
Příloha 1. 

Caprarův test tolerance vůči násilí (český překlad) 

Posuďte, do jaké míry jsou uvedená tvrzení podle vašeho mínění pravdivá. Použijte k tomu 
přiloženou škálu od 0 do 5. Ke každému tvrzení označte vždy první odpověď, která se vám 
vybaví. Nevynechávejte prosím žádnou položku, buďte pokud možno uvolnění a přesní ve 
své volbě.  
5= úplně pravdivé  
4= dost pravdivé  
3= do jisté míry pravdivé  
2= do jisté míry nepravdivé  
1= dost nepravdivé  
0= zcela nepravdivé 
  
__1. Politické násilí je motivováno ideály; tím se od obyčejného násilí odlišuje, a proto může 
být snadněji odpuštěno.   
__2. Chování policie často vyvolá řetězec následujícího násilí.  
__3. Když má člověk u sebe zbraň, dodává mu to silný pocit odvahy.  
__4. Ženy, na nichž bylo spácháno násilí, za to vždy nesou alespoň částečně odpovědnost.  
__5. Bezpodmínečné odmítnutí všech forem násilí by mohlo ve svém důsledku vést k 
posilování zájmů privilegovaných vrstev lidí ve společnosti.  
__6. Nemá žádný smysl trestat jednotlivce, kteří se dopouštějí násilí, neboť sama společnost 
je ve své podstatě násilná.  
__7. Součástí věrnosti k vlastní skupině je chránit životy ostatních členů skupiny a mstít 
urážky, které utrpěli, a to i tehdy, použijí-li se násilné prostředky.  
__8. Většina lidí má tendenci věřit druhým lidem.  
__9. Násilí, které se odehrává mezi fanoušky soupeřících sportovních klubů, neznamená nic 
ve srovnání s násilím, kterému musí člověk čelit každý den bez možnosti jakéhokoli odporu.  
__10. Není vůbec pochyb o tom, že způsob života naší společnosti je organizovanou 
podporou některých forem násilí.  
__11. Když není někdo schopen bránit své zájmy tak, že použije sílu je-li to nezbytné, pak je 
velmi pravděpodobné, že se sám stane obětí násilí.  
__12. Násilí na sportovištích a stadionech je hlavně záležitostí psychologie davu. Mělo by se 
proto řešit s větší shovívavostí než jiné druhy násilí.  
__13. Násilí proti majetku je někdy nezbytnou formou protestu.  
__14. Dnes je mnohem víc důvodů uchylovat se k násilí než v minulosti  
__15. Mnoho lidí považuje obtížnou situaci za výzvu k jejímu řešení.  
__16. Zejména u mužů je určitý druh násilí nezbytnou součástí jejich sexuálního chování.  
__17. Lidé nacházející se v nepříznivé ekonomické situaci mají jedinou možnost, jak změnit 
své životní podmínky: uchýlit se k násilí.  
__18. Mnoho mužů má fantazie, ve kterých se dopouštějí násilí vůči ženám.  
__19. Za násilí, které bylo spácháno skupinou, by měli jednotliví členové nést pouze 
částečnou odpovědnost.  
__20. Mladí lidé se dopouštějí na ulicích a sportovních stadionech násilí hlavně proto, že 
společnost neudělala nic dobrého pro jejich výchovu.  
__21. Mladí lidé jsou často vykonavateli násilí v zájmu jiných, kteří by měli za to nést 
odpovědnost.  
__22. Mnoho lidí má rádo „kanadské“ žerty, které jsou nevybíravé a často velmi tvrdé.  
__23. Násilí na sportovních stadionech je věnována větší pozornost, než si zaslouží.  



__24. Vezmeme-li v úvahu, že počet kriminálních činů a loupeží roste, lze snadno porozumět 
tomu, proč lidé používají zbraně na svoji obranu.  
__25. V některých chudých oblastech jsou pro mladé lidi loupeže jediným způsobem, jak se 
uživit.  
__26. Použití síly je někdy jediným způsobem, kterým muž dokáže dobýt chladnou ženu.  
__27. Mnohokrát žena předstírá, že odmítá sexuální styk, protože nechce vypadat jako 
nemravná, ale ve skutečnosti doufá, že ji muž ke styku přinutí.  
__28. Tváří v tvář stále se zhoršujícímu a úpadkovému politickému životu ve společnosti má 
mnoho lidí oprávněný důvod uvažovat o nějaké formě násilného protestu.  
__29. Být členem skupiny znamená být skupině věrný takovým způsobem, že je možné 
porušovat i běžná společenská pravidla.  
__30. Hrubost partnera je pro mnoho žen sexuálně vzrušující. 
 

 


