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 Struktura disertační práce 

Práce se zaměřuje na zkoumání odlišností ve vývoji osob s dyslexií a bez 

dyslexie ve výkonu trestu a v běžné populaci. Sleduje, zda v jejich osobnostních 

rysech, anamnestických datech i sekundární symptomatice dyslexie lze nalézt 

odlišné prvky, jež mohou vyústit v kriminální kariéru, či naopak v jejich úspěšné 

adaptování do společnosti.  

Cílem bylo zjistit, jak významné je rodinné zázemí pro vývoj jedince s dyslexií a 

jaké důsledky mohou vyplývat z toho, že jedinci nedostávají adekvátní podporu 

z okolí. Další výzkumné cíle se zaměřovaly na dopad školního prostředí a 

sociálního okolí jedince na chování jedince s dyslexií. V neposlední řadě bylo 

zkoumáno, jak se obraz o sobě samém podílí na výskytu nežádoucího 

kriminálního chování.  

Obsahem teoretické části jsou základní informace o dyslexii. Historie dyslexie 

uvádí krátké shrnutí vývoje pojmu z pohledu lékařských profesí. Další část se 

věnuje vymezení pojmu dyslexie, jejích příčin, symptomů a výskytu v populaci. 

Obsahuje informace o zahraničních a tuzemských výzkumech, které  shrnují 

stresové a protektivní činitele ve vývoji jedinců s dyslexií. Druhá a třetí kapitola 

pojednává o kriminálním chování, nejprve z obecného hlediska, a poté 

v závislosti na výzkumných zjištěních vztahu dyslexie a kriminality.  

Empirická část zahrnuje výzkumné otázky, metodologii výzkumu, včetně 

průběhu, použitých metod sběru dat, popisu vzorku, způsobu sběru dat a 

následné statistické zpracování otázek a jejich analýzy. Sběr dat proběhl u čtyř 

skupin. Jednalo se o skupiny respondentů ve výkonu trestu odnětí svobody 

s dyslexií i bez dyslektických obtíží, dále pak o skupinu z běžné populace 

s dyslexií a skupinu z běžné populace bez dyslektických obtíží. Výzkum mezi 

osobami ve výkonu trestu byl realizován ve věznici v Horním Slavkově, kde byla 

testována skupina odsouzených s dyslexií a pro porovnání také skupina 

odsouzených bez dyslektických obtíží. Tyto dvě skupiny pak jsou srovnány i se 

skupinami dospělých bez kriminální zátěže. Testování využívá dostupné 

psychodiagnostické metody. Součástí výzkumného projektu je i konfrontace 

dyslexie s určitými rysy osobnosti. Vnímaná osobní účinnost byla také faktorem 
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k porovnání získaných dat s charakteristikami respondentů z jednotlivých 

skupin. V diskusi jsou porovnávána shrnutá získaná data s výsledky výzkumů 

ze zahraničí. Závěr shrnuje, ve kterých psychosociálních aspektech se 

jednotlivé skupiny neliší a u kterých došlo ke statisticky významnému rozdílu a 

co tento rozdíl může znamenat, případně čeho by bylo možné využít k prevenci 

kriminality či její recidivy. 

V následujícím textu uvádím nejdůležitější informace z celé disertační práce. 

 Teoretiská východiska výzkumu  

Pracuji v tomto výzkumu s, v  současnosti nejčastěji citovanou definicí 

Mezinárodní asociace pro dyslexii: „Dyslexie je charakterizována obtížemi 

v přesném a/nebo plynulém rozpoznávání slov, špatným hláskováním a 

zhoršenou dekódovací schopností. Tyto obtíže jsou obvykle důsledkem deficitu 

fonologické komponenty jazyka, který často není očekáván ve vztahu k dalším 

kognitivním schopnostem a poskytnuté efektivitě výuky. Sekundární důsledky 

mohou zahrnovat problémy s porozuměním textu a sníženou čtenářskou 

zkušenost, což může komplikovat rozvoj slovní zásoby a obecného povědomí“ 

(The International Dyslexia Association, 2002). 

Primární úroveň symptomů zahrnuje problémy při procesu čtení, procesu psaní 

a specifické chování při čtení, psaní a při běžných aktivitách. Na kognitivní 

úrovni odborníci uvádějí zejména oslabení v těchto oblastech (Matějček, 1995; 

Zelinková, 2003; Alsobhi et al., 2014; Reid, 2016): 

 fonematické povědomí a manipulace; 

 krátkodobá a pracovní paměť; 

 zraková a sluchová percepce;   

 obtížnější analýza, syntéza a diferenciace percipovaných 

informací;  

 rychlost zpracování mluveného slova; 

 motorika a grafomotorika; 

 nedostatečná integrace psychických funkcí a pomalé provádění 

kognitivních operací souvisejících s psanými texty; 
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 vizuální a prostorová orientace; 

 koncentrace pozornosti; 

 procesy automatizace při osvojování všech poznatků 

a dovedností. 

U sekundární symtomatiky dyslexie se odborníci (Lawrence, 2001; Kocurová, 

2002; Ridsdale, 2004; Matějček & Vágnerová, 2006; Wolf, Schreiber & 

Wasserstein, 2008; Reid, 2009; Ryan, 2010; Müller et al., 2013) shodují v těchto 

v oblastech: 

 narušení identity; 

 oslabené až negativní sebepojetí; 

 pocity méněcennosti; 

 snížená anticipační a aspirační úroveň; 

 časté pocity rozpaků, studu a viny; 

 snížené sebevědomí a sebehodnocení; 

 tendence k negativnímu vidění světa bez pozitivních zážitků; 

 depresivní vize do budoucnosti;  

 asociální chování a výskyt poruch chování jako kompenzační 

mechanismus. 

Za obecné rizikové faktory ve vývoji jedince s dyslexií Morrison a Cosden (1997) 

považují: 

- silné temperamentové vlastnosti; 

- rané antisociální chování; 

- narušené vztahy s okolím; 

- biologické a genetické faktory; 

- mužské pohlaví; 

- narušené citové vazby s rodiči;  

- rodinné prostředí, výchovu, výskyt psychopatologie u rodičů apod.; 

- nedostatečnou sociální podporu rodiny jedince s dyslexií; 

- školní selhávání; 

- předčasné ukončení školní docházky; 

- zneužívání návykových látek; 



5 
 

- podléhání negativnímu vlivu sociálně vyčleněné komunity; 

- nedostatečné či nefunkční vztahy s lidmi obecně. 

Za obecné protektivní faktory ve vývoji jedince Morrison a Cosden (1997) 

považují: 

- temperament jedince a pečujících osob; 

- podporující vyrovnané prostředí; 

- odolnost k zátěži jako vrozenou dispozici organismu; 

- adekvátní sociální kompetence; 

- vhodné stimuly ze stran výchovných činitelů; 

- dobrý citový vztah s pečovateli; 

- dobré vrstevnické vztahy; 

- podporující školní prostředí; 

- osvojení strategií zařazení do společnosti; 

- získávání smyslu pro povinnost a pracovní návyky od dětství; 

- kvalitní odpočinek. 

Ještě Goldberg (2005) se svým týmem v longitudinálním výzkumu ukazuje, že 

nejsilnějšími protektivními faktory ve vývoji jedince jsou:  

- sebeuvědomění; 

- proaktivní jednání;  

- vytrvalost;  

- stanovení cíle;  

- přítomnost a používání účinných podpůrných systémů; 

- přiměřené emocionální strategie zvládání zátěže. 

 
Na souvislost dyslexie s kriminalitou poukazují mnohé zahraniční studie. 

Diagnóza dyslexie vede se zvýšenou pravděpodobností k předčasnému 

odchodu ze vzdělávacího systému, k rozvoji psychosociálních obtíží až 

k sociální exkluzi. To může vyústit ve společensky neakceptovatelné chování 

(Moody et al., 2000; Kirk & Reid, 2001; Lindgren et al., 2002; Elbeheri et al., 

2009). Zahraniční i tuzemské studie (Matějček & Vágnerová, 2006; Reid, 2009; 

Jošt, 2011) popisují, že jedinci s dyslexií jsou často méně úspěšní ve školním 

prostředí. Prožitá negativní zkušenost v rámci příslušného sociálního okolí 
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(škola, vrstevníci, rodina apod.), zejména pocit nedostatečného porozumění a 

podpory, se téměř vždy otiskne do hlubších struktur jedince (sebevědomí, 

sebepojetí, vnímaná osobní účinnost apod.) (Müller et al., 2013). Někteří jedinci 

s dyslexií mohou být na dlouhou dobu otřeseni. Narušení osobní integrity pak 

zpětně dopadá na primární symptomy dyslexie, které se mohou kvůli těmto 

otřesům ještě zhoršit (Matějček, 1995; Einat & Einat, 2008).  

Baker a Ireland (2007) zkoumali pachatele trestných činů s dyslexií v porovnání 

s pachateli bez dyslexie. Zjistili, že pachatelé trestných činů násilného 

charakteru nesou rysy impulzivní interakce s okolím a neadekvátně zvýšeného 

sociálního sebevědomí, přičemž většinou nemají dyslektické obtíže. Naopak 

pachatelé s dyslexií páchají signifikantně více trestných činů ve společenství 

skupiny, do které zřejmě chtějí zapadnout, a zisky z trestné činnosti si 

nenechávají pro sebe (nezávisle na věku pachatelů). Osobnostní charakteristika 

pachatelů s dyslexií signifikantně ukazuje snížené sociální sebevědomí, menší 

orientaci na výkon a na kariérní postup v zaměstnání.   

Morrison a Cosden (1997) shrnují faktory predikující delikventní chování, které 

jsou pro jedince s dyslexií nejrizikovější:  

- nedostatek pozornosti a ocenění z okolí; 

- brzký odchod ze vzdělávacího prostředí; 

- negativní sebepojetí; 

- nízká akademická úspěšnost; 

- osobnostní charakteristiky, zejména nízká frustrační tolerance, vysoká 

míra impulzivity, nízká úroveň adjustace na prostředí, problémy se 

sociální percepcí, nízké sebevědomí, vysoká míra sugestibility; 

- špatné sociální začleňování, zejména neflexibilní sociální 

přizpůsobování, problematické vztahy s vrstevníky; 

- zneužívání návykových látek; 

- hyperaktivita; 

- zinternalizované asociální vzorce chování z rodiny. 

Kirk a Reid (2001) ve svých výsledcích přímo označují dyslexii jako jeden 

z prediktivních faktorů pro vznik kriminálního chování. Ostatní autoři jsou 

opatrnější, dyslexii považují za možný katalyzátor a zdůrazňují interakci 
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s dalšími faktory (Samuelsson, Herkner & Lundberg, 2000; Lindgren et al., 2002; 

Talbot & Riley, 2007; Morgan et al., 2008).  

Kejřová provedla výzkum na vězeňské populaci v ČR (n = 113) a zjistila výskyt 

dyslexie 34 %. „Příčinnou souvislost dyslexie s kriminálním chováním nelze 

jednoznačně prokázat. Z výsledků tohoto výzkumu lze však vyvodit závěr, že 

dyslexie se může stát jednou z proměnných pro vznik kriminálního chování. Jak 

výsledky naznačují, výskyt dyslexie u odsouzených ve výkonu trestu odnětí 

svobody je několikrát zvýšený oproti běžné populaci. A dyslektické obtíže 

spontánně prezentuje většina respondentů navzdory dobrým čtenářským a 

písemným dovednostem“ (2013, s. 111).  

Prvním výzkumem tohoto typu v ČR, nebyla pouze potřeba „zdůraznit nutnost 

primární a sekundární prevence, ale také upozornit na potřebu intervence 

a terapie u odsouzených se specifickými vzdělávacími potřebami v dospělém 

věku. V případě využití vhodné intervence by tak odsouzení získali možnost 

lepšího uplatnění na trhu práce po ukončení výkonu trestu, a tím by mohlo dojít 

ke snížení podílu jejich recidivního chování“ (Kejřová & Krejčová, 2015, s. 87). 

 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Práce se zaměřuje na zkoumání odlišností ve vývoji u osob s dyslexií a bez ve 

výkonu trestu a v běžné populaci. Sleduje, zda v jejich osobnostních rysech, 

anamnestických datech i symptomatice dyslexie lze nalézt odlišné prvky, jež 

mohou vyústit v kriminální kariéru či účinné adaptování do společnosti (pozn. 

účinná adaptace do společnosti je v této práci definována jako historie bez 

kriminální kariéry).  

Hlavními ohnisky výzkumu jsou: 

 provnání rozdílu napříč skupinami psychosociálních aspektů;  

 rozdíly mezi skupinami odsouzených s dyslexií a jedinců 

z populace bez kriminální zátěže s dyslexií; 

 identifikace stresových a protektivních činitelů ve vývoji osob 

s dyslexií. 
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Otázky, které jsou ve výzkumu cílové: 

 Jak významné je rodinné zázemí pro vývoj jedince s dyslexií? 

 Jaké důsledky vyplývají z nedostatečné podpory okolí ve vývoji 

jedince s dyslexií? 

 Jak významný dopad má na jedince s dyslexií školní prostředí 

(např. školní prospěch, přístup učitelů a jejich zaangažovanost)? 

 Jak významně se podílí na výskytu nežádoucího kriminálního 

chování obraz o sobě samém jak v minulosti, tak i v současnosti? 

 Existují rozdíly v psychologických charakteristikách jedinců 

s dyslexií ve vězení a mimo něj? 

Vědecký cíl výzkumu směřuje k obecnějším otázkám týkajícím se fenoménu 

dyslexie u dospělých. Pozornost je zaměřena na dospělé ve výkonu trestu 

s dyslexií i bez dyslektických obtíží v porovnání mezi sebou a s kontrolní 

skupinou jedinců s dyslexií a bez dyslexie bez kriminální zátěže. Snažíme se 

o porozumnění specifikům plynoucím z dyslexie. Míra poznání v této oblasti totiž 

stále není dostatečná.  

Pro přehlednost používám dále pouze zjednodušené označení jednotlivých 

skupin: 

- vezDYS  =  respondenti s dyslexií ve VTOS 

- vezNONdys  =  respondenti bez dyslexie ve VTOS 

- popDYS  =  respondenti s dyslexií v běžné populaci 

- popNONdys  =  respondenti bez dyslexie v běžné populaci 

V rámci výzkumné části byly stanoveny výzkumné otázky a k nim otázky sloužící 

k jejich ověření ve dvou trsech:  

1. sociálním a 

2. psychologickém. 

Tyto trsy pak byly na základě výzkumů (Kejřová, 2013) a prostudované literatury 

naplněny sytícími informacemi. 

1. Sociální trs 

 Školní úspěšnost 
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 Subjektivně hodnocená pozice ve školní třídě na ZŠ 

 Spokojenost na střední škole 

 Známky na ZŠ  

 Počet sourozenců 

 Pomoc od blízkých osob 

 Emočně-sociální opora  

 Speciální doučování  

 Vztah ke škole a ve škole  

 Kulturní kapitál rodiny 

2. Psychologický trs 

 Self-efficacy  

 Důležitost pro druhé  

 Spokojenost se současnou životní situací 

 Psychopatologické diagnózy (hyperaktivita, poruchy chování 

a poruchy osobnosti) 

 Zkušenost s návykovými látkami – legální i nelegální drogou 

 Osobnostní rysy – SPARO 

Posléze byly trsy a syticí informace doplněny ještě o konkrétné otázky. 

1. Sociální trs 

 Školní úspěšnost 

 Liší se skupiny v nejvyšším dosaženém vzdělání?  

 Subjektivně hodnocená pozice ve školní třídě na ZŠ 

 Je subjektivně hodnocená pozice ve školní třídě na ZŠ 

prediktorem kriminálního chování?  

 Spokojenost na střední škole 

 Liší se respondenti v míře spokojenosti z období střední školy? 

 Známky na ZŠ  

 Liší se skupiny ve známkách na ZŠ? 

 Jsou známky na ZŠ prediktor k úspěšnosti ve vzdělání, a tím 

dosažení lepšího stupně vzdělání? 

 Počet sourozenců 

 Liší se skupiny mezi sebou v počtu sourozenců?  

 Pomoc od blízkých osob   

 Liší se skupiny v počtu blízkých osob?  

 Liší se skupiny v míře pomoci od blízkých lidí?  

 Emočně-sociální opora  

 Liší se skupiny v emočně-sociální opoře?  

 Speciální doučování 

 Liší se skupiny v absolvovaném doučování na základní škole?  

 Vztah ke škole a ve škole na ZŠ 

 Liší se skupiny ve vztahu k základní škole?  

 Kulturní kapitál rodiny 
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 Mají skupiny srovnatelný kulturní rodinný kapitál?  

 Existují mezi skupinami rozdíly ve vzdělání matek?  

 Existují mezi skupinami rozdíly ve vzdělání otců?  

2. Psychologický trs 

 Self-efficacy 

 Liší se skupiny v obecné vlastní efektivitě? 

 Důležitost pro druhé  

 Liší se skupiny v hodnocení své důležitosti pro druhé a pro 

tuto společnost?  

 Spokojenost se současnou životní situací 

 Liší se skupiny ve spokojenosti se současnou životní situací? 

 Diagnostikované psychické poruchy 

 Liší se skupiny v počtu diagnostikované hyperaktivity v 

dětství? 

 Liší se skupiny v počtu diagnostikovaných poruch chování?  

 Liší se skupiny v počtu diagnostikovaných poruch osobnosti? 

 Zkušenost s návykovými látkami  

 Liší se skupiny ve zkušenosti s návykovou látkou?  

 Osobnostní rysy – SPARO  

 Liší se skupiny v kognitivní variabilnosti? 

 Liší se skupiny v adjustační variabilnosti?  

 Liší se skupiny v dynamičnosti interakce?  

 Liší se skupiny v hladině anticipace situace? 

 Liší se skupiny v obecné hladině přijetí rizikových aktivit? 

 Liší se skupiny v dimenzi účinné integrovanosti osobnosti? 

 Liší se skupiny v hladině benevolence a tolerance? 

 Liší se skupiny v rigiditě a flexibilitě? 

 Liší se skupiny v dimenzi lehkomyslnosti a odpovědnosti?  

 Liší se skupiny v dimenzi nevázanosti a usedlosti? 

 Liší se skupiny v dimenzi frustrovanosti a cílesměrnosti? 

 Liší se skupiny v dimenzi sebejistoty?  
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 Průběh výzkumu a výzkumný soubor 

Design výzkumu musel být zejména přizpůsobený podmínkám věznice, ve které 

se data sbírala. Sledování respondentů, resp. sběr dat probíhal dlouhodobě ve 

věznici Horní Slavkov (2014–2015), navazoval na již uskutečněný výzkum 

(Kejřová, 2013) a rozšířil jej o výše zmíněné prvky. Následně byl naplánován 

pilotní projekt ve věznici. Po upravení testovací baterie a optimalizaci sběru dat 

pro vězeňské prostředí proběhl výběr respondentů dle předem daných kritérií 

(národnost, mateřský jazyk, věk, IQ).  

Sběr dat je rozdílný u populace vězněných a mimo tuto populaci. Důvodem 

tohoto rozhodnutí je snížení zátěže respondentů mimo vězeňskou populaci. 

A také nutností šetření u vězeňské populace, zda zanedbání vzdělání je 

způsobeno sociálními faktory, či inteligenční kapacitou.  

Byly stanoveny konkrétní psychodiagnostické metody ke zhodnocení dyslexie, 

získání osobnostního profilu a dat z anamnézi: 

- SPARO (Mikšík, 1994) 

- Ravenovy standardní progresivní matice (SPM) (Raven, 1976) 

- Dotazník obecné vlastní efektivity (Křivohlavý, Schwarzer & Jerusalem, 

1993) 

- Soubor metod pro diagnostiku specifických poruch učení složený ze čtyř 

subtestů vybraných ze dvou samostatných baterií (zvoleny byly ty, které 

ve studii zaměřené na výskyt dyslexie u osob ve výkonu trestu vykázaly 

nejvyšší prediktivní hodnotu (Kejřová, 2013)) 

o Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých 

osob (Cimlerová, Pokorná, Chalupová & kol., 2007) 

 Sluchová analýza a syntéza 

 Test zrakového vnímání 

 Verbální fluence 

o CTOPP (Wagner & kol., 1999) 

 Rychlé jmenování  

- rozsáhlý anamnestický dotazník. 
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Výzkum je založen na porovnání čtyř skupin respondentů. Každá skupina 

obsahuje 50 respondentů. Do první skupiny jsou zařazeni jedinci ve výkonu 

trestu odnětí svobody s diagnostikovanou dyslexií (s oslabeným výkonem 

v testech zjišťujících symptomy dyslexie, tj. testy zrakového vnímání, sluchové 

analýzy a syntézy a fonologické manipulace). Ve druhé skupině jsou zastoupeni 

jedinci ve VTOS bez dyslexie. Třetí skupinu představují jedinci bez kriminální 

zátěže s diagnostikovanou dyslexií. A čtvrtá skupina obsahuje jedince bez 

kriminální zátěže a bez diagnostikované dyslexie.   

Vždy se jedná o respondenty mužského pohlaví. Sběr dat odsouzených 

respondentů probíhal ve věznici Horní Slavkov a sběr dat u skupin z populace 

bez kriminální zátěže probíhal pomocí speciálních poradenských center pro 

jedince s dyslexií, svépomocných dospělých skupin, a následně metodologickou 

formou sběru dat metodou sněhové koule. Prakticky se nasbírala data ve 

věznicích při osobním testování, mimo věznici byla data sbírána zejména přes 

internetové úložiště (v pilotním projektu se ukázalo jako nejpříjemnější pro 

respondenty). Zpětné vazby respondentům byly vždy dány osobně (schůzka, 

internetový rozhovor – např. přes skype).  

Věkové rozpětí všech respondentů bylo od 20 do 64 let (pro jednotlivé skupiny 

viz tab. 1). Průměrný věk respondentů byl 33,6 let, modus 30 let a medián 31 let 

(podrobnější statistika a histogramy pro jednotlivé skupiny respondentů i celý 

soubor viz příloha 4). 

 Postup zpracovávání dat a výsledky 

K analýze dat byly využity statistické PC programy (zejména SPSS, Excel). 

K ověření otázek byly využity standardní statistické testy pro dané proměnné. 

Výsledky jsou prezentovány postupně s vícestupňovým designem.  

Prvním krokrem bylo zjistit, zda se všechny skupiny signifikatně liší, nebo neliší. 

Pokud se všechny skupiny nelišily, dále jsem se tímto faktorem nezabývala, 

protože se domnívám, že tento aspekt ve vývoji jedinců byl stejně rozložen, a 

tím pádem neměl vliv na uvěznění. Pokud se ukázal rozdíl mezi jednotlivými 

skupinami, přešla jsem v analýze o krok dál. V druhém kroku jsem porovnávala 
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skupinu vezDYS a popDYS. V případě, že se zde ukázal statisticky významný 

rozdíl, zajímalo mne, která skupina dosáhla vyššího a která nižšího výsledku. 

Pokud tyto dvě skupiny nevykazují signifikantního rozdílu mezi sebou, tak 

přistupuji ke třetímu kroku. Třetí krok je zaměřen na porovnání rozdílů uvnitř 

populací vězeňské (vezDYS-vezNONdys) i nevězeňské (popDYS-

popNONdys). Takto jsem postupovala u všech proměnných. 

V prvním kroku zpracování odpovědí na jednotlivé otázky položené ve výzkumu 

jsem zjišťovala, zda existují proměnné, ve kterých se jednotlivé skupiny 

respondentů signifikatně liší.   

Jednotlivé skupiny se neliší v těchto proměnných:  

- spokojenost na SŠ,  

- hodnocení z vyučovacích předmětů přírodopis, zeměpis, dějepis 

a tělesná výchova,  

- emočně-sociální opora, 

- vztah k základní škole, 

- diagnostikovaná porucha osobnosti, 

- diagnostikovaná porucha chování a  

- zkušenost s návykovou látkou.  

Zdá se, že těmito proměnnými nejsou ovlivněné ani dyslektické obtíže, ani 

kriminální zátěž respondentů.  

Naopak se našel signifkantní rozdíl u proměnných:  

- dosažené vzdělání respondentů,  

- pozice ve školní třídě,  

- hodnocení z vyučovacích předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, 

fyzika a chování,  

- počet sourozenců vlastních i nevlastních,  

- počet blízkých osob a intenzita pomoci nichž jejich strany, 

- absolvované doučování,   

- kulturní kapitál rodiny (počet knih v v domácnosti v dětství, vzdělání 

matek i otců),  

- self-efficacy,  
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- pocit důležitosti pro druhé a společnost,  

- spokojenost se současnou situací,  

- a včasná diagnóza hyperaktivity. 

 

Vzhledem k tomu, že je objem zpracovaných dat velmi obsáhlý, shrnula jsem 

statisticky zpracované výsledky do několika kategorií psychosociálních faktorů 

pro vzorek respondentů tohoto výzkumu (viz obr. 1). Na základě závěrů 

z jednotlivých kroků statistického zpracování jsem tyto kategorie nazvala 

a definovala takto: 

- neliší se, u kterých se neprokázal rozdíl mezi sledovanými skupinami 

respondentů; 

- liší se: 

 protektivní, které jsou podpůrné pro jedince s dyslexií a můžeme 

říci, že mu mohou pomáhat k správněmu začlenění do společnosti 

bez kriminálního chování;  

 neutrální, prokázal se rozdíl, zároveň se ale neprokázal rozdíl 

mezi skupinami vezDYS-vezNONdys a popDYS-popNONdys; 

 dyslektické obtíže, vzhledem ke zjištěným rozdílům mezi 

respondenty s dyslexií a bez dyslexie v obou populacích (bežné 

i vezeňské) lze předpokládat působení dané proměnné, případně 

kauzální vztah mezi proměnnou a dyslexií. Nelze ovšem 

jednoznačně stanovit, zda je stresovým faktorem dyslexie jako 

taková, či testovaná proměnná, případně obojí.   
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Obr. 1 – Přehled konkrétních proměnných  

 

Signifikantních rozdílů dosahují se skupinou vezDYS skupiny popNONdys 

a u dvou rysů SPARO i skupina popDYS. Ani u jednoho rysu osobnosti SPARO 

se nestalo, aby se našel významný rozdíl mezi skupinou vezDYS a vezNONdys. 

Zároveň je zajímavý i statisticky významný rozdíl skupiny popNONdys a 

popDYS, který se našel na škále frustrovanosti a cílesměrnosti (současně se 

našel rozdíl i ve všech dalších skupinách mimo vezDYS a vezNONdys). Pro 

přehledenost signifikantních rozdílů přikládám tabulku 1, jsou uvedeny 

jednotlivé významné rozdíly mezi skupinami.  
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Tab. 1 – Přehledně uvedené signifikatní rozdíly mezi skupinami ve škálách SPARO 

Škála Sign. rozdíl mezi skupinami Kategorie proměnných z výsledků 

Kognitivní variabilita popNONdys - vezDYS  

popNONdys - vezNONdys 

Neutrální 

Adjustační variabilita vezDYS – popNONdys 

vezNONdys – popDYS 

vezNONdys – popNONdys 

vezDYS - popDYS 

Protektivní – nižší hodnota 

Dynamičnost interakce vezNONdys – popDYS 

vezNONdys - popNONdys 

Neutrální 

Anticipace situace vezDYS – popNONdys 

vezNONdys -  popNONdys 

Neutrální 

Obecná hladina přijetí 
rizikových aktivit 

vezNONdys -  popNONdys 

vezDYS -  popNONdys 

Neutrální 

Účinná integrovanost 
osobnosti 

popDYS – vezNONdys 

popNONdys - vezNONdys    

Neutrální 

Hladina benevolence a 
tolerance 

vezDYS – popNONdys 

vezNONdys - popNONdys 

Neutrální 

Rigidita a flexibilita popNONdys – vezDYS 

popNONdys – vezNONdys 

popDYS – vezNONdys 

Neutrální 

Lehkomyslnost a 
odpovědnost 

popNONdys – vezDYS 

popNONdys – vezNONdys 

popDYS – vezNONdys 

Neutrální 

Nevázanost s usedlost popNONdys – vezDYS 

popNONdys – vezNONdys 

Neutrální 

Frustrovanost a 
cílesměrnost 

popNONdys – popDYS 

popNONdys – vezNONdys 

popDYS – vezNONdys 

popDYS – vezDYS 

Protektivní – nižší hodnota 

Sebejistota popDYS - vezNONdys Neutrální 
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Mohu se domnívat, že pokud by respondenti skupiny vezDYS měli ve svém 

vývoji více protektivních činitelů (podpora získání vyššího vzdělání, doučování 

a následně lepší hodnocení z vyučovacích předmětů Cj, Ma, Fy a Cho, větší 

pozornost rodinám s vyšším počtem sourozenců, podpora blízkých vztahů 

a jejich pomoc jedincům s dyslexií, speciální podpora pro rodiny s nižším 

vzděláním rodičů, podpora k vyšší self-efficacy, podpora pocitu důležitosti pro 

druhé a společnost, uvědomění si spokojenosti se současnou životní situací, 

včasná diagnostika hyperaktivity v dětství), snížilo by se riziko jejich uvěznění 

na míru skupiny popDYS.   

Výsledky se jeví závislé nejvíce na sociálních proměnných, nemají zjevně 

mnoho společného s osobnostními rysy. Kde se objevují velmi 

nepředpokládatelné výsledky – jako například, že je vězeňská populace více 

cílešměrná, má vyšší kognitivní variabilitu apod..  

 Přínosy práce 

Z výsledků výzkumu se mohu domnívat, že pokud by respondenti s dyslexií ve 

VTOS měli ve svém vývoji více protektivních činitelů, snížilo by se riziko jejich 

uvěznění na míru skupiny respondentů s dyslexií z populace.   

Tato práce neobjasňuje, zda (a případně jakým mechanismem) je diagnóza 

dyslexie prediktorem kriminálního chování. S ohledem na mnohonásobně větší 

výskyt lidí s dyslexií ve vězeňství než v nevězeňské populaci (jak potvrzují 

výsledky výzkumu Kejřové, 2013, pro naši populaci) však hledá možnosti 

ovlivnění populace lidí s dyslexií tak, aby byli tito ochráněni před nebezpečím 

kriminální kariéry, která jim ve zvýšené míře hrozí. Hypotetická otázka by mohla 

znít, co by se stalo, kdyby vězeňská populace měla podmínky v dětství jako 

běžná populace. Odpověď na ni ale bude muset objevit už jiný výzkum. 

Zde prezentovaný výzkum přináší obohacení dosavadních poznatků o možných 

souvislostech dyslexie v dospělém věku, kde výsledky tohoto výzkumu potvrdily, 

že dyslektické obtíže se objevují i v dospělém věku a není to pouze záležitost 

dětství. Především ale specifikuje ty protektivní faktory, kterým má smysl se u 

lidí s dyslexií věnovat, aby se omezily některé možné negativní důsledky této 
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diagnózy. Doufám, že práce přispěje k otevření diskuse o zintenzivnění primární 

péče a podpory vzdělání u rizikové skupiny jedinců s dyslexií s horším socio-

ekonomickým zázemím, a zároveň i řešení otázky dyslektických obtíží 

v dospělém věku, související se zhoršenou možností zapojení do společnosti, 

silně zaměřené na čtenářské dovednosti. To by mohlo přispět k prevenci 

nežádoucího chování.  

Výsledky také ukazují na potřebu reedukace vězňů s dyslektickými potížemi, či 

konkrétního nácviku běžných úkolů (nácvik vyplňování formulářů, orientace 

v textu, cvičení pozornosti…), což by po propuštění přispělo k jejich úspěšné 

adaptaci do společnosti. 
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