vyhraněných osobnostních stylů či převládajících typů reakcí na 

stresové situace, nenašel se žádný vyloženě charakteristický znak, který by jednoznačně 

odlišoval tuto skupinu od běžné populace. Lze konstatovat, že se vzorek jeví jako 

impulzivnější a že je vyšší pravděpodobnost přítomnosti některé z poruch osobnosti obecně 

v porovnání s populací. Výsledkem tedy je, že žádná obecně platná definice či profil 

původce domácího násilí se na základě naší studie popsat nedá. V potaz totiž také musí 

být bráno to, že velkou roli v celém procesu násilného chování hrají situační faktory. Všechny 

tyto poznatky nasvědčují tomu, že by k jednotlivcům mělo být přistupováno na individuální 

úrovni.  

Ač má realizovaný výzkum také svá úskalí (zejména nízký počet respondentů), výsledky této 

práce jsou přínosné pro praxi ve smyslu poznatků využitelných pro lepší zacílení 

intervenčních a preventivních programů. Jak z teorie vyplývá, tak jak se různí jedinci 

dopouštějící se domácího násilí, tak je nutné diferenciovat i přístupy k nim, protože jak 

vyplývá z výzkumů uvedených v této práci, různý typ intervence je účinný u různých původců 

domácího násilí.  
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I 

 

Přílohy 

Příloha 1. 

Ukázka informovaného souhlasu používaného při sběru dat s respondenty. 

Informovaný souhlas 

 

Ráda bych Vás požádala o účast na výzkumu zaměřeného na zmapování určitých 

osobnostních charakteristik u skupiny lidí, jež mají zkušenost s násilným činem vůči své 

partnerce/partnerovi (v roli původce násilí). Cílem výzkumu je přiblížit oblast impulzivity, 

reakcí na běžnou zátěž a vyhraněných osobnostních stylů. Poznatky z této studie by měly 

sloužit k lepšímu cílení preventivních a intervenčních programů. 

Veškerá získaná data budou naprosto důvěrnými informacemi, které poslouží pouze ke 

zpracování diplomové práce. Rozhovor na téma impulzivity bude za účelem přepisu dat 

nahráván. Všechny informace budou stoprocentně anonymizovány.  

V případě potřeby dalších informací o výzkumu či zpracování dat mě můžete kontaktovat na 

e-mailu Linda.ruzickova@seznam.cz 

 

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s podmínkami a účelem výzkumného projektu Lindy 

Růžičkové. Svým podpisem stvrzuji svou dobrovolnou spolupráci na tomto projektu a 

souhlasím se zpracováním získaných dat do výzkumného šetření. 

 

 

 

V ……..………dne…………………….. 

 

Podpis:     

 

  



II 

 

Příloha 2. 

Ukázka transkripce dvou rozhovorů s respondenty. 

 

Přepis rozhovoru – RESPONDENT 2 

R = respondent  V = výzkumník 

V: Tak, to jsem vám řekla, že ty data jsou anonymní. Pokud teda, je to na vaší dobrovolnosti, 

pokud nebudete chtít na něco odpovídat, tak vůbec nemusíte, nebo kdyby se vám to přestalo 

jako… 

R: … Jooo, v pohodě… 

V: …Chtít dělat, tak klidně můžeme to jakoby skončit. A ještě jsem vám chtěla říct, že po 

tom rozhovoru je tam administrace dvou psychologickejch testů, ze kterejch pak budou nějaké 

výstupy, tak to si myslim, že je docela dobrý, kdyby třeba, pak mi dáte mail, a já bych vám to 

poslala... 

R: Jo, to byste… 

V: …Protože to je takový, docela dobrý věci… 

R: Jejda, to je skvělý, jste zlatá. Třeba mi to odhalí, proč jsem tak v té práci zabedněná, přitom 

tak hezkej životopis, jenže nikam ten životopis neposílám, protože vždycky jen procházím ty 

pozice. 

V: A ještě, možná, aby pro nějaký lepší jakoby zpracování jenom těch dat, jestli byste mi 

prozradila věk, možná… 

R: Určitě, 36. 

V: 36. Nejvyšší dosažené vzdělání? 

R: VŠ, ale jako nižší vysokoškolský, bakalář. 

V: Mhm, rodinný stav? 

R: Vdaná. 

V: A děti teda máte, že jo? 

R: No, 3. 



III 

 

V: Tak, tak jo. Tak nejdřív by mě zajímalo, jestli byste mi popsala, když se máte rozhodnout 

k ňákýmu velkýmu rozhodnutí, něco důležitýho prostě rozseknout, tak jak u vás probíhá ten 

proces toho rozhodování? 

R: Mhmm… 

V: Je to třeba něco dlouhýho, nebo jak to u vás vypadá? 

R: Bohužel někdy je to velice rychlý, intuitivní. Když je tam nějaká intuice silná, že prostě 

ano, tak jdu do toho, třeba s koupí bytu. Jsme si s mužem řekli ,no tak jako jo‘. Je pravda, že 

tam jsme byli trochu tlačeni, že teda už tam čekal nějaký další zájemce a už nám předtím 

vyfoukli dva byty, ale prostě ve dvou bytech jsme se byli podívat, ty nám vyfoukli pak před 

nosem, protože jsme nebyli dost rychlí a tady tenhle jako, když byl uplně na jinym konci 

Prahy a to… ale tak jako ňák se nám tam líbilo. A pak ještě moje, to mám kolikrát, když tomu 

předchází ta intuice a nějakej jakoby impuls, ňáký jakoby znamení nebo něco. Mně se to totiž 

asi dva roky předtím stalo, že jsem se koukla na internet a vidím, tady si prohlížim tu pražskou 

část a řikám ,tady budu bydlet‘. A už předtím se mi něco takovýho stalo, co se splnilo. No a 

s tim bytem, pak jsem tam viděla byt, tak jsem si říkala ,to prostě bude ono‘ a byl tam už ten 

drive jako, že jo, a to právě teďka s tou prací nemám a já jsem z toho úplně rozházená, není 

žádnej jakoby impuls a časem si řikám, že mě to prostě vede takhle směřuje k mýmu 

vlastnímu businessu. Ale já se hrozně bojím, takže já dělám ty krůčky k tomu businessu 

hrozně málo, už mi došly prachy, v podstatě už mi docházejí. Já to měla jakoby napočítaný, 

že od ledna jsem prostě doma a že během září-října začnu pracovat, protože pak mi dojdou 

prachy. Jako výpočet skvělej, nic jsem ani nemusela počítat, bylo to na základě logiky a 

intuice, kolik toho jako to, pak to vyšlo s těma penězma. No, jenomže, že jo, máme konec 

října a já nemám práci a to ani jakoby příslib, takže tadyty velký rozhodnutí prostě jsou takový 

hodně různý a ta intuice tam hraje velkou roli a nebo něco jakoby ňákej prostě impuls, ňáký 

jakoby znamení, nevím jak to říct, něco jako že, ale je to právě ten pocit. Je to na základě toho 

pocitu, že cítím, že to tak jakoby má bejt a udělám to. 

V: Takže třeba… 

R: A když to chybí, tak to rozhodování je…když tam není tenhle žádnej pocit, tak jdu prostě 

dál, jo, a třeba se v tom ňák plácám. 

V: Takže třeba nějaký jako sepisování si pro a proti a dlouho zvažování to u vás moc není? 

R: Ne. 



IV 

 

V: Spíš jakoby rozhodnout se na základě ňákejch prvních dojmů nebo tak? 

R: Nenene, já prostě… No, ano, ten pocit. Docela vim, že u mě tohlencto funguje. Já jsem 

samozřejmě, i jdu na to logicky, a tooo, si udělám poloprofesně hodně rychle v hlavě a já to 

jakoby tam vidím. Ale ten pocit je pro mě rozhodující. 

V: Mhm, jasně. 

R: To ne, že bych to uplně jakoby opomněla a logika by šla naprosto stranou, ale rozhodující 

je ten, ta intuice. 

V: Jo, mhm, rozumím. No a když jste mluvila o tom plánování, tak mi to zní docela jako, že 

jste taková jako organizovanej člověk, plánujete si jako hodně? 

R: No, ale ne moc dlouho dopředu. 

V: Mhm. 

R: Já si jakoby, něco mě brzdí a uplně jakoby ne, spíš jako jsem ňák jakoby nesena těma 

impulzama. Jako jo, určitě plánuju, musím, kroužky, ňáký akce, nějakej jako určitej přehled 

o tom, kolik toho utratím, jak mi vyjdou ty peníze… 

V: Jasně. 

R: Ale že bych si sedla, dělala si excelový tabulky jako třeba náš soused, tak to vůbec. 

V: Mhm a když jste mluvila o tý práci, tak jak byste popsala svoje jako pracovní výkony? 

Třeba… 

R: No měla jsem hodně dobrý, byla jsem třeba i oceněná, měla jsem nejvyšší hodnocení, který 

neměli ani manažeři jako od svojí šéfové. Jo, jakoby, že já v té práci jedu dost naplno, pokud 

jako mám pocit, pokud mě to baví aaaa… Ale pak jakmile jsem vlastně tam třeba, to pak byl 

ten zlom, jsem zjistila, že když jsem měla takhle vysoký hodnocení a že mně to nikam jako 

nijak nepomohlo ve finále, tak jsem polevila třeba. Ale jako mohla jsem si to dovolit jako, no. 

V: Jo a když třeba jakoby přemýšlím vo ňákejch jednotlivejch jakoby menších dílčích 

úkonech, tak spíš jste pomalejš pracující a pečlivější, anebo jakoby rychlejc za cenu ňákejch 

jakoby chyb? 

R: No, teď poslední dobou, jak nemám tu práci, tak je to šílený, jsem hrozná, ještě větší 

perfekcionistka, než jakoby jsem mívala ty tendence vždycky. Vždycky jsem byla pečlivá, 

vždycky jsem byla pečlivá, dávali mi za vzor moje práce už ve škole, ale byla jsem zároveň i 



V 

 

docela rychlá. Jako celkem mi to myslelo a já jsem se sama sebou nazývala dítě štěstěny a 

mně to vlastně takhle fungovalo, že nic jsem neměla vyloženě ňák hrozně vydřenýho, že přišel 

ňákej impuls a já jsem ňák jednala intuitivně a ty věci, ty dveře se otvíraly. Ale pak se to ale 

zlomilo, no, v tý dospělosti. Ale jako, jak říkám, teďka je to tak, že bohužel jak jsem taková 

jako celá vystresovaná, tak jsem třeba teď dělala nějakej překlad jako v rámci dobrovolnictví, 

nic za to jakoby nemám, ale je to prostě pro dobrou věc a hrozně dlouho mi to trvalo nebo 

jsem psala ňákej motivační dopis do jedný práce a fakt jsem nad tim, několikrát jsem to 

přepisovala, jo, prostě jakoby na tom pomalu měl bejt muj život, jestli mi… Jo, dostala jsem 

se do nejlepší, mezi nejlepší tři asi z 250 životopisů, co jim tam poslali, jenže mě nevzali, že 

jo. Ale já jsem to věděla, už když jsem psala ten motivační dopis, tam byla intuice, že ta práce 

není pro mě. Vybíral to psycholog a já věděla, že já prostě s tímhle životopisem a s tím, jak 

jsem tam byla upřímná na tom pohovoru, mně aji překvapilo, že mě vzali do toho druhýho 

kola. Jenže tam mě samozřejmě už pak nevzali, že. A dal mi feedback a řekli mi proč a vsadili 

na jistotu a že jako mám ten životopis docela hezkej, tak že mi určitě dají, někde jako v Praze 

zaměstnání najdu, ale jemu se to mluví, já prostě mám určitou představu a hlavně chci 

částečnej úvazek, kolem 30hodin týdně, tak už tím jsem limitovaná. Teď chci jenom určitou 

část Prahy, abych to neměla šíleně daleko, jako dřív jsem to měla, takže už tím, jako. A teď 

nacházim ty práce samozřejmě jinde jak naschvál nebo plnej úvazek, jo, a to, co jakoby v té 

oblasti, kde chci, a ten částečnej úvazek, nenacházim. A když jo, tak je to třeba něco hrozně 

moc technickýho, že to jakoby by nebylo pro mě. 

V: A co, co jakoby je vaše vysněná práce nebo co, co hledáte? 

R: To je právě vono, to je ten muj vlastní bussiness, kde já se hrozně i bojim jako jít do toho, 

udělat ty kroky. Teď nemám ten kapitál, sice jako muj manžel říká, že on ty peníze má, jenže 

já nechci jakoby úplně spolíhat na jeho peníze, já chci mít něco jakoby… Takže tam jako mně 

to tak jako drhne a taky mě jakoby určitá neznalost… Já jsem vlastně vyrostla v absolutně 

nebusinessovým prostředí, kde jako na peníze se bylo pohlíženo jako na… no, úplně jinak. 

No, vlastně nemám to business myšlení, obchodní, protože jsem takhle jakoby nevyrostla. A 

tak ňák jakoby se do toho snažím vpravit a tak ňák jako v té dravé Praze, kdo chce s vlky víti, 

musí, tedy býti, s nimi víti, mě jako úplně dokážu to, ale vysává mě to, jo, jak říkáte, a není 

to to, po čem toužim. 

V: Jasně, jasně, rozumím. 

R: Takže teda… 



VI 

 

V: No a když teda jsme u toho business myšlení, dokážete spořit? 

R: Mhm… No, spořila jsem, ale tam jsem udělala velkou hloupost, že jsem si to vybrala, 

přišla jsem tím o 15 tisíc, že jsem si to ňák předčasně vybrala a vlastně ve finále to bylo asi i 

celkem k ničemu, jo. Takže tam jako ňáký to stavební spoření, takže tam jako… spořila jsem, 

ale vlastně zas bylo to díky tomu, že mně začala spořit máma. Já třeba, u nás je to nastavený 

tak, že já ten muj plat vlastně z toho jsem nic nenaspořila, protože u nás je to manžel ten, který 

spoří z jeho platu, z toho jakoby, ten větší plat a tak. A já vlastně z toho mýho, ten byl vždycky 

každej měsíc vyčerpán. Což není chytrý, já si to uvědomuju, kdyby cokoliv se stalo, 

rozejdeme se, nevim co, že jo, takže já jsem prostě bez peněz. Ale, ale jako ňák jsme to měli 

nastavený a v rámci i celkově jakoby pro mě klidu, no klidu i neklidu, prostě to tak fungovalo, 

no, a funguje vlastně. Takže já vim, že jako když teďka ty peníze docházej, tak že on mě 

podrží, co mu jinýho zbyde, že jo, ale jako já se budu cítit blbě, že prostě ty prostředky nemám 

a budu muset o všechno říkat. 

V: A jak to máte třeba jako s nakupováním? Když jdete, když si představíte, že jdete na nějaký 

větší nákup, tak děláte si třeba nákupní seznam nebo…? 

R: No někdy jo, teď už jo. Moje máti vždycky zastávala názor, že do 7 položek si to má člověk 

pamatovat, pokud je zdravej. Takže, ano, takže, a ona sama jako se tím pyšní, že doteďka to 

tak má, no nevim, jestli ještě doteďka, ale takže já víceméně do těch 7dmi položek si to 

nějakým způsobem jsem schopná zapamatovat, ale kolikrát už si to i píšu pro jistotu, protože 

pak jak se jako ty položky kupí, když ten nákup není hned, že jo, tak přibývají věci, tak já si 

to tak jako dopisuju, ale kolikrát se mi stalo, že jsem pak ten seznam i někde zapomněla nebo 

to a většinou jsem to víceméně všechno nakoupila. Když jsem něco zapomněla, tak jako to 

nebylo nějak tragický, ale… 

V: Ale zní to, že vlastně i když jakoby třeba ten svůj plat vyčerpáte, tak i přes to jakoby je 

tam ten plán, jakože víte, kolik si můžete utratit za tohle, za tamto, že jako to plánování v těch 

financích mi zní, že tam je…? 

R: Víceméně jo, určitý jo. Protože já vím, co si můžu dovolit a co ne. Ale já třeba i navzdory 

tomu prostě si třeba někdy dovolím víc, než bych měla, no. 

V: Mhm. 

R: A to se mi jako stalo, že prostě, nevim, s kamarádkama jsme šly na večeři, vždycky se 

sejdeme, jdeme na večeři do indické restaurace a i když jako už vím, že ty peníze třeba nejsou, 

tak prostě dobře, tak stejně si tam ale jakoby něco dám, já nevim, třeba dvě stě něco je třeba 
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pryč a normální, jako nebo ne normální, ale člověk, kterej v mé situaci, hodně lidí by si to 

nedovolilo, protože už prostě ví, že už, tak tady jako tohodle se zdrží. Ale já si zase říkám, já 

se zas třeba zdržím zas jiných věcí, jo, takže si říkám, že taky něco si musim dopřát, i když 

jsem zrovna v takové blbé situaci, že určitě…A to je to, to já mám vždycky, jako já mám 

někde uvnitř nezdolnej vnitřní optimismus, že nakonec se to vždycky vyřeší, nakonec se ty 

peníze objeví, nakonec se příde něco z hůry, že mi to tak vycházelo celou dobu. Když se budu 

aspoň trochu snažit, což jako jo, že jo. Ne, že bych se nesnažila, je pravda, že životopisů 

posílám málo, ale… Ale aspoň jako něco dělám, že jo, na nějaký pohovory. 

V: Určitě. 

R: Jsem byla, a furt si ty nabídky čtu a přehodnocuju. 

V: Jak jste na tom byla s kázní na základní a střední škole? 

R: S čím? 

V: S kázní. 

R: Jo, s kázní, hm. Jé, mě považovali za šprtku často a za takovou tu fakt slušnou hodnou 

holčičku, mě ta škola hrozně bavila, takže jakoby i učitele jsem měla ráda. 

V: Měla jste někdy nějakou poznámku? 

R: Měla, občas někdy jo. Ale první dvojku na vysvědčení jsem obrečela, v deváté třídě, v 15ti 

letech. Já jsem fakt šla na záchod a bulila jsem. 

V: To zní jako opravdu, jako pečlivost a… 

R: … Já měla furt samý jedničky. Jojojo, já byla svědomitá, ale já měla máti, která mě dost 

drezurovala jako, nebo drezírovala… Takže…Mé kamarádky říkaly, že to u mě v pokoji 

vypadá jako v hotelu, jako s kázní a takhle, jako když jsem dělala svoje psí kusy, tak, tak jako 

já docela diskrétně, že třeba jsem šla za školu a jela jsem na výlet do Olomouce, jako 60 

kilometrů, že jsem si uďála výlet. Jenomže to mě pak prásknul spolužák, nebo nechtěně, jo. 

On prostě zrovna k nám přišel a jako a na něco se šel zeptat a mamka cosi ,No, ale ona se 

ještě nevrátila ze školy‘ a ten blbec řek ,Dyť ona vůbec nebyla ve škole‘. Ježiš, to byl oheň 

na střeše. 

V: Takže to nebylo nic jakože byste měla ... 

R: … Ale tohle už bylo na střední. 
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V: ... Problémy jakoby ve, ve škole s... 

R: Ne neměla, mě učitele měli rádi a já měla ráda je, až na pár výjimek jsem měla fakt štěstí, 

jo, na dobrý pedagogy už od první třídy. 

V: Mhm. 

R: Pak jsem teda ve třetí změnila školu, ale ještě k lepšímu a bylo to skvělý. Někteří spolužáci 

jako mě moc z kraje neměli rádi, protože si mysleli, že jsem šprtka a pak pochopili, jakoby 

že nejsem šprtka, ale musela jsem, jako někdy jsem lítala trochu jako od extrému k extrému, 

abych se jakoby přiblížila té většině, tak jsem jim pomáhala třeba nebo jsem psala taháky a 

pomáhala jsem jim třeba doučovat a radila jsem jim. 

V: Mhm. 

R: Takže pak jako zjistili, že jsem celkem normální. 

V: Dobře. Jaký máte zájmy? Vyhledáváte intenzivní prožitky? 

R: No, někdy jo, no. Jako jo. Minimálně u kriminálky, na který mám jako závislost, na krimi 

žánru. Hlavně jakoby co se týká toho vizuálního spíš než četby, jako čtu ráda, ale tu 

kriminálku, na tu se radši podívám, když je dobrá, seriál nebo film. A musí to být takto úplně. 

Ráda jezdím rychle, jako ráda řídím auto, je to i v Praze jako docela. Tam mě to jako nejvíc 

štve z časovýho hlediska, ale mám jako jinak ráda řídit auto a řídit rychle, když se to, někdy 

jako i riskuju za tím volantem. Bohužel někdy i s dětma. Takže tam jsou ty intenzivní 

prožitky. 

V: Jo, no to je věc, na kterou já jsme se taky chtěla zeptat, takže teda jakoby řídíte…? 

R: Mám ráda rychlou jízdu a třeba když se mi, když mi, mám pocit, že tam prostě 

nějakej arogantní vůl mi tam něco to, jo, může to být i muj pocit, ale já se prostě naštvu a já 

prostě ho pronásleduju nebo se snažim kolikrát i vybr…Nebo vybrzdit, já se svojí fábií, jo, 

ale prostě tam jde vidět, předtím se starym oplem, takovym dýzlákem rozchroptělym. No, ale 

každopádně mě to uplně nezajímá. Jednou jsem se honila i s ferrari, v uvozovkách. Ale … 

Jako to je právě ta agrese jako, jo, v tom. Že jako jsem naštvaná a potřebuju to jakoby ňák 

vybít a i ten adrenalin je hrozně příjemnej za tim volantem a to, že konečně můžu něco řídit, 

co ňák funguje tak, jak já to řídim. Tím, že jako neřídim ani žádnej podnik a ty děti kolikrát 

už taky jsou v takovym věku, kdy už se taky moc nenechají řídit, tak aspoň u toho auta, to je 

taková jakoby kompenzace 
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V: Takže jako ta rychlá jízda vám dává jakoby to vybití tý energie? 

R: No, taky a jako je to ten příjemnej prožitek jako, takovej ten adrenalin. Já mám ráda tady… 

Dobrodružství, vždycky jsem jako dobrodružná povaha, že mě bavilo zkoušet různý věci. 

V lese, hlavně v přírodě. 

V: No, na mě to tak působí, že to auto jako, že je to přece jenom něco nebezpečnýho, jestli se 

třeba jako dokážete někdy pro to nadchnout až takovym způsobem, že jakoby nemyslíte na 

to, co jakoby by to mohlo špatnýho přinýst…? 

R: …No jako ano, ano… 

V: …Ve smyslu třeba, jako teď mě napadá k tomu řízení, ňákejch jako nehod nebo…? 

R: Ano, ano, no mě to třeba napadne, ale já to potlačím. Já řeknu jako ,teď ne‘, já vždycky 

říkám manželovi, že teď si to můžu dovolit. Jo, takle, já se snažím jako tohlencto dělat tam, 

kde, samozřejmě, náhoda je blbec a nikdy jako člověk neví, ale snažím se to třeba to řídit 

rychle a třeba trošku ňák jakoby riskantně, kde si to, kde třeba není takovej provoz, protože 

bydlim na okraji Prahy. 

V: Mhm. 

R: Ale zas jsou tam hrozně špatný silnice, jo, a taky, no, takže… A kolikrát už se mi to, jo, už 

jsem z té rychlé jízdy, ale to většinou, když to bylo spojený právě s ňákou agresí, že hodně 

jako třeba fakt nestíhám, tak jedu na poslední chvíli a proto na to musim šlapat, takže párkrát 

se mi to nevyplatilo nebo jsem byla ňáká nepozorná, ale nikdy jsem neměla jako hroznou 

nehodu zatím. 

V: No a když jsme u těch intenzivních prožitků, jakej máte postoj k návykovým látkám? 

R: A to je právě zajímavý, já právě jsem od mala trochu, nebo jsem hodně byla hypochondr 

a já vlastně automaticky všechno, co je zdravý nebo obecně přijímaný za zdravý mám ráda 

v podstatě a všechno, co je nezdravý a zdraví škodlivý mě prostě nezajímá. A já do toho 

nespadnu. Mně třeba chutnaly cigarety, když mi bylo kolem 19ti, tak jsme, tak občas sem tam 

pokuřovaly se sestřenkou, ale nikdy jakoby ta závislost, i když mi to chutnalo nebo takovýty 

doutníky ovocný, nebo s příchutí vanilky, nikdy jakoby jsem do toho nespadla. Já vlastně 

moje závislost ta největší byla na čaji zeleným, ale i to jsem zjistila, že není závislost, že 

vlastně taky se bez toho obejdu. Já se vlastně bez všeho obejdu, když musím, a jako nejhorší 

je obejít se bez auta no pro mě, jsem zjistila teďka jako třeba. Ale to i z těch praktických 

důvodů, ale tady z těch všech návykových látek, i třeba trávu jako, tak ta mi nikdy ňák 
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nechutnala, ale z toho, co mi chutnalo vlastně žádnej, já mám hrozně těžkej sklon i sníst třeba 

ňákej lék. Jednou mi dal doktor, předepsal ňákej lexaurin, když jsem měla ňákou panickou 

ataku, tak říkal ,akorát pozor na tu závislost‘, tak jako a já automaticky, když tohle mi řekne, 

tak mě už prostě, se už jsem neměla potřebu si vzít další, hotovo, vyřešeno. 

V: Jasně. 

R: Jeden, jednorázovka, jo, ta cigareta taky. Mmm, já jako nespadnu do žádné závislosti, mám 

pocit, jsem uplně proti tomu ňák obrněná. I třeba alkohol nebo takhle, jo. Už se mi stalo, jo, 

hrozně jsem se opila, poblila jsem se, prostě všechno a tahle zkušenost mi stačila, nevim, taky 

kolem těch 19ti, že prostě od té doby… 

V: …prostě to nevyhledáváte? 

R: Noooo, jako já se ráda napiju, ale už jakoby znám tu míru aaa… 

V… Jasně. 

R: … Nepotřebuju zajít za ňákou mez. 

V: Jak byste se zařadila na škále od 0 do 10, kdybyste se měla hodnotit, jak jste trpělivá? 

R: No… A to bych musela rozdělit na lidi známý a blízký a lidi neznámý. Většinou, kdo mě 

zná málo, všichni říkají, jak jsem trpělivá, jak jsem klidná, a to jsou ti, co mě znají hodně 

málo. Lidi, co jsou jakoby blízký, říkaj, jak jsem uplně nemožně netrpělivá, jak jsem prostě, 

muž mi říká Napolitána, jako prostě v Neapoli lidi, jak furt řvou, gestikulujou a…Takže to 

jako fakt mě vnímaj ty různý skupiny hodně různě. Ti blízcí jakoby hodně nejbližší ví, že 

dokážu bejt úplně strašná, ale jinak jako se umím chovat i kultivovaně, akorát čim jsem starší, 

tím si jako dovoluju, že už jako je mi to ňák jedno, už jsem víc sama sebou, ale dřív jsem se 

určitě víc ovládala. A jsem teda netrpělivá, ať teda odpovím na vaši otázku, takže asi…Jestli 

je trpělivost ta maximální desítka…? 

V: Deset, ano. 

R: No, tak já jsem někde kolem 2-3. 

V: A kde byste, mám pro vás speciální situaci, kdybyste si měla vybrat odměnu teď hned, 

anebo za dva měsíce dvakrát tak velkou? 

R: Ááá, ano, ano to znám. Ten pokus s těma bonbónama, jak dělali, nooo. To jsem zrovna 

včera, jsem o tom mluvila s mužem. 
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V: Tak vzala byste si jeden bonbón nebo dva? 

R: Jasný… A to přesně jako zase záleží, no. Jestli jako bych na ten bonbón měla chuť a jako 

to hrozně záleží na tom kontextu. Já bych si třeba jeden den vzala dva a jeden jeden. Jakoby… 

V: Ne, tak třeba kdyby jsme to vzaly něco, něco reálnějšího, kdyby třeba teď bych vám měla 

dát 10 tisíc nebo za dva měsíce 20? 

R: Mhm. No já bych počkala, tady u těchlech věcí takovýhle jako jo, spíš já počkám a dřív 

jsem taky jakoby tadyty spíš čekala, zatímco muj brácha honem tam si vzal bonbonek, tak já 

jsem počkala, no. 

V: Mhm. A když jsme teda ještě u tý škály, kdybyste se měla, kdybyste měla vyjádřit souhlas 

s tvrzením „rychleji dělám, než přemýšlím“? 

R: Mhm. 

V: 10 nejvíc souhlasím, 0 nesouhlasím. 

R: 0 nesouhlasí… Rychlejc dělám, než přemýšlím… 

V: Mhm. 

R: No u mě to spíš, že nesouhlasím, no, víc jakoby než… Protože já víc přemýšlím, než asi 

dělám. Jak co, no... Já spíš jako rychlejc mluvím, než přemýšlím. Tam jako… 

V: A litujete někdy toho jako, co třeba řeknete? Že je to vlastně tak jakoby unáhlený, že… 

R: … Já spíš lituju toho, co neřeknu. 

V: …Mhm. 

R: Pokud lituju, tak spíš, co neřeknu. Protože já právě se hnedka jakoby omluvím, já mám 

třeba velkou bouřku udělám a pak jako se vyčistí vzduch a dobrý. Já se omluvím, ale chápu, 

že lidi s timhle mají problém. Hlavně muži a ještě jim to jako hlodá nebo to a já už prostě 

mám klid a voni ještě jsou naštvaní, ještě to jakoby doznívá… 

V: Jasně a třeba v tý hádce, nejsou ňáký věci, který… 

R: Jsem výbušná, ale hned se omluvám, no. 

V:… který třeba řeknete a nechcete? 

R: Mhm… 
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V: Nebo jsou to spíš věci, který jako fakt nejsou ve změti těch emocí a jsou to věci jako 

promyšlný a… 

R: Nene, je to ve změti emocí, ale já to právě beru tak, že ta osoba, se kterou se hádám, tak 

už mě většinou zná, třeba muž nebo takhle, ty děti. Jo u těch dětí, no ano, to je pravda, že tam 

mě to mrzí, tam mě mrzí hodně, co říkám. U manžela mě to už mrzí míň, protože už mám 

pocit, že jako už by měl být trochu nad věcí a už mě zná. Samozřejmě může mít uplně špatnej 

jako názor, ale takhle to ňák beru a že jako to říkám v afektu, že mi taky říká hnusný věci, 

takže je to oboustranný. Ale u těch dětí mě to mrzí, ty jsou, a někdy aj u mámy mě to mrzelo, 

že jsme třeba něco řekla dřív. 

V: A jak se s tim pak třeba jakoby vyrovnáváte sama v sobě, že když víte, že vás to jakoby 

mrzí…? 

R: Většinou to hnedka, nebo dost často to přebije rychle ňáká jiná věc… A že už jakoby, 

anebo já se jako omluvim… Pak když si jako vzpomenu, tak se často omluvím. Vlastně já 

nemám ňák problémy se omlouvat, jak že třeba ten muj zrovna na to poukazuje, že, že už jako 

ho nezajímá, že jsem schopná se omluvit stokrát za sebou, ale to není jako opravdová omluva. 

Ale já to prostě tak jako mám, no. Mě to mrzí. Není to moc vyzrálý, no. 

V: Když jsme byly u těch hádek, tak kdyby tam byla třetí osoba, tak jak byste popsala svoje 

chování v tý hádce očima třetí osoby? 

R: No, já někdy uplně ignoruju třetí osoby, jo, třeba i na ulici, já jsem tak prostě nepříčetná, 

muj muž vždycky, že tady je co nebo že jsou otevřený okna. ,Mně je to uplně jedno, ať to 

všichni slyší, tak ať si naserou, mě to prostě, mě to vůbec nezajímá.‘ Takže já uplně, jak kdyby 

tam nebyla, já nevim, třetí osoba, ale třeba 333 osob, tak někdy jsou fakt, když jsem hodně 

vytočená, tak je mi to jedno. Pak se teda trochu stydím, ale většinou tak velký publikum není. 

V: Jo, mě spíš třeba jakoby zajímá to vaše hádkovitý chování, jestli je to tak třeba, že některý 

lidi jakoby to v nich stoupá, jsou takovej ten papiňák a bouchnou, nebo prostě pak třeba jsou 

lidi, který si to snažej srovnat ňák v hlavě a logicky jakoby argumentovat a tak…? 

R: Noo… U mě jako většinou jsem docela čitelná, že jakoby lidi, co mě nebo jako řikaj, že je 

vidět, že jsem ňáká naštvaná nebo že něco není v pořádku už v té tváři. Ale než jakoby 

propukne taková hádka, tak třeba chvíli ňákou dobu prostě chodím s nasupenym ksichtem a 

pak to jakoby a ňák začnu mít takový rýpavý chování, rytí… Až pak na mě ,Chceš vyvolat 

hádku?‘ třeba, ,Chceš vyvolat hádku?‘…Ale já to třeba ani nechci vyvolat hádku, ale já si tim 

tak jako ulevuju. Protože teď ty poslední měsíce, jak žiju v takovým tom i s tou prací, tak 
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jsem fakt jako víc podrážděná, otrávená a ta Praha mě štve a dávám to jakoby ňák víc najevo. 

Nechci jim tim otravovat život, ale, ale ňák občas si nemůžu pomoct nebo si to ani 

neuvědomím. Takže… A pak jako příde ta hádka. Není to kolikrát hned, no... Snažím se jako 

ňák to kultivovat určitě teďka. 

V: Když by vám někdo inicioval ňákej, ňákou hádku jakoby křikem, reagujete křikem? 

R: No…. Většinou jo. A minimálně určitě u toho manžela, u těch blízkých osob. Jako moje 

rodina ta nejbližší ta mně dokáže zvednout hlas jakoby hodně rychle, ostatní lidi, tam se mi 

to moc nestalo, že bych hnedka jako na mě někdo cizí nebo někdo neznámej křičel... To se 

mi, fakt nevim... To by mě zajímalo, jak bych reagovala. No, ale když si vzpomínám, jo, občas 

cizí, když mě někdo naštval, no, tak já jsme ho sesula, třeba na parkovišti… Uplně, že ti se 

tak báli, že se vrátili radši přeparkovat.. Takže to... 

V: Takže i třeba s těma blízkejma osobama není to tak, že se snažíte se nejdřív to jakoby 

urovnat… 

R: …Někdy jo... 

V: ...Tišším hlasem? 

R: Někdy jo, teď se jako víc snažím. Ano, jakože teď už nějakou dobu chodím na tu skupinu, 

tak určitě jako ňákej posun je, že se víc snažím, určitě. A nevyhledávát ňáký tadyty, nedráždit 

hada bosou nohou a když už něco je, třeba i ty děti, tak být na ně víc konejšivá, ale mně se to 

fakt daří tak 50 na 50. Spíš jako kolikrát mám pocit, že se mi to nedaří. Teď, když jsem sama. 

Mně když se daří, tak samozřejmě i tohle je lepší. Ale když mně se ňák jakoby nedaří a ani 

všechno se to ňák jako, tak jsem i víc podrážděná a i míň se mi daří jednat v klidu. 

V: Takže to záleží vlastně na tom… 

R: …Hodně… 

V: … vašem aktuálním jako nastavení jako…? 

R: Já jsem vlastně hrozně… Jak houba, co prostě všechno nasává a z toho okolí a hrozně to 

jakoby reflektuje. Takže u mě fakt záleží, v jakým jsem prostředí a jsem zas uplně jiná já než 

někde jinde. Což není jakoby dobrý. Že jsem taková jakoby v tomhle nestálá, nějak 

nezakotvená. Když jsem třeba byla rok v Anglii, tak říkám, muj nejš… Muj nejlepší rok života 

možná a já jsem tam jako zvládla kolikrát i hodně jako stresový situace hodně v pohodě, 

protože já jsem se tam cítila strašně dobře. Mně se tam jako dařilo, já jsem tam byla spokojená 
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a taky ještě to, že je člověk ještě svobodnej, nemá děti a že život v 19, ve 20, ještě má před 

sebou. Jo, ale jak už prostě víc, přece jenom, už mi bude 37 a ňák jako víc bilancuju, víc si 

uvědomuju, co, kolik promrhaných šancí a tak. Jakej jsem měla dobrej jakoby, dobrý 

možnosti a jak jsem to třeba nevyužila nebo k těm dětem, jo… Že jsem se jim měla víc 

věnovat a cokoliv, joo, a… A už jsou tam ňáký ty výčitky, že něco bylo promeškáno, a což 

mě ještě víc jako vnitřně irituje… 

V: Čím myslíte, že to jakoby bylo, jako že tam se vám dařilo líp jako, obecně jako...? 

R: Mně se obecně daří v cizině líp než tady, jo. 

V: A čím myslíte, že to je? 

R: Nevím, vždycky jsem se v cizině cítila jako ryba ve vodě. Hrozně jsem se tam cítila dobře, 

no. No… je pravda, že ve velkým městě jako to tam tak nemusím, když jsem žila v Římě 

ňákou dobu, tak to je přece jenom velkoměsto, ještě větší než Praha, dvakrát tolik, tak tam... 

Ale furt jako, byla jsem sama jakoby za sebe, takže jsem si dělala ty věci relativně po svým, 

jo, ty omezení byly menší. Ale teď už se člověk musí přizpůsobovat těm dětem, tomu 

manželovi, prostě dalším věcem, že jo, jejich kroužkům a tak a už jakoby jsou tam takový ty 

třenice, něco jakoby, co bych chtěla já a to vytváří tu agresi a to, co jako vím, že bych jako 

matka a manželka měla dělat, ale uplně mi to zrovna není po chuti nebo se to ňák je to jakoby 

mám pocit mě brzdí v mým vývoji, že vlastně si říkám, že tam jako jsem udělala nějaký věci, 

že ještě jsem se jakoby dost nevybouřila, když jsem jakoby zakládala tu rodinu. Takže teďka 

najednou jako potřebuju hrozně dohnat sama ten svůj rozvoj a karieru a na druhé straně ještě 

ty děti a uplně a ještě jsem vlastně na všechno sama, tak jakoby s mužem, jo, ale nejsou tam 

ty prarodiče a tak. Když já jsem vyrůstala, tak byli prostě hnedka tam babička s dědou, tam 

babička a tady je člověk mnohem víc izolovanej a vlastně i to a teď je ještě v takovym jakoby 

prostředí toho velkoměsta, toho mikroklimatu, kde jsou lidi ty office facy nebo rovnou 

nasraný ksichty, jedem metrem a hrozně a jak já všechno absorbuju, to je i na nevědomé 

úrovni, to prostě absorbuju a nedokážu to pak se odbourat a pak zas přijdu domů a, jejda, zase 

s nima musím na klavír, tamten kroužek, jejdamane, tomu to nejde, a já už nervím, jak mám 

tu perfekcionistickou povahu po mámě nebo i tou výchovou danou. Těžko říct, jak moc je to 

vrozený, jak moc je to výchova. Tak ,Jejdamane, jak on to, hraje?!‘. Teď už tam nemůžu ani 

bejt, tak už tam radši nechávám, abych vůbec přežila, samotný, ať si tam s tim učitelem tam 

prostě ňák brnkaj a já si je pak vyzvednu. Ale já to chci říct, jak to všechno prostě absorbuju 

a před tím tam byli uplně jiný lidi, jiná mentalita, v té cizině vlastně člověk potkává. My, Češi 
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jsme takoví zatvrdlí, takoví maloměstký, úzkoprsí, závistiví…Jako nechci to tak 

bagatelizovat, ale jako tim, jak jsem žila jakoby různě tak… 

V: No mně to… 

R: … jako českej národ, tady se cítím fakt jakoby nejhůř. 

V: Mně to zní, jako že třeba občas reakce neodhadnete... 

R: … a já to nasávám... 

V: … na základě toho, že prostě jako máte kolem sebe tak strašných moc stresorů, jako mi to 

tak zní, že jsou jako věci, který fakt vás jakoby prostě stresujou hodně… 

R: Jo, mám hodně stresu, to je pravda, no. Poslední dobou hodně úzkosti a stresu, aby to 

všechno se stihlo, aby to jakoby bylo nebo aby…Teď pořád jsem jako v autě nebo v MHD na 

cestách a tim taky jako že každej den hrozně moc času a to mě taky irituje, že jo. Pak ve finále 

mám pocit, že nic neudělám za ten den. Jo já mám třeba nějakej seznam, občas si jako něco 

píšu, protože když si to odškrtávám, člověk má pak lepší pocit, ale pak vidim, že furt je tam 

dost položek a pak se zas nabalujou další a pak sice se něco odškrtá, ale je to nekonečný. A 

není jakoby tam, chybí tam, člověk musí podle mě cítit, že je užitečnej a ňák jakoby uznávanej 

a to já nemám. Jako já se spíš cítím jako fakt uplně k ničemu nebo… A takže to zase přispívá 

k tomu, k té naštvanosti. A už jsem tam zas, a zas, zas… Nasraná… ,Tůt tůt, co tady děláš, 

blik blik a jedu‘, a už jsem v tom kolotoči. 

V: Poslední otázku na vás mám. Vnímáte sebe sama jako impulzivní? 

R: Jsem impulzivní, určitě. Za volantem určitě, brzda plyn. I jako s těma dětma, to taky, to je 

někdy metoda cukru-biče, jako nechtěně, ale někdy prostě zanadávám, pak se jim omluvím. 

Jo jsem, no. 

V: Tak jo, tak dobrý. To mi stačí, děkuji moc. 
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Přepis rozhovoru – RESPONDENT 3 

R = respondent  V = výzkumník 

V: Tak, jenom ještě teda před tim, než začneme, tak bych vám chtěla říct, že to bude jakoby 

stopr … Jo, dám vám podepsat ještě informovanej souhlas, na to jsem zapomněla. 

R: No... tady máte tužku. 

V: No, to je obyčejná.  

R: Jo, to já si musim nasadit ty brejle. 

V: Jenom je to teda jako stoprocentně anonymní. 

R: Mhm. 

V: Nikde nebude vůbec tam zmíněno… 

R: ...Moje jméno... 

V: …Odkaď jsem na vás dostala kontakt, podle ničeho prostě nebude poznat, že jste to říkal 

jako vy. 

R: No jasně, takhle je to vždycky, že jo. 

V: No… Jo, kdybyste na něco nechtěl odpovídat, tak nemusíte, protože je to na základě prostě 

vaší dobrovolnosti, kdyby vás to přestalo třeba bavit, tak to můžeme jakoby skončit. 

R: Dobrý. 

V: Ty výstupy z toho vám můžu poslat, to myslim, že je docela nosný. 

R: …no to budete, no, to já vám pak dám mail no, no to jo, no. 

V: A jo, a zeptám se vás, jestli mi povíte, jenom abych to měla trošku… Abych tam měla 

ňáký demografický údaje… 

R: Mhm. 

V: Jestli mi povíte jenom věk? 

R: 48. Jsem muž. 

V: Ano, to vim. Vzdělání nejvyšší? 

R: VŠ. 
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V: A ňákej bakalářskej, magisterskej…? 

R: Magi… jako mgr. 

V: Stav váš? 

R: Ženatý, podruhý. 

V: A děti máte? 

R: Děti mám celkem tři. 

V: Tak jo, tak. Když si představíte ňákou situaci, že byste se měl rozhodnout pro něco 

velkýho, ňáký velký rozhodnutí, jak pro vás, jak u vás probíhá ten proces toho rozhodování? 

R: Jéžiš, to je otázka. No, víte asi jak? Já si myslim, no já si myslim, že tak, že si předs…Jako, 

dejme tomu, když třeba kupuju byt třeba nebo…Já si představuju něco konkrétně. 

V: No třeba, třeba…Nebo změna zaměstnání, ňákej takovej velkej krok. 

R: Změna zaměstnání, no, výborně, no, to je docela dobrý. No, já si myslim, že si, že si 

představim sám sebe jako za ňákou delší dobu, třeba za rok, za dva, a řeknu si, jestli na tom 

jako za ten rok, za dva, budu líp, než jsem teďka. No a když zjistim, že když asi ani moc 

nebudu, tak jako do toho nejdu. A když prostě zjistim, jako že mně to, dejme tomu, když jsem 

prostě v tý práci, nabídnou o 10 tisíc víc, tak si řeknu za rok budu mít o 120 tisíc víc, tak 

prostě, tak do toho pujdu jako. 

V: Jo. Takže... 

R: Jo, takže spíš jako z dlouhodobosti nějak… 

V: Jo a spíš mě zajímá jako ten konkrétní proces, jestli třeba to dlouho zvažujete, jestli si třeba 

sepisujete pro a proti anebo se prostě rozhodnu, rozhodnete během krátký chvilky? 

R: Já si myslim, že se rozhodnu poměrně rychle jako. 

V: Jo? 

R: No. 

V: A zní mi to teda, že docela plánujete. Jak jste na tom s plánováním? 

R: Tak já si myslim, že jako v podstatě jako já jsem jako takovej... No, víte co, já vám to 

řeknu, já si jako myslim, že jako z hlediska plánování nebo já vám to řeknu, jak vybírám zboží 

na internetu, jo… 
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V: Mhm, to bude nejlepší. 

R: No, prostě když si prostě chci vybrat jakoby něco, tak si tam naťukám ty parametry 

všechny, že jo, pak si to nechám srovnat podle ceny a pak si vyberu z těch čtyrech nejle, 

nejlevnějších si vyberu to, co se mi nejvíc líbí. Jo, pak už prostě na tu cenu nekoukám, ale 

jako v prvním, v prvním okamžiku prostě, abych si prostě naplánoval ty parametry, aby tam 

byly, pak aby to stálo taky ňáký rozumný peníze a pak už jako je mi to jedno, pak už si 

vybírám tak ňák citem jako. 

V: No a já mám třeba na mysli i jako váš čas, jak si organizujete. Máte třeba jako diář jako 

hodně…? 

R: Jo, to mám, to mám. To si píšu, no, to bych asi jako nezvládal. 

V: Nebo jestli si třeba evidujete jako finance…? 

R: Ne, finance ne. Akorát ten kalendář jo, protože manželka je zdravotní sestra a vona jede 

prostě dvanáctky, denní/noční, takže my to máme dycky jako na měsíc dopředu napsaný a 

vlastně já se tim jakoby musim řídit, jo, protože … 

V: Jasně… 

R: ...jinak bysme se jako nesešli nebo by to nefungovalo. 

V: Jak byste popsal svoje pracovní výkony? Ňáký třeba i dílčí jako úkoly. Prostě jak… 

R: …Tak já si myslim… 

V: …Pracujete…jak byste zhodnotil…? 

R: Já si myslim, že jsem v práci jako docela výkonnej, docela rychlej a současně docela línej 

jako, jo. Takže já jsem si kdysi zaved takový pravidlo 20/80, který říká, že jako teda si to tak 

jako představuju, který mi říká, že jako 80% tý práce tý jakoby nejjednodušší z toho objemu 

nebo jako tý důležitější zvládnu za 20% času a těch 20%, kdybych se jako zabejval ňákejma 

detailama, tak na to se klidně vykašlu. Jo, takže nejsem moc detailista, nerad to po sobě 

kontroluju, prostě když už to tak ňák mám, tak to vodešlu jako dál, vono to většinou vyjde. 

Jo, docela bych si … 

V: …Takže… 

R: …i riskuju v tom, jo. Třeba dneska jsem třeba počítal zaměstnancům bonusy a vlastně 

mám pocit, že jsem si to vlastně ani moc nezkontroloval jako, jo. Prostě jsem to tak ňák vyjel 



XIX 

 

a říkal ,ono to tak ňák bude‘. Jo, takže jsem, takže asi jako, ale pak jako samozřejmě jsem 

zase výkonnej, protože každej ocení, že to spočítám rychle, že jo. 

V: Takže pracujete spíš rychlejc za cenu ňákejch jakoby chyb než pomalu a pečlivěji? 

R: Za cenu ňákejch menších chyb, přesně tak, než za cenu…Vlastně přesně jsem opak mýho 

kolegy, kterej sedí naproti mně, kterej vlastně si kontroluje vopravdu každý čísílko, jo, a pak 

tam sedí hodiny jako, jo... No, tak takovej… 

V: Jak jste na tom s pozorností, kdybyste jste se měl porovnat s ostatními lidmi? Třeba zařadit 

se… 

R: No, já si myslim, že moc, jako teď jsem si všim, že někdo pšíká, ale jinak si myslim, že 

moc pozornej nejsem, jakože co se takhle děje vokolo mě, tak moc nevnímám, kolikrát jsem 

si i všim, že mi někdo něco říká a já prostě nevim jako, co mi řek, jo. Naštěstí jsem se už na 

gymplu nebo už na základce dokonce naučil, že dokážu zopakovat poslední větu, co mi ten 

člověk řek, když se mě učitelka zeptala ,Co jsem říkala?‘, tak já jsem tu poslední větu věděl, 

jinak jsem nevěděl vůbec nic jako, jo, ale tu poslední větu jsem měl v paměti a jinak jako moc 

pozornej teda nejsem, no. 

V: Co spoření, dokážete spořit? 

R: Jo, to uplně v pohodě jako, s penězma jako problém vůbec nemám, no. 

V: A jakym, kdybyste popsal ňáký svoje třeba nákupní chování, když byste měl za úkol, já 

nevim, máte doma třeba, představte si prázdnou ledničku, a šel byste do obchodu, tak jaký je 

to vaše nákupní chování, máte třeba seznam nebo byste se řídil podle situace? 

R: No, tak seznam… Když mě vyšle manželka, tak mám seznam, že jo, to je jednoduchý, no. 

A jinak seznam nemám a nakoupim víceméně to samý, jako se kupuje furt dokola, jako 

pečivo, zelenina. No, salám moc nejim, takže sýr... 

V: Takže není to ňáký třeba jako nakupování, že byste házel do košíku, co vás napadne…? 

R: …Neee… 

V: … máte v tom systém? 

R: Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. 

V: No a když jste mluvil o tý škole, tak jak jste na tom byl s kázní na základce a na střední 

škole? 
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R: Tak já si myslim, že dobře, že jsem jako v podstatě, no, já jsem jako ze začátku jsem na 

tom ještě blbě, si myslim, úplně na začátku základky, když jsem se jako kamarádil s těma 

největšíma grázlama a tak ňák okolo třetí čtvrtý třídy, když voni jako už začínali kouřit a 

pomalu jako, že už by někde něco ukradli, tak jsem jako pochopil, že to asi jako není pro mě 

zrovna a v podstatě jsem se paradoxně začal kamarádit s těma největšíma šprtama, ze kterých 

jsem si ďál do tý doby legraci jenom a pak jsem zjistil, že jako číst knížky je taky jako docela 

zábavný, no, a že to je možná lepší, než někde házet kamenama, jo, venku, jo. Takže, takže 

jsem se jako dost zklidnil už tenkrát v těch deseti letech a pak už jsem jako žádný problémy, 

jako, že bych měl třeba někdy dvojku z chování určitě ne… 

V: Ani poznámky jste třeba neměl? 

R: Ale tak to jsem měl, to jsem měl. Třeba si pamatuju, jak jsem jednou dostal poznámku na 

angličtině: ,Jaroslav je rušivým elementem celého oddělení‘, protože já furt žvanim jako, já 

prostě, nejsem schopnej jako, no, to je ta pozornost, mě to prostě nebavilo v tý škole, že jo. 

Takže já jsem tam začal se s někym bavit a rušil jsem ostatní, to jako mně bylo prostě jedno. 

Jo, takže takovýdle, takovýdle jakoby problémy, potíže jako jo, že jsem kecal učitelům do, do 

toho. Možná jsem byl třeba drzej, ale že bych jako někde se s někym mlátil nebo jako, nevim 

jako, nebo že bych něco rozbíjel, to jako ne prostě. 

V: Vyhledáváte intenzivní prožitky? Ve smyslu třeba i nějakejch zájmů? 

R: Já si myslim, že ne. Já si myslim, že jako, já jsem i přemejšlel jako vo tom třeba, vo bungee 

jumping, ale já bych na to nešel ani zadarmo jako, jo, mně to prostě připadá, jako já v tom 

v podstatě jako žádnej, žádný plus nevidim, já v tom vidim jenom to riziko, že se u toho 

zabiju. Když se náhodou něco přetrhne a bude po mně, ale vlastně jako nevyhledávám 

intenzivní zážitky. 

V: A jaký máte zájmy teda? 

R: No, tak mě baví chodit do hospody. A jinak, tak já vlastně, já mám internetovej obchod, 

kterej dělá nástěnný hodiny designový, který navrhuju, a tomu jako poměrně, což jsem si 

původně myslel, že bych se tim moh i živit, ale to jako nejde, takže jsem to tak jako 

přetransformoval do takovýho koníčka zas, takže to je takovej asi muj největší koníček. Todle, 

pak si píšu různý projekty, pak jako dělám třeba životopis našeho rodu jako, nebo ne, kecám, 

životopis, rodokmen, rodokmen jsem dělal. No, takový jako spíš věci, který že člověk sedí 

doma. Vlastně moje manželka vždycky říká jako, že já jsem jako jiný dítě v tom, že jako pro 
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ostatní byl trest, že nesměj ven, pro mě bylo trest, že musim ven jako, jo. Protože jsem nejradši 

seděl doma a něco jsem si tam prostě dělal u stolu. 

V: A dokážete se pro ňákej třeba ten zájem nebo … no, zájem nebo ňákou věc nadchnout 

tolik, jakože byste třeba někdy přehlížel to, že třeba to může přinýst něco špatnýho? I když 

teda ty vaše zájmy jako uplně nezněj, že by to bylo spojený s ňákejma… 

R: Jako špatnýho… No, tak jako do určitý míry, do určitý míry trošičku možná jo, jako já 

nevim, tak… Jako těžko… Tak já nevim, tak mě jako třeba zajímá architektura, takže, jo, já 

nevim, třeba jestli je to špatný, jo, ale když prostě někam jdeme s manželkou, tak já jsem 

prostě, i když my teď teda skoro nikam nechodíme, jo, ale dřív, tak já jsem prostě schopnej 

oblízat všechno a je mi vlastně v tu chvíli třeba jedno, že jí to třeba nebaví jako, jo, nebo tak 

jako, jo, že vlastně ona se nudí. Ale to je tak asi všechno no, co bych tak jako… 

V: Jaký máte postoj k návykovým látkám? 

R: No, tak ve skrze kladnej jako, no. Nebo tak takle, kladnej, kladnej mám k tomu alkoholu. 

To kafe jsem přestal, to teďka si dávám jedno, maximálně dvě denně a fakt se jako krotim. A 

nekouřim. Jinak jako nějaký ty nelegální drogy, to jsem akorát zkoušel marihuanu, zjistil 

jsem, že jako mě to ňák jako nesedí, to jsem měl dvakrát, dvakrát jsem se po ní popral, takže 

jsem si říkal jako to prostě ne. A takže vlastně jenom ten alkohol, no. A k tomu zase jako 

mám ten vztah jako kladnej. 

V: Když si představíte škálu od 0 do 10, tak jak byste se zhodnotil, že jste trpělivý? 0 je 

nejmíň. 

R: No, moc ne. No, jak v čem jako, no, to je. Taky těžko říct, když se ráno, ráno chystám 

s dcerou, který je teďka teda 7, chodí do první třídy, tak teď už je to dobrý, ale třeba ještě loni, 

když chodila do školky, tak to jako pro mě bylo peklo jako. Než vona se vobleče, než vona si 

vyčistí zuby, než vona todle, todle, todle, to jsem tam vždycky uplně pěnil. Jo, takže asi jako 

moc trpělivej nejsem, no. 

V: No a jaký byste teda dal číslo? 

R: Jo, takhle. Jo aha, číslo. 

V: 0 až 10. 

R: A nula je co? 

V: Nejmíň. 
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R: Nejmíň…Tak bych si dal takovou čtyrku, si myslim. 

V: A když si představíte situaci, že byste měl dostat teď ňákou věc a za dva měsíce jednou 

tak velkou, ňákou odměnu…? 

R: Tak to si radši ty dva měsíce počkám, no. 

V: Jo? 

R: No, to jako bych vůbec neřešil. 

V: A když budeme mít zase škálu od 0 do 10, tak jak byste vyjádřil souhlas s tvrzením 

„rychleji dělám, než přemýšlím“? 

R: Rychleji dělám, než přemýšlím? Tak já možná rychleji mluvím, než přemýšlím, ale, ale 

rychleji... To asi neee. Tak jako co, zase že 0 je, že nesouhlasím?  

V: Mhm. 

R: Tak si dám tak trojku, no. 

V: A s tím mluvením byste to měl jak? 

R: S čim, že? 

V: S tím mluvením. 

R: No, s tim mluvením tam bych si dal tak tu 6-7čku možná, no. 

V: A litujete třeba často věcí, který řeknete zpětně jakoby? 

R: No, lituju, no…Jako já jsem spíš, to jako není litování, to je spíš jako, to je spíš, že jsem 

jako třeba nasranej třeba jako, jo, že třeba něco jako řeknu manželce, teďka vona si to třeba 

vyloží nějak po svým, což je logický. Pak se jako třeba pohádáme, no, a já potom jako řeknu 

třeba jako ,Že si radši nedržel hubu‘ jako, jo, ,Žes to vubec jako říkal‘, ale tak jako takle asi. 

No, jako ale že bych jako ňák jako někdy třeba, že bych se jako dlouhodobě jako litoval, že 

jsem někdy něco jako špatnýho řek, to jako nemám prostě. 

V: Takže vás to někdy dostane jakoby do nepříjemný situace? 

R: Někdy jo, no jasně, no, někdy jo. 

V: A jak potom jakoby se efektivně vyrovnáváte s tím, že to vlastně jakoby nejde vzít zpátky 

už to, co jste řek a tak? 
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R: Jako vnitřně v sobě? 

V: Mhm. 

R: No, jako asi moc ne, no. Já si to víceméně jakoby nepřipouštim, já to tak ňák jako svalim 

na toho druhýho jako, jo. ,Vona kdyby jako si to vyložila, jak já jsem to myslel, tak bysme se 

jako nepohádali‘, jo, takže spíš to jako hodim na toho druhýho, no. 

V: Jasně. A když teda jsme u těch hádek, jak byste popsal očima třetí osoby vaše chování 

v hádce? 

R: No, to si myslim, to nedokážu… Nevim, no. My jsme to zrovna teďka brali na skupině, 

tak se tam jedna paní nahrávala u toho, no, a že zjistila, že se vlastně vůbec, že vypadá u toho 

uplně jinak, než byla přesvědčená jako, jak se chová, jo, že to byl prostě uplně rozdíl. Si 

myslela, jak argumentuje, jak mluví jako logicky a pak zjistila, že vlastně ze sebe nevyplodila 

ani jednu větu, která jako vůbec měla smysl, jako že to prostě byly uplný bláboly, co říkala. 

Takže si myslim, že z hlediska, z hlediska jako třetí osoby bych si myslel, že jsem pěknej 

kretén. Že jako prostě když vyletim, tak jako… Já si i kolikrát řikám, že bych se při těch 

hádkách měl chovat tak, jako přesně, jo, že když potom bych jí, potom, třeba po čase, až se 

zklidnim jako třeba druhej den měl jakoby někomu převyprávět, tak abych se za to jako 

nestyděl jako, jo. Jenomže někdy to prostě ujede, no. 

V: Dobře a když byste měl jakoby popsat to, jak to jakoby začne ta hádka, tak je to spíš jakože 

ve vás něco jakoby stoupá a pak jakoby to bouchne a nebo je to, že se nejdřív na začátku 

snažíte jakoby ňák jako logicky si vyargumentovat a pak…? 

R: Hmmm to jak, to jak kdy, ale většinou, tak já se v podstatě hádám jenom doma 

s manželkou, já se s nikym jinym nehádám, jo,  a... A s ní je to prostě takový jako. Já si prostě 

vždycky myslim, že ona prostě nebo že mě obviní z ňáký totální kraviny a mě jakoby ta 

nespravedlnost rozčílí. Jo, já nevim, teďka prostě zrovna třeba poslední hádka, ježiš, za co 

byla… No my se poměrně často hádáme jako vo ňákej úklid domácnosti, takže jsme se prostě 

pohádali vo ňáký fleky, fleky na dřezu. No a mě jako spíš na tom prostě rozčílí třeba to, že 

jsme měli prostě docela hezkej večer, byli jsme na večeři, všechno, no, a prostě jsme přišli 

domů a teďka jsme prostě začali řešit fleky na dřezu jako, jo. Takže jsme se samozřejmě 

pohádali kvůli tomu, jo. Ale vy jste se asi ptala na něco trochu jinýho, já jsem teďka 

vodběh...Nebo na co jste se…? 

V: No, jaký je to vlastně to vaše počáteční chování, třeba i když byste si představil, že by 

někdo na vás jako začal křičet, tak jak jako na to reagujete? 
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R: No, tam jako asi hodně záleží na tom jakoby, jakou mám s tím člověkem jakoby zkušenost 

z minula. Když to bude poprvý, tak si myslim, že se celkem jako ovládnu jako, jo. Tak s tím 

problém mít nebudu. Ale když to bude s manželkou, se kterou je to po stopadesátý, no, tak 

prostě vyletim prostě na první, tak to jdu na první dobrou jako, jo. Nebo taky jak kdy, jakou 

mám náladu, jo. Jako já někdy prostě nemám náladu se hádat, někdy mám, no. 

V: Takže to záleží jakoby na konkrétním člověku i jako na vaší náladě? 

R: Na konkrétním člověku a na konkrétní náladě, no. 

V: Řídíte? 

R: Jo 

V: A jak byste popsal svoje řidičský chování? 

R: No, já si myslim, že docela jako, docela rozumně, já jezdim poměrně hodně, protože já 

jezdim hodně pracovně do Plzně, třikrát tejdně, jo, autem. A teda je to jenom po dálnici, není 

to jako žádný složitý jo, ale, ale jako dopravní nehodu jsem vlastně měl jednu jedinou, a to 

bylo v roce 2000, jo, vod tý doby ne. Takže si myslim jako, že řídím docela slušně, no. 

V: Třeba rozhlížíte se i když jste na hlavní a tak, jakože myslíte za druhý, když řídíte, takovýto 

jakože radši se rozhlídnete třikrát nebo jste takovej jako impulzivnější v tom? 

R: No, když jako jsem na hlavní, tak jí projedu, tak jako možná tak periferně koukám doleva, 

doprava a kdyby mi tam někdo vlít, tak to prostě neubrzdim jako, jo, to určitě ne, jako že bych 

se tam přibrzdil. No, a vidíte, a to jsem zrovna dneska udělal, že jsem si, že jsem si to, no, i 

když to taky není uplně dobrý, že sem tak jako sem se blížil k semaforu a teďka mi tam skočila 

voranžová a teďka se člověk jako rozhoduje ,tak mám to ještě projet nebo mám zastavit‘. No, 

tak jsem na to dupnul, no, a ten za mnou si myslel, že to projedeme jako, jo. Takže jsem za 

sebou slyšel skřípění brzd jako, to auto takhle vyjelo vedle mě jako, jo. Jako von to ubrzdil, 

jo, ale, to bylo zrovna takový, že jsem jako dal takový defensivní způsob řízení. Možná 

kdybych na to dupnul a projel bych to, udělal bych líp, no. Ale třeba s těma voranžovejma já 

mám někdy problém, že někdy je projíždím, někdy ne, spíš podle toho, jakej mám den. 

V: Tak jo, tak poslední otázka. 

R: Fakt jo? 

V: Mhm. Vnímáte sebe samotného jako impulzivního? 
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R: No, já si myslim, že já sám sebe jako impulzivního nevnímám, ale myslim si, že mě takhle 

vnímá moje okolí jako, že jsem impulzivní. Jo, já sám sebe vidím jako klidnýho člověka, ale 

jako okolí, že by mně někdo někdy v mym okolí řekl, že jsem klidnej člověk, tak to se mi teda 

nestalo jako, jo. 

V: Proč si myslíte, že to tak je? 

R: Ten rozdíl? 

V: Mhm. 

R: No, to vůbec, no vidíte, to jsem nad tím nikdy nepřemejšlel, to nevim, proč to tak je. No, 

možná že, možná že proto, že já třeba když mluvim, tak já mluvim rychle, mluvim nahlas, 

dělám takový jako trhavý pohyby, jo, ale takže to na někoho může působit, že jsem prostě 

nervózní nebo rozjetej nebo já nevim co, ale já jsem ve skutečnosti takovej docela klidnej v tu 

chvíli třeba. Jo, že možná tak jako klamu tělem, nebo nevim, nevim jak to říct, jo. 

V. Mhm. 

R: Jo, to je vlastně to samý třeba i s tim řízením, jak já tady říkám, že řídím dobře, jak se 

chlubim, ale jako obecně lidi maj jako problém se mnou jezdit v autě, jo, že se jako bojej, jo. 

Ale já si jako řikám  ,Tak už jsem, kurník, najezdil asi od tý poslední bouračky asi, já nevim, 

minimálně 200 nebo 300 tisíc kilometrů bez nehody, tak zase asi tak špatně, už z toho 

statistickýho hlediska, nemůžu jako neřídit, jako‘. 

V: A řídíte rychle? Nebo proč se s váma lidi bojej? 

R: No, já si teda myslim, že to je teda spíš takovej technickej problém, nebo jak to říct, protože 

já jsem tupozrakej, já skoro nevidim na levý voko a tim pádem nemám prostorový vidění, jo. 

Takže voni prostě, když prostě viděj, že to auto před náma zastavilo a že se prostě k němu 

blížíme, protože to viděj prostorově, ale já to prostě prostorově nevidim, já to vlastně vidim, 

že se to auto jako zvětšuje. A prostě zareaguju pozdějc než ten, co sedí vedle mě, jako to si 

myslim, že je ten důvod. 

V: Rozumim. No tak jo, tak děkuji.  

R: No. Tak nahrálo se to? 


