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NÁZEV  

Hodnotová orientace pachatele 

 

ANOTACE  

Předloţená diplomová práce se zabývá hodnotovou orientací pachatele – muţe. Výzkumný 

vzorek tvořilo 6 muţů (mladý odsouzený, recidivista, starší prvotrestaný, odsouzený za 

majetkovou trestnou činnost, odsouzený za násilnou trestnou činnost, jeden informant byl 

jiţ třetím rokem propuštěný na svobodu).  

V teoretické části práce se zabývám pojetím hodnot z hlediska psychologického, 

filosofického a duchovního, snaţím se vymezit základní pojmy. Dále se zabývám 

osobností pachatele z psychologického hlediska, čímţ upozorňuji na moţnost ovlivnění 

hodnotové orientace charakteristickými rysy osobnosti. V této části se zabývám také 

ţivotním stylem pachatele a obecnými předpoklady kriminální kariéry. Teoretickou část 

uzavírám pojednáním o výkonu trestu odnětí svobody a o moţném dopadu tohoto 

specifického prostředí na hodnotovou orientaci pachatele.  

Ve výzkumné části práce pouţívám více metod. Jsou jimi předvýzkumné šetření, 

anamnestický rozhovor a dotazník, pozorování, polostrukturovaný rozhovor, upravená 

verze dotazníku Rokeach Value Survey a sebehodnotící dotazník ESK-Existenciální škála. 

Získanými daty se snaţím odpovědět mj. na otázky typu: jaká je hodnotová orientace 

pachatele? Jak pachatel zachází s vlastním hodnotovým systémem? Jaké hodnoty pachatel 

preferuje? Do jaké míry je pachatel v demonstraci své hodnotové orientace konzistentní? 

Jaké obsahy pachatel vkládá do jednotlivých hodnotových pojmů? 

Ve své práci se pokouším formou kvalitativního průzkumného šetření nahlédnout do 

příběhů jednotlivých informantů, zachytit osobitost výpovědí a charakter hodnotové 

orientace pachatele.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hodnota, hodnotová orientace, pachatel, informant, kvalitativní průzkumné šetření 
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TITLE  

Value orientation of the offender 

 

ANNOTATION 

Presented graduation thesis concerns with value orientation of the offender – male. 

Experimental sample was composed of six men (young convicted, habitual criminal, first 

offender, convicted person for property criminality, convicted person for violent 

criminality and one informant was already discharged for the period of three years).  

At the theoretical part of the work I am concerned in approach to the value from the 

psychological, philosophical and spiritual point of view and I am trying to specify basic 

definitions. I also address personality of the offender from the psychological point of view 

and regarding to this I am drawing the attention on possible influencing of value 

orientation by characteristic features of the personality. Also I am addressing life style of 

the offender and general prerequisites of the criminal career. Theoretical part is closed 

down by discourse about execution of the punishment – imprisonment and about possible 

impact of this specific environment on the value orientation of the offender.  

At the research part of my thesis there are used several methods. These are pre-research 

survey, anamnestic dialogue and questionnaire, observation, semi structured dialogue, 

modified version of Rokeach Value Survey Questionnaire and self-evaluation 

questionnaire ESK – Existential Scale. Collected data serves me to answer i.a. questions 

like: What is the value orientation of the offender? How does the offender deal with his 

own value system? What kind of values is preferable for the offender? To what extent is the 

offender consistent in his value orientation? What content is inserted by the offender to 

every particular value concepts?  

In my graduation thesis I am trying in terms of qualitative examination survey to make an 

insight to history of every informant, take down the personality of each statement and 

character of value orientation of the offender.  

 

KEYWORDS 

Value, value orientation, offender, informant, qualitative examination survey 
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ÚVOD 

Hodnoty jsou v lidském ţivotě nepostradatelným fenoménem, neboť formují osobnost 

člověka, podněcují chování a regulují jednání v souladu s morálními a jinými činiteli.
1
 

Tím, ţe se vnímání morálního zákona mění v souvislosti s historickým vývojem 

společnosti, mění se i  charakter hodnot, které lidé povaţují ve svém ţivotě za důleţité.  

Hodnotová orientace je předmětem psychologického a sociologického výzkumu jiţ řadu 

let, slouţí zejména k pochopení myšlení a chování skupiny lidí, kteří mají něco 

společného. Výzkumy se zaměřují i na veřejné mínění, jehoţ výsledky lze pouţít pro 

vytvoření optimální nabídky produktů na základě preferencí respondentů. Zatímco nejvíce 

pozornosti je věnováno hodnotové orientaci dětí, studentů či produktivní populace, tato 

práce si klade za cíl osvětlit a přiblíţit vnímání a chápání hodnot v ţivotě člověka, který 

spáchal trestný čin – pachatele.  

V uplynulých pěti letech jsem měla moţnost pracovat s lidmi, kteří aktuálně nebo 

v minulosti přišli do konfliktu se zákonem. Opakovaně se zamýšlím nad moţnostmi 

spolupráce s odsouzenými a propuštěnými z věznice (dále jen „klienti“). Nabídka sluţeb je 

poměrně komplexní a zejména za poslední dva roky se síť organizací poskytující 

penitenciární a postpenitenciární sluţby rozrostla. Přesto je efektivita práce s touto cílovou 

skupinou nízká. I přes vynaloţené personální i finanční úsilí je recidivujících osob stále 

velmi mnoho.  

Faktory přispívající k recidivě jsou srozumitelné – často komplikovaná osobnost pachatele, 

která je dále různými faktory formována pobytem ve věznici; nízká motivace k legálnímu 

pracovnímu zařazení vzhledem k povinnosti splácet dluhy, často vymáhané v exekučním 

řízení; nechuť k vyuţívání nocleháren, které mívají podobný organizační charakter jako 

věznice (více osob na pokoji, řád apod.) a následná realita bezdomovectví; sounáleţitost se 

subkulturou a jiné. Klienti i přes podobné zkušenosti přicházejí s odhodláním „začít ţít 

znovu a normálně jako kaţdý jiný“. Tento jejich záměr jsem brala vţdy váţně a snaţila 

jsem se rozvinout spolupráci směrem k naplnění tohoto cíle. Po poskytnutí 

psychoterapeutických, sociálně poradenských, právně poradenských a krizově 

intervenčních sluţeb se přesto stávalo, ţe klienti končili opět ve vazební věznici.  

Proto jsem si poloţila otázku. Jaké jsou ţivotní hodnoty těchto lidí? Jak pachatel 

s hodnotami ve svém ţivotě zachází? Pokud klient chce uspět v mezilidských vztazích a 

                                                 
1
  CAKIRPALOGLU P. Psychologie hodnot. Votobia s.r.o. 2004. ISBN: 80-7220-195-6, str.2 
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nárocích prosociálního chování, musí chápat základní principy a podstatu obecných 

hodnot. Pracuji s předpokladem, ţe hodnotová orientace pachatele můţe být odlišná od 

obecně přijímaných hodnot a ţe porozumění jejímu principu můţe přispět k rozvoji 

fenoménu sociální re-integrace.  

Jako podpůrnou myšlenku ke své práci si beru úvahu prof. V. Pařízka, který říká, ţe 

„některá mládeţ je nevychovaná proto, ţe je nevzdělaná. Chybí-li hodnotová orientace ve 

vzdělání, chybí i odpovědnost za činy.“
2
 Chce-li společnost přijmout odpovědnost za 

sociálně re-integrační působení, je třeba vzít v úvahu důleţitost hodnot a zařadit je do 

systému práce s klientem. Přijmeme-li toto tvrzení, musíme si poloţit otázku, co vlastně 

hodnoty jsou, a následně se pokusit na tuto otázku odpovědět.  

V postmoderní době dochází k relativizaci obecně platných hodnot, díky nimţ je moţné se 

orientovat ve světě. Horák (1996) ve své studii píše, ţe „nejvíc hodnotám škodí jejich 

inflace, tzn. kdyţ vše je povaţováno za hodnotu. Skutečná hodnota nemusí být totoţná 

s tím, co je pro člověka významné nebo uţitečné. Navíc inflací hodnot se ve výchovně 

vzdělávacím procesu fakticky znemoţňuje jejich formování. Dobro, pravda, krása, 

moudrost, co je víc? Všechny ostatní skutečné hodnoty jsou jejich součástí.“ Citovaný text 

je sice součástí pedagogické studie, pokud je ale formování osobnosti skrze hodnoty 

důleţité pro ţáky v pedagogickém procesu, proč by to mělo být jinak v oblasti 

resocializačního působení? Vymezením pojmů a pojetím hodnot z psychologického, 

filosofického a duchovního hlediska se zabývám v teoretické části práce. V první části 

práce se zabývám také osobností a ţivotním stylem pachatele, kriminální kariérou a 

procesem utváření kriminální identity, která můţe mít vliv na hodnotovou orientaci. Věnuji 

se i vězeňskému prostředí, které ovlivňuje osobnost člověka, zamýšlím se nad úlohou 

trestu odnětí svobody a moţnostmi práce s odsouzenými. Krátce se věnuji i 

postpenitenciární oblasti pomoci propuštěným.  

Ve druhé, výzkumné části práce se pomocí několika výzkumných metod pokouším 

odpovědět na otázky typu: Jaká je hodnotová orientace pachatele? Jak pachatel zachází 

s vlastním hodnotovým systémem? Jaké hodnoty pachatel preferuje? Do jaké míry je 

pachatel v demonstraci své hodnotové orientace konzistentní? Jaké obsahy pachatel vkládá 

do jednotlivých hodnotových pojmů? Výzkumnými technikami v předloţené práci jsou 

pozorování, rozhovor, statistické zpracování. K získání dat jsem navíc pouţila 

                                                 
2
  HORÁK J.: Vzdělání a hodnotová orientace. Pedagogická orientace 1996, 21/1996, Česká 

pedagogická společnost, KONVOJ, Brno 1996, str. 40-43 

 



 5 

předvýzkumné šetření, anamnestický dotazník, upravenou verzi Rokeach Value Survey a 

ESK-Existenciální škálu. Cílem této části je nahlédnout do příběhů jednotlivých 

informantů, zachytit osobitost výpovědí a charakter hodnotové orientace pachatele, zjistit 

obsahy týkající se jednotlivých pojmů a schopnost pachatele s hodnotami zacházet ve svém 

ţivotě.  

V předloţené práci se snaţím obsahy odkrývat, zachytit, popsat. Mým záměrem není 

získaná data hodnotit z objektivního hlediska nebo zjišťovat, zda informanti mluví pravdu 

a zda se jejich výpovědi shodují s reálnou situací v jejich ţivotě.  

Cílem práce je vymezit pojem hodnot a na tomto základě zkoumat a popsat hodnotovou 

orientaci pachatele a významy, které připisují obecným hodnotám.  

Vycházím z platných Metodických pokynů pro zpracování diplomové práce, z odborné 

literatury a  

Vzorů pro bibliografický záznam pouţité literatury (Vydavatelství Univerzity Karlovy 

v Praze - Pedagogické fakulty).  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Definice hodnot  

 
Čačka (1997) píše, ţe „psychologicky jsou hodnoty jistým zobecněním snahových 

tendencí člověka, opírajícím se o jeho zkušenosti a ideje, jsou tedy zpravidla formovány 

kaţdým jedincem z jeho subjektivního hlediska, coţ dokládá i jejich jedinečnost a vazba 

k vlastní osobě.“
3
 Zároveň ale dodává, ţe pojmy hodnota, hodnotová orientace, hodnotový 

systém, hodnotící vědomí, hodnotové vědomí, sice stojí nejblíţe psychologii osobnosti, 

nicméně nejsou stále zcela jednotně akceptovány a definovány.  

Cakirpaloglu (2007) souhlasí s absencí všeobecně platné formulace definice, ale dodává, 

ţe „současná psychologická teorie zpravidla souhlasí s tvrzením, ţe hodnota představuje 

specifickou psychickou kategorii, která tvoří poměrně stabilní trvalou strukturu 

osobnosti významnou pro individuální, sociální a historickou realizaci člověka. Hodnoty 

představují přesvědčení o dobrém nebo prospěšném, ale také o špatném nebo neţádoucím, 

které regulují individuální nebo skupinovou aktivitu. Hodnocení pak představuje psychický 

proces, v němţ je vztah mezi subjektem a objektem regulován kvalitou a intenzitou 

stávající hodnoty.“ 
4
 

C. Matusewitz (1975) definuje hodnoty jako „kritérium výběru cílů“ a F. Krejčí (1930) 

napsal, ţe „hodnota je to, oč se má člověk snažit, co stojí za to, aby se stalo předmětem 

jeho chtění.“ Hodnoty jsou tedy jednou z nejvyšších sloţek řídících mechanismů 

osobnosti a ve svém celku vykazují přirozenou tendenci k relativní stabilitě uspořádání do 

hierarchické struktury, tedy tzv. hodnotového vědomí. Stává se tak vpravdě „zobecněním 

snahových tendencí“ šířeji určujících ţivotní orientaci jedince. Hodnoty zralé osobnosti 

nevznikají zpravidla jen pouhou pasivní interiorizací společensky přijímaných přístupů, ale 

jsou většinou voleny či akceptovány prostřednictvím schopnosti vlastního aktivního 

posuzování širších aspektů subjektem.
5
 

 

  

                                                 
3
  ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : 

Masarykova Univerzita Brno 1997. ISBN: 80-85765-70-5, s. 332-333 
4
   CAKIRPALOGLU, P. Psychologie hodnot. Votobia s.r.o.:  2004, ISBN: 80-7220-195-6, s. 343 

5
  ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : 

Masarykova Univerzita Brno 1997. ISBN: 80-85765-70-5, s. 332-333 
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1.1 Hodnotová orientace a formování hodnot 

 

Hodnotová orientace je relativně stabilní a hierarchicky uspořádaná struktura, která je 

součástí kaţdé zralé osobnosti člověka. Někteří autoři hovoří o tzv. hodnotovém vědomí a 

tyto dva pojmy od sebe navzájem nerozlišují. Lze uvést další podobné pojmy, např. 

ţebříček hodnot nebo vzory hodnot. Hodnotová orientace je výslednicí všech zkušeností 

člověka. Některé situace hodnotovou orientaci upevňují a jiné ji naopak restrukturalizují, 

jak je tomu např. při překonávání vývojových krizí v dospívání, v dospělosti a ve stáří. 

„Ukazuje se také, ţe obsah soustavy hodnotového vědom je trojdimenzionální, zahrnuje 

tedy vědomí hodnot minulého období, aktuální hodnotovou orientaci a zároveň i určité 

povědomí hodnot spjatých jiţ potenciálně s obdobím následujícím.“
6 

 

1.2 Filosofické pojetí 

 

Ve své práci se snaţím poukázat na principy, kterými pachatel zachází se slovem 

„hodnota“, jakou váhu tomuto slovu přikládá, jaké hodnoty preferuje a jak je schopen je 

díky osobnostním dispozicím uplatnit ve vztahu k sobě a světu.  

Pokládám řadu otázek o hodnotách pachatelům trestné činnosti, lidem, kteří zřejmě zachází 

s hodnotami jinak, protoţe se (někteří opakovaně) ocitli ve vězení.  

Hodnotou můžeme nazvat vše, co uspokojuje něčí potřebu (tělesnou, duševní, 

duchovní, společenskou). Z toho můţeme vyvodit, ţe v praktickém ţivotě lidské bytosti je 

to činitel velmi důleţitý, neboť kaţdý čin je vázán nějakou hodnotou. 

V rámci vědy zvané filosofie a v členění řádu jejích metafyzických disciplin se tímto 

problémem zabývá řád jednání, tj. etika (ostatní řády jsou řády poznání, tj. gnoseologie, 

a řád samotné skutečnosti, tj. ontologie). Původ slova je z řeckého éthiké, éthos = zvyk, 

mrav, chování. Etika je tedy filosofická disciplina o odpovědném jednání lidského 

jedince uvnitř lidského spolubytí. Etika pojednává v metafyzických pojmech, neboť 

operuje s nutností, coţ znamená, ţe něco (tedy lidské jednání) má tak být. Řeší základní 

otázky: Jak to, ţe některé skutky pokládáme za dobré, jiné za špatné? Čím je vůbec takové 

                                                 
6
  ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : 

Masarykova Univerzita Brno 1997. ISBN: 80-85765-70-5, s. 337-338) 
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rozlišování principiálně umoţněno, z čeho vychází a na čem se zakládá? Je něčím 

vrozeným, nebo k němu lidstvo vývojově dospělo? Jakou má tedy platnost? 

„Klasický systém začíná určováním vztahu ţivota k cíli a odůvodňuje tento vstup 

poukazem na obecný zákon finality, podle něhoţ je kaţdé dění zaměřeno k cíli. Základní 

cíl ţivotního pohybu je korelátem přirozenosti, je tedy spoludán lidskou přirozeností jako 

nutný prvek daného řádu, jako to, co odpovídá přirozené tendenci člověka k vlastnímu 

zdokonalení. Své základní určení si tedy člověk nemůţe vybrat, jako si nemůţe vybrat 

lidskou přirozenost. K vlastní dokonalosti sice bytostně tíhne, ale lidským způsobem, to 

znamená, ţe k ní nedospívá automaticky, nýbrţ svobodně. V tom je obsaţeno riziko, ţe se 

člověk s vlastním určením mine, ţe nedosáhne sobě přiměřené dokonalosti. Cestu k ní si 

má totiţ vybrat sám, a to mimo jiné závisí i na jeho orientaci čili na tom, zda své určení 

poznává. V perspektivě ţivotního cíle se evidentně odvíjí i problematika smyslu ţivota. 

Jeho naplňování splývá s adekvátním zaměřením jednání, pozitivním vztahem k cíli je 

ţivotní pohyb osmyslňován. Nakolik se v konkrétním ţivotě daří tento vztah k cíli 

uplatňovat, natolik se mnohonásobná aktivita sjednocuje a člověk vytváří ţivotní řád, který 

mu jaksi na oplátku vtiskuje rysy ţivotní moudrosti. Odtud uţ není daleko k opravdovému 

štěstí, po němţ člověk nemůţe netouţit.“ (Fuchs, 1999,)
7
.  

Aristotelova obecně přijímaná definice člověka je, ţe je to ţivočich rozumový. Z této 

definice vyplývá pro člověka existence jeho nejdůleţitější vlastnosti (mohutnosti), a tou je 

rozum. Lidský rozum poznává realitu, je schopen o ní vypovídat v obecných (abstraktních) 

pojmech. Předpokladem poznání je, ţe člověk chce poznat, dobrat se pravdy. Rozum je 

tedy  ve svém nutném určení napřen k pravdě, a rozlišuje, co je dobré a zlé.  Pieper (2000)
8
 

v této souvislosti cituje Tomáše Akvinského, kdyţ píše, ţe bytostné dobro člověka – to 

znamená jeho vlastní, lidské bytí – spočívá v tom, ţe „rozum dovršený v poznání pravdy“ 

vnitřně formuje a utváří chtění a jednání. Lidská vůle pak, jakoţto trvalá a stálá schopnost 

vykonat svobodné skutky, na základě rozumového poznání a rozlišení, tedy musí být 

nasměrována ke konání dobrého.  

Člověk se tedy vyznačuje dvěma jedinečnými vlastnostmi: rozumem a vůlí, které jsou 

lidskou přirozeností napnuty k naplňování přirozeného mravního zákona. Tento zákon, 

protoţe je součástí lidské přirozenosti, musí být nutně neměnný a závazný. Lidský ţivot je 

nesen tímto přirozeným mravním zákonem a směřuje k naplnění, k finálním hodnotám, 

kterými jsou duchovní, ne egoistické hodnoty. „Jde tedy o to, do jaké míry je praktický 

                                                 
7
  FUCHS, J. Filosofická logika. Praha : Krystal OP 1999. ISBN: 80-85929-37-6. s. 42 

8
  PIEPER, J. Ctnosti. Praha : Česká křesťanská akademie 2000. ISBN: 80-85795-35-4 
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rozum, řídící jednání, schopen poznat jeho zásady. Všichni lidé rozlišují dobro a zlo 

v jednání svém a v jednání svého okolí. I kdyţ se v konkrétním rozlišování mohou často 

mýlit, vypovídá toto jejich jednání o tom, ţe disponují nejobecnější zásadou, která 

přikazuje jednat dobře a nejednat zle.“ (Fuchs, 1999)
9
  

V rámci předporozumění mravnímu světu zároveň také víme, ţe právě mravní zákon dává 

odpověď na otázku po dobrém, pravdivém ţivotě, tj. takovém, který odpovídá přirozenému 

lidskému určení (Fuchs, 1999)
10

. Oponent by v tuto chvíli zřejmě namítl, ţe cosi jako 

mravní zákon, dobro a pravda, jsou v dnešní době dávno překonány, a kdyţ ne překonány, 

alespoň relativizovány. Sám pojem mravní zákon má nádech církevního prostředí, kterému 

je často vytýkán dogmatismus a strnulost. Domnívám se, ţe existence pravdy a dobra však 

nezávisí na tom, zda ji společnost relativizuje. Jinými slovy fakt, ţe nejtemnější zločinec 

většinu ţivota strojí úklady ostatním lidem a i tak koná, znamená spíše to, ţe jeho rozum i 

vůle jsou jen málo napřeny směrem k pravdě a dobru. Nevyvrací to však existenci 

obecných hodnot.  

V dnešním společenském smýšlení nalézáme spíše tendence k absolutizaci svobody, coţ 

je, jak píše Fuchs, „vysvětlitelné na základě agnostické fundace, jejíţ přirozené vazby se 

rozplývají v agnostické skepsi. Díky tomu jsme pak svědky proklamací vypjatého 

antropocentrismu: svoboda má přednost před pravdou, jedinci či společenské skupiny mají 

právo rozhodovat o dobru a zlu. V logice takového předimenzování svobody je skutečně 

obsaţena absolutní svrchovanost jedince, v níţ by kaţdý oprávněně dělal, co by chtěl. To 

je ovšem společensky neúnosné, takţe nepřející realita se prosazuje alespoň společenským 

aspektem ţivota. Ke slovu přichází mocensky způsobilá autorita, která sama stanoví, co je 

správné a co nikoliv – ovšem podle svých představ, potřeb a zájmů. Člověk je v takovém 

pojetí tvůrcem mravní správnosti, čili toho, co je v lidském jednání rozumné, lidsky 

přijatelné. Odpojení svobody od přirozenosti je tedy zpochybněním obecného mravního 

zákona na pozadí agnostické redukce poznání.“ (Fuchs, 1999)
11

. Tyto tendence mají za 

následek relativizaci pravdy a subjektivizaci myšlení, čímţ dochází k relativizaci ţivotních 

hodnot.  

Na základě této teze předpokládám, ţe i pachatel, který spáchal trestný čin, je svou 

přirozeností veden k dobrému jednání. Záleţí jen na rozumu – tedy na míře poznání toho, 

                                                 
9
   FUCHS, J. Předpoklady nerelativizované etiky. Praha : Krystal 2007. ISBN: 978-80-85929-94-2 

10
  FUCHS, J. Předpoklady nerelativizované etiky. Praha : Krystal 2007. ISBN: 978-80-85929-94-2 

11
  FUCHS, J. Předpoklady nerelativizované etiky. Praha : Krystal 2007. ISBN: 978-80-85929-94-2 
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co je dobré a co špatné, a na vůli – tedy schopnosti směrovat své jednání k dobru. (Tím se 

nijak nepopírá souvislost osobních rozhodnutí člověka a společenských podmínek).   

Protoţe jsem se rozhodla zastávat tento pozitivní přístup k člověku, vyvozuji z něho i 

naději na rozvoj oné mravní přirozenosti u pachatelů – tedy lidí obecně povaţovaných za 

zvrácené, špatné, nenapravitelné.  

Dispozice člověka směřovat k dobru a naplňovat je v konkrétním jednání nazýváme 

ctnosti. V klasickém filosofickém systému jsou to pevné postoje, trvale nabyté 

dokonalosti rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a 

usměrňují naše chování. Základní funkci v mravním ţivotě mají čtyři základní ctnosti, a 

to moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. Všechny ostatní ctnosti jsou seskupeny 

okolo těchto základních ctností. Moudrost je ctnost, která dává praktickému rozumu 

schopnost, aby v kaţdé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené 

prostředky k jeho konání. V ctnosti spravedlnosti dává člověk druhému, co mu náleţí – na 

této zásadě je zaloţen veškerý spravedlivý řád na světě. Statečnost je mravní ctnost, která 

při obtíţích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Podstata statečnosti spočívá v 

tom, ţe člověk v boji za uskutečnění dobra snáší zranění. Mírnost je mravní ctnost, která 

zmírňuje přitaţlivost rozkoší a dává člověku schopnost vyrovnaně uţívat stvořená dobra. 

Zabezpečuje vládu vůle nad pudy a udrţuje touhy v mezích počestnosti. 

Jelikoţ se při svých výzkumech často setkávám s pachateli, kteří jsou věřící, musím zmínit 

ještě alespoň tzv. božské ctnosti, kterými jsou víra, naděje a láska. Katechismus 

katolické církve uvádí, ţe „víra je boţská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co 

nám řekl a zjevil a co nám svatá církev předkládá k věření, protoţe Bůh je pravda sama. 

Naděje je boţská ctnost, kterou touţíme po nebeském království a po věčném ţivotě jako 

po svém štěstí tím, ţe důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své síly, ale na 

pomoc Ducha svatého. Láska je boţská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro 

něho samého a svého bliţního jako sebe z lásky k Bohu.“
12

.  

Ať jiţ nahlíţíme hodnoty z hlediska filosofického, duchovního nebo psychologického, je 

třeba dodat, ţe ve chvíli páchání trestného činu se člověk od obecného mravního zákona 

odvrací a z mnohých důvodů jedná často proti vší lidské přirozenosti. To můţe být 

důsledkem nesprávného uspořádání obsahů v hodnotovém systému nebo například 

vědomým či nevědomým odvrácením se od dobra a preferencí zvrácených hodnot. 

 

 
                                                 
12

  Katechismus katolické církve. Praha: Zvon 1995. ISBN: 80-7113-132-6. s. 457-459 
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1.3 Psychologické pojetí 

 
Panajotis Cakirpaloglu (2004) míní, ţe psychologická věda postrádá všeobecně platnou 

teorii o hodnotách. Drago Pantič (in Cakirpaloglu 2004) míní, ţe „v porovnáním s postoji, 

míněním a podobnými konkurenčními pojmy hodnoty představují obecnější kategorie, 

tedy spolehlivější predikátory individuálního chování. Hodnoty (na rozdíl od postojů, 

zájmů, mínění) představují poměrně stabilní dispozice. Z hlediska dlouhodobé 

perspektivy podléhají transformacím, avšak tyto stabilnější psychické kategorie umoţňují 

zaměření vědecké pozornosti na individuální systémy hodnot a hodnotových orientací jako 

na subjektivně nejvýznamnější dynamizmy cílevědomého jednání člověka.“
13

 

V psychologii existuje mnoho autorů, kteří se snaţí či snaţili zařadit hodnoty do systému 

obecné psychologie, vývojové psychologie nebo psychologie osobnosti.  

„Řada psychologů zdůrazňuje ţádoucnost jako nejvýznamnější atribut hodnoty. Např. 

R.M. Williams Jr. říká: „My definujeme hodnoty jako koncepce ţádoucnosti, které slouţí 

v selektivním chování jako kritérium o preferenci, volbě, či zdůvodnění pro navrţené nebo 

reálné chování.“ Pojem ţádoucnost Wiliams chápe poněkud redukcionisticky, protoţe 

hodnoty ztotoţňuje s niţším dynamickým pojmem selektivní preference. Podobně smýšlel 

Maslow tvrzením, ţe hodnoty existují nejen u lidí, ale i u ţivočichů. Atribut ţádoucnosti je 

osnovou další definice Scheibeho: „Hodnotové úsudky se vztahují na to, co se přeje, co se 

povaţuje za nejlepší, co se miluje, to, co je třeba konat. Hodnoty sugerují přání, činnost, 

cíle, vášně, valence nebo morálku. Zde se ţádoucnost vztahuje na ty nejvyšší subjektivní 

obsahy a dynamismy osobnosti.“
14

  

Další definici uvedl Rot (in Cakiparoglu 2004): „hodnoty označují ideje nebo situace, o 

kterých existuje přesvědčení, ţe představují něco dobrého, ţádoucího, něco, k jehoţ 

realizaci je třeba směřovat.“ Existující přesvědčení o dobru však můţe mít různé významy: 

dobro jako ryze subjektivní kategorie, nadindividuální obsah nebo společenská či kulturní 

norma. Dobro jako subjektivní atribut hodnoty zastupují představitelé existenciální 

psychologie: Frankl zdůrazňuje význam individuálního smyslu a hodnoty u konkrétního 

jedince. Podobné stanovisko hájí Allport učením o idiosynkrazii individuálních motivů a 

cílů. Dobro jako nadindividuální vlastnost hodnoty upřednostňuje Jung v koncepci o 

                                                 
13

  CAKIRPAROGLU P. Psychologie hodnot. Votobia s.r.o. 2004. ISBN: 80-7220-195-6, s.  
14

  CAKIRPAROGLU P. Psychologie hodnot. Votobia s.r.o. 2004. ISBN: 80-7220-195-6, s. 353 
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archaických činitelích jednání. Archetyp rovněţ implikuje moţnost existence objektivních 

hodnot.  

O nadindividuální podstatě ţádoucnosti mluví i Fromm, avšak v souvislosti s vlastní 

koncepcí o naplnění lidské přirozenosti: „dobro znamená ve smyslu humanistické etiky 

přitakání ţivotu, rozvíjení lidských sil. Ctnost je odpovědnost vůči svému vlastnímu bytí. 

Zlo představuje ochromení člověka, neřest je nezodpovědnost vůči sobě samému.“ 

Frommovo humanisticko-etické stanovisko povaţuje hodnoty za existenční tendence 

související s naplněním jedince, neboť realizují to, co v bytí  „je“. Sociálně psychologické 

pojetí ţádoucnosti vychází z kontextu skupinového ţivota. „Pod hodnotami rozumíme to, 

co se povaţuje jako dobré nebo špatné a pro co, podle přesvědčení příslušníků určité 

skupiny je třeba bojovat nebo usilovat.“, píše Rot. V definici se zdůrazňuje především 

význam skupinového vědomí pro vznik a regulaci skupinové aktivity. Hodnoty a 

přesvědčení tvoří součást skupinového vědomí, které podporuje kontinuitu a persistenci 

kaţdé kultury a společnosti. Krech, Crutchfield a Ballachey zahrnují kulturní a skupinové 

hodnoty do sféry tzv. implicitní kultury, která objasňuje specifické aspekty ţivota v dané 

kultuře pomocí psychologických mechanismů. (Cakiparoglu 2004, s. 354) 

Dobro jako společensko kulturní kategorie existuje v normativním pojetí hodnot sociologie 

a kulturologie. Normativní podstatu hodnot zdůrazňuje sociolog Mihailo Popovič ve svém 

díle  Problémy společenské struktury: „hodnoty představují společenské standardy, kterými 

jsou regulovány činnost a chování lidí ve společnosti. Hodnoty určují co je třeba dělat, 

oceňovat, k čemu směřovat, zatímco normy regulují jak, tj. způsob chování při realizaci 

hodnoty nebo jak obecně jednat.“ Sociologický přístup k normám je obecný: normy 

představují univerzální a zavazující standardy sociálně ţádoucího a prospěšného jednání 

kaţdého člena společnosti. V psychologických definicích se normativnost hodnot také 

zdůrazňuje, především v psychologii sociálních skupin a skupinového ţivota. Takto pojaté 

normativní dobro implikuje dva cíle: udrţení skupinové harmonie a optimální uspokojení 

sociálních motivů členů skupiny. (Cakiparoglu 2004, s. 355) 

Některé psychologické definice zaměřují pozornost na obecnou integrující funkci hodnoty. 

Allport mluví o významu hodnot pro systémovou integraci „ústředních postojů nebo 

sentimentů, které určují prioritu mezi lidskými preferencemi a také i strukturu ţivota“. 

Výsledkem působení hodnot je strukturální propojení celků pro optimální realizace 

osobnosti uvědomělého jedince. Nejvyšší integrující funkcí hodnoty je vývoj ucelené 

ţivotní filozofie osobnosti. Podmínkou je působení principů současnosti a pluralizmu 

uvědomělých tendencí člověka. Další definice zdůrazňují praktický význam hodnot. 
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V souvislosti s tím Milton Rokeach rozlišuje instrumentální a terminální hodnoty, které 

definuje jako „stabilní přesvědčení, ţe zvolené chování či existence je sociálně přijatelnější 

neţ opačné chování či existence“. Uvedená definice explicitně tvrdí, ţe „lidé vlastní 

hodnoty, a nikoliv objekty z okolí. Způsob chování nebo instrumentální hodnota napomáhá 

k realizaci zvoleného stavu existence nebo k získání cílové, terminální hodnoty“. 

Instrumentální hodnoty se vztahují především na morálku a vhodnost. Terminální hodnoty 

určují aktuální a budoucí cíle jedince. Vztahy mezi instrumentálními a terminálními 

hodnotami jsou dynamické i v dalším slova smyslu, a sice, ţe dochází k transformaci 

instrumentální hodnoty v cílovou hodnotu. Zvolený a účinný způsob chování se můţe 

osamostatnit a stát se autonomním cílem určujícím působení jedince. Tento psychologický 

proces označil Allport pojmem funkční autonomie motivu, např. kdyţ se po dosaţení 

prestiţní profese (terminální hodnota) prostřednictvím vzdělání (instrumentální hodnota) 

pokračování ve vzdělání stane celoţivotním projektem osoby (terminální hodnota). 

Tradiční spory mezi etickým transcendentalismem a empirismem kolem otázky o původu 

hodnot byly přeneseny také na půdu psychologické teorie. Transcendentalistické pojetí 

v psychologii, zejména doktrína o apriorní povaze, nadřazenosti nebo nezávislosti hodnot 

vůči člověku zastávají psychoanalýza, behaviorismus a jejich četné varianty. Extrémní 

environmentalistické stanovisko zastával Skinner pozitivistickým zamítnutím existence a 

smyslu subjektivních hodnot. Na druhé straně axiologický empirismus a pojetí o 

subjektivním původu hodnost zdůrazňují četné humanistické, existenciální personalistické 

koncepce v psychologii. Kompromisní cestu mezi transcendentalismem a empirismem 

zvolil např. Scheibe vlastní interakční axiologií: „hodnoty jsou souvislé události, závislé na 

mnoţství vnitřních podmínek, vnějších podmětových konfigurací a typech odpovědí. Jsou 

vztahové ve smyslu, ţe představují vztahy mezi hodnotící osobou a hodnoceným 

objektem“. Hodnota vzniká v důsledku interakce mezi subjektem a objektem hodnocení. 

Interakční princip popírá apriorní povahu hodnot – hodnoty existují mimo objekty a osoby, 

jsou tedy produktem sloţitého vztahu člověka a určité části (fyzického nebo sociálního) 

prostředí. (Cakiparoglu 2004, s. 355-356) 
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1.3.1 Klasifikace hodnot 

 
Obecnější pojmové celky uspořádal Cakirparoglu do 22 kategorií, aby tak vytvořil 

systematické uspořádání dosud získaných poznatků. K volbě kritérií dospěl analýzou 

existujících definic. Uvádím výčet a  stručný popis kategorií, které Cakiparoglu předkládá 

ve své knize Psychologie hodnot na stranách 357- 362. 

1. Kdo je nositelem hodnot - toto kritérium rozděluje hodnoty na individuální, 

skupinové a univerzální. Vyskytuje se v učeních, která přiznávají vliv historických, 

společensko-kulturních, skupinových a individuálních činitelů na fenomény lidské 

přirozenosti. 

2. Původ hodnoty – podle zdroje vzniku lze rozlišovat hodnoty individuální a 

institucionální. Individuální hodnoty představují ryze subjektivní, intrinsické 

kategorie podobající se Allportově koncepci personálních rysů, institucionální 

hodnoty mají povahu obecných norem a představují navazující pravidla chování 

pro všechny členy skupiny.  

3. Vztah k přirozenosti člověka a živočichů – humanistický přístup povaţuje 

hodnoty za imanentní vlastnosti lidské přirozenosti, zatímco někteří autoři 

připouštějí, ţe i zvířata mohou vlastnit prvky hodnot. Charles Morfia povaţuje 

hodnoty jako tendence nebo dispozice ţivých tvorů preferovat určité objekty víc 

neţli jiné. Maslow rovněţ tvrdí, ţe „ţivočichové a lidé jsou odhodláni naučit se 

vše, co jim zaručí dosaţení těchto dober“. Protoţe pouţívá pojem lidské hodnoty, 

předpokládá existenci i jiných druhů hodnot. Jinými slovy, preference ţivočichů lze 

povaţovat za rudimentární hodnocení. 

4. Role hodnoty – dle tohoto kritéria Aristoteles rozlišoval hodnoty – prostředky a 

hodnoty – cíle. Rokeach později rozpracoval tuto klasifikaci do tzv. 

instrumentálních a terminálních hodnot. Allport poukázal na význam vztahů mezi 

hodnotami – prostředky a zvolenými cíli pro tvoření nových hodnot jedince, které 

pak vedou k rozvoji vysoce personalizovaných vlastností já. 

5. Pozice v hierarchii – hodnoty nejčastěji tvoří individuální systém vertikálního, 

hierarchického uspořádání. Nejznámější teoretickou koncepcí tohoto typu 

hodnotové struktury je Maslowova hierarchie potřeb. Podle ní lze rozlišovat níţe 

postavené D-hodnoty a výše postavené B-hodnoty. D-hodnoty jsou výsledkem 
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tělesného nebo fyziologického nebo fyziologického nedostatku nebo přebytku – 

jejich povaha je biologická, ultimativní a retrográdní; jsou to automatizované 

programy, které obnoví stav dynamické rovnováhy organismu a po vykonání 

vlastní funkce hasnou. B-hodnoty představují vysoce subjektivní tendence k růstu 

osobnosti a působí dle vlastních autonomních mechanismů a progresivních principů 

vývoje – Allport je popsal v teorii o funkční autonomii motivů. Nejvyšších hodnot 

včetně stavů sebeaktualizované osobnosti nelze definitivně dosáhnout, jejich 

význam je v realizaci celoţivotního projektu, jehoţ smyslem je nejintenzivnější 

proţívání a plnohodnotný ţivot jedince prostřednictvím naplňování autentických 

potenciálů. Frankl také zastává názor hierarchického uspořádání individuálních 

hodnot v hodnotový systém: osnovu hierarchie tvoří záţitkové hodnoty, hodnoty 

tvůrčí se nacházejí uprostřed systému, zatímco postojové hodnoty, které jsou pro 

naplnění bytí nevýznamnější, zaujímají tu nejvyšší pozici.  

6. Stupeň obecnosti – podle tohoto kritéria jsou některé hodnoty pouze 

specifickými preferencemi. Ztotoţnění hodnot s nejjednoduššími dynamickými 

mechanismy chování nacházíme např. u Jamese Davise, který soudí, ţe hodnota 

představuje postoj určující některou věc jako ţádoucí nebo neţádoucí. Ţádoucnost 

postojů objasňuje volbu cílů. Předpokladem kaţdé volby je určitá hladina aktivace 

organismu. „Spící organismus není schopen volit“, píše Karel Scheibe. Jiné 

hodnoty však lze chápat jako velmi obecné, generalizované postoje nebo ţivotní 

filozofie. Tak Clyde Kluckhohn dochází k závěru, ţe hodnotová orientace se rovná 

zobecněné a organizované koncepci o přírodě, o postavení člověka uvnitř ní, o 

interpersonálních vztazích a o ţádoucím či neţádoucím v relacích člověk-prostředí 

a člověk-člověk. Jako komplexní koncepce hodnoty určují veškeré jednání člověka. 

7. Podstata hodnoty – podle neobecnější podstaty lze hodnoty rozdělit na 

očekávané, tj. normativní standardy chování, a na hodnoty směřující k naplnění 

existence. Normativní standardy souvisí se sociální prospěšností kolektivu a 

nabádají jedince, aby jako člen společnosti plnil to, co je třeba. Podobně smýšlel 

americký psycholog tureckého původu Muzafer Scherif, který zastával názor, ţe 

hodnoty jsou v podstatě společenské normy. Společenská hodnota nebo norma 

bývá standardizovaná v průběhu interakce lidí uvnitř skupiny vztahující se k 

aspektům ţivota relevantním pro skupinu. Zatímco pro Scherifa společenské normy 

implikují existenci emocionálně sycených generalizací, které se vztahují na 
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očekávané, dokonce na ideální způsoby chování, Fromm prosazuje humanistické 

stanovisko, ţe hodnoty souvisejí s naplněním toho, co v bytí ‚je„.  

8. Funkce lidských hodnot – je kritérium rozlišující hodnoty na adaptující  - 

zprostředkující přizpůsobení v nových podmínkách, ochranné - Ego obrana, 

poznávací – různé zájmy a kognitivní potřeby a sebeaktualizující – hodnoty růstu.  

9. Obsah hodnoty – z hlediska specifického obsahu je moţné dělit hodnoty na 

normativní – jako orientační činitele chování, na hodnoty, které zdůrazňují 

individuální a sociální ţádoucnost a na preference působící selektivně na chování. 

Normativní funkce upřednostňují především sociologické definice hodnot. Kvalitu 

ţádoucnosti zdůrazňují psychologové, např. Scheibe, Williams jr. pak mluví o 

hodnotách jako selektivních preferencích.   

10. Oblast směřování hodnot – toto kritérium posuzuje hodnoty podle typu dobra 

a výsledkem jsou kategorie morálních, estetických, náboţenských a jiných hodnot. 

S dobrem jako kritériem hodnot pracoval Spranger při tvorbě vlastní klasifikace 

osobnostních typů: rozlišoval dobro jako spravedlnost, zisk, krásu, humánnost, moc 

a sjednocení; podle typu dobra rozlišoval hodnoty teoretické, ekonomické, 

estetické, sociální, politické a náboţenské.  

11. Intenzita projevu hodnoty – je kritériem, které hodnoty rozlišuje na explicitní 

a implicitní, manifestní a latentní, aktuální a potenciální. Explicitní a implicitní 

hodnoty jsou určeny kvalitou interakce mezi člověkem a společností, zkušenostmi a 

vlastnostmi jedince; jako synonyma se pouţívají také pojmy extrinsické (angl. 

Extrinsic) a intrinsické (angl. Intrinsic) hodnoty: extrinsické hodnoty označují 

vnější, povrchové vlastnosti a kategorie, intrinsické hodnoty se váţou k podstatě 

osobnosti. Manifestní hodnoty mají podobný význam jako explicitní hodnoty, 

v psychologii však pojem manifestní implikuje sociální zaměřenost nebo očekávání 

veřejné odezvy vůči individuálnímu projevu. Pojem latentní označuje skrytý, 

utajený význam hodnoty; v abhidhammi je latentní hodnota (anusaye) nositelem 

nezdravých činitelů osobnosti, v pojmech aktuální a potenciální je rozhodující 

časový rozměr hodnoty.  

12. Stupeň vědomosti – toto kritérium určuje hodnotu buď jako vědomou, nebo 

jako nevědomou. Vědomé koncepty upřednostňuje Allportova personalistická 

koncepce: převaţují-li nad nevědomými hodnotami, jsou důkazem cílevědomé 

aktivity vyspělé, duševně zdravé osobnosti. Výskyt nevědomých hodnot je, podle 

něho, častý u dětí, nevyvinutých osobností a také u psychopatologických stavů. 
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Freudova psychoanalytická teorie povaţuje nevědomé hodnoty za základ dynamiky 

osobnosti, v Jungově pojetí významná oblast nevědomí zahrnuje obsahy 

kolektivního, archaického původu. Dynamika osobnosti tedy přesahuje úzký rámec 

intrapsychických činitelů jednání.  

13. Stupeň zakotvenosti – jeho určením lze odlišit povrchovou či deklarovanou 

(extrinsic) hodnotu, jejímţ základním mechanizmem je konformování, od pravdivé, 

autentické či vnitřní (intrinsic) hodnoty, která je tím pravým regulátorem jednání. 

14. Umístění hodnoty – toto kritérium se podobá kritériím č. 1 a 2 a rozlišuje 

subjektivní a objektivní hodnoty. Subjektivní hodnota klade důraz na vnitřní původ, 

zdroje a dynamiku. Objektivní hodnota souvisí s vnějšími vlastnostmi, s cíli a 

normami jednání. Subjektivní podstatu přisuzoval hodnotám Rot. Jung mluví o 

kategorii objektivních hodnot, kterou tvoří nadindividuální a kolektivní dynamismy 

jednání. Existuje také kompromisní alternativa Scheibeho – transakční podstata 

hodnoty.  

15. Stupeň vzdálenosti hodnoty od osoby – dle tohoto kritéria lze rozlišovat 

konkrétní a abstraktní hodnoty. U konkrétních hodnot převládá citový vztah 

k blízkým obsahům, objektům a pojmům, abstraktní hodnoty souvisí s velice 

vzdálenými obsahy a cíli. Frankl rozlišuje konkrétní od abstraktní hodnoty dle 

stupně realizovatelnosti individuálního smyslu. Konkrétní význam určité situace 

nabízí reálné a optimální podmínky existence. Logoterapie upřednostňuje konkrétní 

hodnoty místo abstraktních hodnot kvůli srozumitelnosti a dosaţitelnosti ze strany 

jedince. Příkladem abstraktní hodnoty je metafyzický pojem absolutního smyslu.  

16. Modalita účinku – toto kritérium rozlišuje pozitivní a negativní, progresivní 

a regresivní, potenciální a aktuální hodnoty. Pozitivní a negativní hodnoty rozlišuje 

Lewin v souvislosti s valencí aktuálního cíle. Určení progresivní a regresivní 

hodnoty souvisí s dichotomií duševního zdraví – duševní porucha; regresivní 

hodnoty pouţívá abhidhamma (anusaye), psychoanalýza (obranné mechanismy) aj. 

Pojem potenciální označuje latentní, pravděpodobné, z pohledu humanistů a 

existencialistů hodnoty nezbytné pro růst osobnosti. Jungovo pojetí pojmu 

potenciální souvisí s hodnotovým nábojem archaických obsahů.  

17. Časová dimenze – z časového hlediska je moţno dělit hodnoty na minulé, 

současné a budoucí. U minulých se klade důraz na zkušenost, kontinuitu, 

důslednost apod., součastné hodnoty jsou aktuální zájmy, postoje, motivy atd. a 

budoucí hodnoty aproximují osobnostní ideály, cíle, záměry aj. 
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18. Způsob přístupu ke skutečnosti – dle tohoto kritéria Engliš rozlišuje 

ontologické, teleologické a nomologické vlastnosti jevů, ke kterým jsou analogicky 

přiřazeny ontologické, teleologické a normativní hodnoty. 

19. Deduktivní versus induktivní přístup – deduktivní přístup vychází 

z apriorního názoru, ţe hodnoty jsou dispozice, které se manifestují v chování a 

které je rovněţ moţno objektivně pozorovat a měřit. Induktivní přístup je cesta 

tvoření úsudků o předmětu zkoumání, jehoţ základem je metoda pozorování.   

20. Způsob operacionalizace hodnot – z hlediska operacionalizace lze rozlišovat 

pozice a funkce hodnoty ve výzkumném procesu. Hodnoty mohou být určeny jako 

nezávislé, zprostředkující nebo závislé proměnné v souladu s předmětem a cílem 

empirického bádání.  

21. Velikost hodnoty – toto kritérium rozlišuje hodnoty dle předem určené míry 

nebo stupnice, např. dva předměty téhoţ druhu, z nichţ jeden má větší hodnotu neţ 

druhý. Kvantitativní rozlišení lze především uplatnit u hodnot materiálního, 

biologického nebo fyziologického původu.  

22. Intenzita hodnoty – kritérium intenzity je zaměřeno na určení výše hodnoty a 

je důleţité pro empirické zdůvodnění koncepce o hierarchii hodnot. Kromě 

psychologické axiologie našel pojem intenzity hodnot uplatnění v objektivních 

psychofyzických měřeních individuální citlivosti – v určení minimálního, 

maximálního a diferenciálního prahu.  
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2. Pachatel 

 
Z hlediska forenzní a penitenciární problematiky je pachatel člověk, který spáchal trestný 

čin a byl za něj odsouzen. V obecném pojetí je pachatel člověk, který se dopustil 

nemorálního činu nezávisle na tom, zda byl dopaden nebo ne. Pro svoji práci jsem zvolila 

vzorek pachatelů-muţů, kteří přišli do konfliktu se zákonem a byli za páchání trestné 

činnosti (minimálně jednou) odsouzeni. 

 

2.1 Vývoj kriminálního chování 

 

Kriminální myšlení a chování se utváří zejména vlivem sociálního, respektive rodinného 

(výchovného) prostředí. Přijímání hodnot souvisí s utvářením názorů na svět a společnost, 

na principy, jakými člověk funguje s interakci s okolím.  

Aspekty utvářejících se kriminálních vzorců chování lze pozorovat uţ v mladším školním 

věku. Jde zejména o drobné krádeţe, lhaní a agresivitu. Při hodnocení takového chování je 

třeba si uvědomit, ţe děti mají přirozené tendence vzít si, co se jim líbí, ospravedlnit se, 

byť za cenu lţi, případně řešit sebeprosazení instrumentální agresí. Záleţí na tom, v jaké 

míře se výše zmíněné chování objevuje. Pokud u dítěte nepozorujeme jiné neţ uvedené 

vzorce chování, můţeme hovořit o moţnosti vzniku poruch chování a následném 

kriminálním chování.  

„Školní a starší školní věk je ovlivněn nástupem pubescence a somatosexuální zralosti. 

Jedinci procházejí krizí identity, přestávají se cítit dětmi a snaţí se stát součástí světa 

dospělých. Ten je ještě neakceptuje, proto se obracejí k prostředí vrstevníků, kde se cítí být 

sví a silní.“
15

 Pokud děti nemají dobré rodinné zázemí, můţe se společenská role jedince 

utvářet skrze trestnou činnost (zejména majetkovou trestnou činnost, zneuţívání drog, 

pohlavní zneuţívání).  

„Juvenilní věk, věk mladistvých (15-18 let) je velmi kritický z hlediska delikvence, která 

má v celém světě stoupající trend. Trestnou činnost páchají obě pohlaví, poměr mezi činy 

chlapců a dívek se udává 4:1. Rozdíl je v obsahu: u chlapců převládají majetkové a násilné 

trestné činy, u dívek je to „sexuální delikvence“. U obou pohlaví pak problémy s abúzem 

drog a potíţe s tím související (obstarávání prostředků na nákup drog).“
16

 Vrstevnické 

                                                 
15

  SVOBODA, M. Psychodiagnostika dětí a dospělých. Portál : Praha 2001. ISBN: 80-7178-545-8, 

s.737 
16

  SVOBODA, M. Psychodiagnostika dětí a dospělých. Portál : Praha 2001. ISBN: 80-7178-545-8, 

s.737 
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party se vytvářejí na základě společných zájmů (ideologie, druh hudby atd.). Nárůst 

agresivního chování je pochopitelný z hlediska fyziologických změn v organizmu, 

charakteristické jsou obtíţe se zvládáním projevů agrese. Nekonformnost období můţe 

snadno přerůst do netolerance, agresivity a narcismu. (Svoboda 2001, s. 737) 

„Ke zdrojům kriminality je třeba přičíst v první řadě neutěšené rodinné prostředí, často 

primitivní, bez hlubších citových vztahů, často samo agresivní, s absencí právního vědomí. 

Nezřídka vede děti k páchání trestné činnosti, kryje je. S tím souvisí neplnohodnotně 

vyplněný volný čas. Velké popularity dosáhl dnes jiţ historický Durkheimův pojem – 

anomie, který je chápán jako pozadí, terén, na němţ se mohou rozvíjet antisociální 

projevy, chování odchylující se od normy. Rodinná anomie se projevuje:  

1. vědomým nedostatkem solidarity, citů a přesvědčení v rodině,  

2. pocity bezradnosti u dětí,  

3. problémy při identifikaci dítěte s některým z rodičů.
17

  

Proces utváření kriminálního chování je moţné pozorovat i z anamnestických dat 

zvoleného vzorku informantů ve výzkumné části práce. Vzorce kriminálního chování 

mající kořeny v dětství jsou tak zaţity a vtištěny do myšlení pachatelů, ţe vysoké procento 

recidivy není překvapující. Prevencí kriminálního chování je velmi časná intervence ve 

výchovném prostředí (školka, škola) a intenzivní práce s jedincem. Sekundární a terciární 

prevence zdaleka nemá tak vysoký rehabilitační potenciál jako včasné podchycení 

rozvíjejícího se problému.   

  

2.2 Osobnost pachatele 

2.2.1 Historické pojetí 

 

 Biologický determinismus. Vědci vycházeli z předpokladu, ţe pachatel se 

liší od normální populace nějakými nápadnými fyzickými znaky.  

 

 Fyziognomisté (18.století) věřili, ţe existuje vztah mezi rysy obličeje, jeho 

výrazu a povahovými vlastnostmi, např. špičatá brada svědčí o chytrosti a 

sklonu k podvodům. Stoupencem byl Lavarter - za zločinecké znaky 

povaţoval velký nos, muţe bez vousů a ţeny s vousy. 

                                                                                                                                                    
 
17

  SVOBODA, M. Psychodiagnostika dětí a dospělých. Portál : Praha 2001. ISBN: 80-7178-545-8, 

s.737 
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 Frenologové povaţovali zločin za výsledek niţších sklonů a takových rysů 

osobnosti, které jsou dány tvarem mozku, lebky a chování. Představitelem 

je Franz Josef Gall (1758-1828).  

 

 Kriminálně-antropologická koncepce (Cezare Lombroso). Vytvořil 

koncepci rozeného zločince. Podle něj rozený zločinec je atavistický 

ţivočišný typ, primitivní, s některými biologickými a psychickými 

vlastnostmi. Dělal výzkum velkého počtu lidí. Svoje názory doplnil o teorii 

degenerace a určil typy pachatelů v situační závislosti. Vytvořil typologii 

šesti typů: 

- rozený delikvent (rozeznatelný na první pohled) 

- delikvent zvláštní náruţivosti (páchá jeden delikt) 

- šílený delikt (alkoholik) 

- zdánlivý delikt (nešťastná shoda okolností) 

- krimiminoloid (přechod) 

- tajný delikvent (buď politický nebo fanatický - patří sem i prostitutky). 

 

 Kretschmer spojuje temperament s tělesnou konstitucí. Pyknici (cyklotymní 

temperament) se dopouštějí míně trestné činnosti, zatímco astenici či atletici 

(schizotymní temperament) se dopouštějí trestní činnosti závaţné. 

 

 Psychoanalytické koncepce jsou rozšířené v americké kriminologii. Freud 

hledal příčiny delikventního chování ve specifických poruchách dětského 

věku, které mohou vést k psychickým intrakonfliktům. Výklad Freuda 

(např. kleptomanie u ţen) - neschopnost získat sexuální uspokojení, jsou 

zachváceny tlakem ke krádeţím bez pocitu viny. 

 

 Sociologické teorie kriminality chápou kriminalitu jako sociálně 

patologický jev. Sociologické teorie si všímají problémů jako je socializace, 

sociální učení a v tomto směru působení referenčních sociálních skupin, 

působení institucí a působení socio-kulturních vlivů.
18

 

                                                 
18

 ............................................................ Dostupné z: www.skas.law.muni.cz/materialy/Psychologie.doc 
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2.2.2 Současné pojetí osobnosti pachatele 

 
Základní typy osobnosti pachatele: 

 

 Socializovaný typ 

Člověk, který spáchá trestný čin z často pochopitelných důvodů: velmi silný tlak okolí, 

způsobí trestný čin z nedbalosti, řídí v opilosti (výjimečně). Na takové pachatele má trest 

velmi dobrý účinek, pachatel je schopen svůj čin pochopit, přijmout vinu a trest 

(odpovědnost za své chování).  

 Neurotický 

U neurotického pachatele se objevuje  zvýšená úzkostnost, frustrace, nízká frustrační 

tolerance, hysterická reakce atd. Trestná činnost je často protestem vůči společnosti, 

rodině, pachateli jsou většinou mladí lidé. Trestné činy mohou být demonstrativní – 

pachatel krade, ale po kradených předmětech netouţí. Často se trestná činnost týká 

zneuţívání drog a dalších návykových látek.  

 S poruchou osobnosti 

U jedince přetrvávající, ve struktuře osobnosti hluboce tkvící vlastnosti a projevy, které se 

manifestují nepřiměřenými reakcemi na nejrůznější osobní a sociální situace. Tyto reakce 

představují výraznou odchylku od způsobu, jakým průměrná osoba v dané kultuře chápe, 

myslí a cítí a jak reaguje ve vztahu k jiným lidem.
19

  

V MKN-10 je najdeme pod kódem F 60. 

Rozlišujeme: poruchu osobnosti paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní (s 

variantou impulzivní a hraniční), histriónskou, anakastickou, anxiózní a závislou.  

 Mentálně nedostačivý typ (mentálně retardovaný typ, dříve oligofrenik) 

 Osoby s mentálním postiţením. Bývají velmi sugestibilní a zároveň často 

nedostačivě zacházejí se svojí agresivitou. Nezřídka se objevují útoky vůči 

dětem, zvířatům (slabším bytostem).  

 Psychotický typ 

Typický je nesrozumitelný motiv, který je podněcován psychotickým stavem, 

halucinačními stavy nebo bludy. Trestná činnost je často velmi brutální, pachatelé, např. 

                                                 
19

  HORT, V. HRDLIČKA, M. KOCOURKOVÁ, J. Dětská a adolescenční psychiatrie. Portál : Praha 

2008. ISBN: 978-80-7367-404-5 
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vedeni příkazy, mají pocit, ţe je někdo chce zabít a ţe se musí bránit, ţe musí zničit zlo, 

které se usídlilo ve vedlejším bytě atd. 

  

2.3. Poruchy osobnosti 

I kdyţ se osobnost pachatele dává velmi často do souvislosti s disociální poruchou 

osobnosti, ne vţdy zde musí existovat přímá souvislost. Lidé s poruchou osobnosti jsou 

nápadní tím, ţe jeden (nebo více) rysů osobnosti výrazně vyniká. Můţe jít o politiky, 

sběratele, herce, vědce, ale také o pachatele.  

Zdravotnictví, respektive mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) pojmenovává 

poruchy týkající se osobnosti takto:  

- poruchy osobnosti specifické 

- smíšené a jiné poruchy osobnosti 

- přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo 

nemoci mozku 

- návykové a impulzivní poruchy 

- poruchy pohlavní identity 

- poruchy sexuální preference 

- psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací 

- jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých 

U pachatelů, jak jiţ bylo zmíněno, je často patrná specifická porucha osobnosti. 

Diagnostická vodítka podle MKN-10 jsou:  

Stavy, které nelze přímo přisoudit poškození nebo onemocnění mozku nebo jiné 

psychiatrické poruše a které vyhovují těmto kritériím: 

(a) výrazně disharmonické postoje a chování, zahrnující obvykle několik oblastí funkcí, 

např. afektivitu, vzrušivost, kontrolu impulzivity, způsoby vnímání, myšlení a styl vztahů k 

ostatním lidem, 

(b) abnormální vzorec chování je trvalý, dlouhodobý a není omezen na epizody duševního 

onemocnění,  

(c) vzorec abnormálního chování ovlivňuje celou osobnost a je jasně maladaptivní v 

širokém rozsahu osobních a sociálních situací, 



 24 

(d) shora uvedené projevy se vţdy objevují během dětství nebo dospívání a pokračují do 

dospělosti, 

(e) porucha vede ke značné osobní nepohodě, ale to můţe být zřejmé aţ v pozdějším 

průběhu, 

(f) porucha je obvykle, ale ne vţdy, sdruţena s významným zhoršením výkonu jak v 

zaměstnání, tak ve společenské oblasti. 

Specifická porucha osobnosti je těţké narušení v charakterové skladbě a tendencích 

chování jedince, zahrnující obvykle několik oblastí osobnosti. Téměř vţdy je sdruţena se 

závaţným osobním a sociálním selháním. Porucha osobnosti se obvykle objevuje v 

pozdním dětství nebo adolescenci a pokračuje v projevech do dospělosti. Je proto 

nevhodné poruchu osobnosti diagnostikovat před věkem 16 nebo 17 let. Níţe jsou uvedena 

všeobecná diagnostická vodítka, hodící se pro všechny poruchy osobnosti. U kaţdého 

subtypu jsou uvedeny doplňkové popisy. Pro různé kultury by mělo být nezbytné vyvinout 

specifické soubory kritérií s ohledem na sociální normy a závazky. Pro diagnózu 

kteréhokoli níţe uvedeného subtypu se vyţaduje jasný důkaz, ţe jsou přítomny nejméně tři 

z rysů nebo způsobů chování, uvedených v klinickém popisu.
20

 

Protoţe je osobnost pachatele nejčastěji spojována s disociální poruchou osobnosti, uvádím 

diagnostická vodítka pro tento typ poruchy osobnosti:  

Dissociální porucha osobnosti (F 60.2) 

Porucha osobnosti, která vyvolává pozornost vzhledem k váţné nerovnováze mezi 

chováním a převládajícími společenskými normami a která je charakterizována těmito 

rysy: 

(a) nelítostný nezájem o city druhých, 

(b) neotřesitelný a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským 

normám, pravidlům a závazkům, 

(c) neschopnost udrţet trvalé vztahy při schopnosti je bez nesnází vytvářet,  

                                                 
20

  Duševní poruchy a poruchy chování. Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. World Health 

Organization. Psychiatrické centrum Praha 2006. s. 159-177 
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(d) velmi nízká tolerance k frustraci a nízký práh pro uvolnění agrese, včetně násilí, 

(e) neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu, 

(f) výrazné tendence ke svádění viny na jiné nebo poskytování plauzibilních racionalizací 

pro chování, které jedince přivádí do konfliktů se společností.  

Jako přidruţený rys můţe být přítomna přetrvávající iritabilita. Diagnózu mohou dále 

podporovat poruchy jednání během dětství a dospívání, ačkoliv nemusí být trvale 

přítomny. Zahrnuje: amorální, antisociální, asociální, psychopatickou a sociopatickou 

osobnost (poruchu). 

3. Výkon trestu odnětí svobody 

 
Pokud je pachatel trestné činnosti odsouzen, jednou z moţností potrestání je uloţení trestu 

odnětí svobody. V závislosti na druhu trestné činnosti, osobnosti pachatele a případné 

recidivy soud stanoví typ věznice, ve které odsouzený vykoná trest. Typy věznic se 

rozlišují podle míry ostrahy na věznice:  

a. věznice s dohledem 

b. věznice s dozorem 

c. věznice s ostrahou 

d. věznice se zvýšenou ostrahou 

Kaţdá věznice má svoje specifické charisma, svůj vnitřní řád a úroveň (např. v moţnosti 

pracovního uplatnění, trávení volného času atd.). Věznění, respektive odnětí svobody, má 

velký vliv na odsouzeného – na chování, myšlení, proţívání.  

Zejména je třeba brát v úvahu:  

- odloučení od rodiny a sociálního zázemí 

- omezení svobodného jednání a rozhodování 

- přizpůsobení se vězeňskému řádu a hierarchii (mezi zaměstnanci věznice i 

ostatními odsouzenými) 

- omezení činností (zájmových činností, pracovních činností, sportu atd.) 

- strach a vliv nejistoty týkající se budoucnosti, rodinné soudrţnosti atd. 

- nedůvěra, absence přátelství, nezájem  

„Neřvali na mě, to ne, ořvávají a bijí jen těţko zvládnutelné psychopaty; i slzný plyn se 

uţívá výjimečně, řetízky na cele nebo ‚medvěd„, svázání vězně koţenými popruhy do 

omezené pohyblivosti; a v surovostech to ani není nebo jsou výjimečné a většinou je 
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vyvolávají vězni sami; vězni se rozhodně rvou víc mezi sebou, neţ jsou biti stráţnými. 

Domem smutku vládne něco horšího: vane tu smrtelný dech znicotnění… Znicotňování 

člověka a jeho znevýznamňování nemá téţ nijak dramatické projevy; prolíná ţivot napořád 

a silně se pociťuje při příleţitostech vlastně směšných, takových, které tvoří běţnou náplň 

dne a chování“. 
21

  

Tyto a jistě mnoho dalších aspektů má na osobnost pachatele velký vliv. Výše uvedené 

aspekty jsou důleţité i při pohledu na demonstrované hodnoty, o kterých pachatel ve 

výkonu trestu odnětí svobody mluví. Je častým jevem, ţe člověk zvyklý na vězeňské 

prostředí je schopen velmi emotivně a věrně hovořit o „těch pravých“ hodnotách, ţe i 

specialisté ve věznici si takového odsouzeného chválí a napíší mu např. dobrý posudek 

ţádosti o podmíněné propuštění. Jak mi napsala Mgr. Květoslava Jakubalová (kaplanka ve 

věznici s ostrahou) v jednom z dopisů: „Mám tady teď dva prvotrestané, kteří jsou 

"normální" a vidím, jak je těţké u personálu obstát. Normální chování je personálu (i těm 

vzdělaným a chytrým) zcela nepochopitelné, takový člověk je stále podezírán, zatímco 

šikovný recidivista jde trestem v pohodě jsa chválen, odměňován, pouštěn na přerušení 

atd.“ Reflexe poukazuje na to, jak jsou někteří odsouzení schopni manipulovat s odborníky 

a jak je důleţité pracovat s odsouzenými individuálně, dlouhodobě a pozorovat, jak jsou 

schopni to, co říkají, uplatňovat v chování. Výpověď člověka ve věznici je tedy do velké 

míry ovlivňována mnoha faktory. Zejména při rozhovorech o budoucnosti odsouzených, o 

tom, jak se budou chovat za zdmi věznice, je třeba si uvědomit, ţe po propuštění se člověk 

můţe chovat zcela jinak neţ ve věznici a jeho předsevzetí lze vyhodnotit aţ pozorováním 

konkrétního chování na svobodě.  

 

3.1 Penitenciární péče 

 

Ve věznici se setkáme dle zákona o výkonu vazby a trestu odnětí svobody s takzvanými 

specialisty, kterými jsou zpravidla:  

- psycholog 

- vychovatel 

- speciální pedagog 

- sociální pracovník 

                                                 
21

  KANTŮRKOVÁ, E. Dům smutku. O Československém vězeňství (sborník Charty 77). Orbis : Praha 

1990. ISBN: 80-235-0009-0 s. 23-24 
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- terapeut  

- duchovní (vězeňský kaplan) 

Skutečnost je taková, ţe v mnohých věznicích není dostatek specialistů, a vzhledem 

k tomu se s odsouzenými nepracuje tak, jak by bylo třeba. Dalšími významnými 

terapeutickými aktivitami ve výkonu trestu odnětí svobody jsou:  

- moţnost pracovního uplatnění  

- volnočasové aktivity (keramika, práce na zahradě, sport, atd.) 

- vzdělávací programy (která zajišťují školská zařízení, např. ZŠ, SOU, SŠ) 

Rozsah poskytovaných sluţeb závisí na aktivitě ředitele věznice, na poloze věznice (vliv 

na personální obsazení) a na typu věznice. Kaţdá věznice by měla splňovat zakázku 

společnosti, která spočívá zejména v ochraně společnosti před pachatelem a v poskytování 

takových sluţeb, které vedou k prevenci recidivy.  

 

3.2  Postpenitenciární péče 

 
Na penitenciární oblast navazují další otázky, příkladně: Co se stane s člověkem 

propuštěným z věznice? Bude schopen se zařadit do ţivota společensky přijatelným 

způsobem?  

Sluţby lidem propuštěným z věznice poskytují organizace vytvářející postpenitenciární 

oblast. Jejich cílem je zejména podpořit propuštěného člověka na svobodě takovým 

způsobem, aby byl schopen bydlet, pracovat, smysluplně trávit volný čas, navazovat 

sociální vztahy, být ekonomicky soběstačný atd. Organizace poskytující postpenitenciární 

sluţby se zabývají zejména:  

 

 poskytováním sociálně-právního poradenství 

 poskytováním ubytování 

 realizací Job klubů (programy pro aktivizaci pracovního potenciálu) 

 realizací motivačních programů (pro rozvoj kompetencí ke získání 

zaměstnání a jeho udrţení) 

 provozováním pracovních agentur (zprostředkování zaměstnání) 

 podporovaným zaměstnáváním 

 psychologickým poradenstvím 

 socioterapeutickým poradenstvím 

 psychoterapeutickými sluţbami 

 poskytováním levné stravy 

 korespondenčními sluţbami 

 další materiální podporou: poskytování levného ošacení, moţnost 

zatelefonovat si, pouţít internet 
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 krizově-intervenčními sluţbami 

 mediačními sluţbami 

 

II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4. Formulace zkoumaného problému 

4.1 Zkoumané cíle 
 

Hlavní cíl a dílčí cíle 

 

Prozkoumat hodnotovou orientaci pachatele, tj. člověka, který spáchal trestný čin a byl za 

něj odsouzen. Zjistit, jak s danými hodnotami zachází v kontextu svého ţivota a jak se 

hodnotový systém mění v závislosti na omezení svobody.   

 
4.2 Hlavní a dílčí zkoumané otázky 

 
Vzhledem k uvedenému hlavnímu cíli jsem hlavní výzkumné otázky stanovila takto:  

 

Jaká je hodnotová orientace pachatele?  

Jak pachatel zachází s vlastním hodnotovým systémem?  

 

Další výzkumné otázky 

 

Jaké hodnoty pachatel preferuje a jak s nimi ve svém ţivotě zachází? 

Jaká je struktura preferencí terminálních a instrumentálních hodnot pro celý vzorek? 

Jaké obsahy pachatel vkládá do jednotlivých pojmů? Liší se tyto obsahy mezi informanty?  

Do jaké míry je pachatel v demonstraci své hodnotové orientace konzistentní? 

Jak pachatel zachází se sebou a se světem?  
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5. VÝZKUMNÉ METODY 

5.1 Úvod k průzkumnému šetření 

 
Kvalitativní výzkum je ve výzkumu chápán někdy jen jako doplněk kvantitativních 

výzkumných strategií, jindy je vědci povaţován za protipól nebo vyhraněnou výzkumnou 

pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědeckých základech postavené vědě. Postupně 

však kvalitativní výzkum získal rovnocenné postavení s ostatními formami výzkumu 

(Hendl 2005).  

Práci výzkumníka přirovnává Hendl (2005) k činnosti detektiva. Výzkumník vyhledává a 

analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k zodpovězení výzkumných otázek. 

Kvalitativní typ výzkumu je někdy nazýván „pruţným“. Je to proto, ţe výzkumné otázky 

lze formulovat dodatečně i poté, co výzkumník stanovil základní otázky pro výzkum. 

Otázky se vyvíjejí spolu s tématem, které výzkumník zkoumá. Hlavními kvalitativními 

metodami jsou pozorování, rozbory textů a dokumentů, interview a audio- a 

videozáznamy.  

Miovský (2006)
22

 hovoří o kvalitativním výzkumu ve vztahu k fenomenologii a 

hermeneutice. Fenomenologické paradigma je zaloţeno na předpokladu, ţe vše, co 

existuje, je závislé na kontextu. V rámci vztahu hermeneutiky a kvalitativního výzkumu 

zmiňuje Miovský tzv. hermeneutický kruh. Ten je zaloţen na předpokladu, ţe bliţším 

zkoumáním celkových souvislostí můţeme porozumět a interpretovat dílčí části. Analýza a 

interpretace dílčích částí následně ovlivňuje chápání celku.  

Pro kvalitativní výzkum je dále charakteristické, ţe výzkumník sbírá hodně dat o malém 

počtu osob. Snaţí se porozumět souvislostem, příběhům, podobnostem, strukturám, 

pravidelně vyskytujícím se jevům. Součástí výzkumu není testování hypotéz, ale tvorba 

nových teorií a hypotéz o daném jevu. (Disman 2002)
23

 

Podle Hartla je kvalitativní výzkum (Hartl 2000)
24

 synonymem pro pojem výzkum 

postpozitivistický, naturalistický. Výzkum, kdy zdrojem dat jsou přirozená prostředí, jako 

je rodina nebo školní třída, pracovní skupina, přičemţ je důraz kladen na výklad 

                                                 
22

  MIOVKSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. 

ISBN 80-244-0207-6. 
23

  DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2000.  

 ISBN 80-246-0139-7 
24

  HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál 2000. ISBN 80-7178-303-X.  
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zkoumaných jevů očima účastníků. Jedním z výsledků bývá podrobný popis jednotlivých 

případů.  

Tato práce je svým typem mikro-orientovaným výzkumem. Zabývá se analýzou dat 

získaných od několika jedinců, upřednostňuje interpretativní strategie (Hendl 2005). Díky 

vybraným metodám sběru dat je moţné práci povaţovat za výzkum na základě smíšeného 

modelu. V rámci jednotlivých částí výzkumu jsou pouţity kvalitativní i kvantitativní 

strategie. Zejména výsledky pouţité metody ESK-Existenciální škály je moţné měřit se 

standardizovaným vzorkem populace a výsledky porovnávat mezi jednotlivými případy 

vybraného vzorku. K části kvalitativního zpracování dat v této práci patří zejména analýza 

rozhovorů a pozorování.   

 

5.2 Výzkumné metody 

 
Ve své práci jsem se snaţila postihnout problém hodnotové orientace pachatele v jeho šíři 

a komplexnosti. Proto jsem zvolila tyto výzkumné metody: 

 

1. Předvýzkumné šetření - dotazník  (viz příloha č.1) 

2. Rokeach Value Survey, upravená verze (viz příloha č.2) 

3. ESK – Existenciální škála (viz příloha č.3) 

4. Anamnestický dotazník (viz příloha č.4) 

5. Strukturovaný rozhovor a pozorování 

 

Vzhledem k náročnosti prostředí a setkání s informanty jsem musela zvolit delší dobu 

přípravy na setkání, která zahrnovala kontakt s Vězeňskou sluţbou ČR (VSČR), zejména 

ţádost o umoţnění vstupu z důvodu provedení výzkumu. Konkrétní náplň setkání a cíle 

jsem diskutovala se specialisty  VSČR.  

Pro maximální strukturovanost jsem zvolila nejdříve metodu předvýzkumného šetření 

v rámci programu Korespondence s vězni. Klienti programu byli poţádáni o dobrovolné 

vyplnění dotazníku. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem a zda vůbec o ţivotních hodnotách 

odsouzení uvaţují. Poté bylo nutné vybrat vhodné informanty ze zvolených kategorií: 

- mladý odsouzený 

- odsouzený za násilnou trestnou činnost 

- odsouzený za majetkovou trestnou činnost 

- odsouzený recidivista 
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- odsouzený romského etnika 

- propuštěný člověk s kriminální minulostí (recidivista) 

Výzkumnou část práce bylo nutné strukturovat do cca 3 setkání s kaţdým informantem, 

přičemţ jedno setkání trvalo přibliţně tři hodiny. Individuálně zpracovatelné metody 

vyplňovali informanti sami v době mezi setkáními. Časový prostor mezi setkáními byl cca 

1 měsíc. Získaná data z rozhovorů jsem zapisovala na papír (vzhledem k tomu, ţe jsem 

nemohla pouţít diktafon ani kameru z důvodu nařízení VSČR). Celkem takto získaného 

rukopisného materiálu bylo přibliţně 70 stran.   

 

5.2.1 Předvýzkumné šetření – dotazník 

 
Součástí druhé části práce, tedy výzkumné, bylo tzv. předvýzkumné šetření. Cílem bylo 

zjistit, jak a zda vůbec odsouzení o ţivotních hodnotách uvaţují. Dílčím úkolem bylo 

zjistit, v jaké pojmové mapě se pohybují, pokud jde o hodnotovou orientaci. Dalším 

důvodem, proč jsem vytvořila tento dotazník, byl předpoklad, ţe ze získaných odpovědí 

připravím podklad pro strukturovaný rozhovor.  

Typ otázek jsem volila záměrně většinou otevřený – chtěla jsem zjistit, jak se informanti 

s otázkami vypořádají a zda je vůbec pochopí. Informanti měli tedy moţnost odpovídat na 

otevřené otázky zcela bez omezení.  

 

Dotazník je uveden v závěru práce spolu s ostatními přílohami. Součástí příloh je i ukázka 

vyplněného dotazníku klientem.  

Data jsou zpracována v kapitole 8.1. 

Data jsou zpracována z 12 dotazníků, které jsem od informantů obdrţela.  

 

5.2.2 Anamnestický dotazník 

 
Anamnestický dotazník jsem pouţila u informantů zejména pro dokreslení jejich ţivotní 

cesty. Šablona i vyplněná verze jsou k nahlédnutí v příloze.  

Protoţe na utváření hodnot má vliv zejména výchova, rodinná situace, dětství, dospívání a 

zlomové momenty v ţivotě, povaţuji za důleţité u některých klientů právě jejich minulost 

zmínit. Pro získání dat byl pouţit zčásti společný rozhovor nad otázkami, zčásti samostatná 

práce informantů.  
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Data jsou uvedena v kapitole 8.2 a dokreslují získané údaje z jednotlivých metod. 

V ţivotech pachatelů se objevuje zejména: neúplná rodina, výchovné problémy, disociální 

chování, nedokončení školy, potíţe v partnerském souţití, zneuţívání návykových látek 

(drogy, alkohol, gamblerství).  

Při sestavování dotazníku jsem vycházela z materiálů pro zjišťování anamnestických dat 

v organizacích: SOS centrum
25

, Gaudia-ISZ
26

.  

 
5.2.3 Rozhovor 

 
Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, 

kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí. Dotazování obecně zahrnuje různé typy 

rozhovorů, škál a testů. Střední cesta směrem od silně strukturovaného rozhovoru a 

takového rozhovoru, kdy není struktura dána vůbec, se nazývá polostrukturované 

dotazování. Vyznačuje se definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pruţností celého 

procesu získávání informací (Hendl 2005). Hendl dále mluví o utváření vztahu během 

rozhovoru, kdy se teoretický rámec výzkumníka překrývá s moţnostmi respondenta. 

Výzkumník se tedy přizpůsobuje respondentovi. Na rozdíl od strukturovaného rozhovoru 

s uzavřenými otázkami se při kvalitativním dotazování nikdy nepředkládají dotazovaným 

předem určené formulace odpovědí. Svoboda dotazovaného má dle Hendla následující 

výhody: 

- lze přezkoušet, zda dotazovaný otázkám porozuměl; 

- dotazovaný můţe vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory; 

- dotazovaný můţe samostatně navrhovat moţné vztahy a souvislosti; 

- je moţné tematizovat konkrétní podmínky situace dotazovaného. 

Naopak rizika rozhovorů popisuje (Ferjenčik 2000)
27

 takto:  

- řečené málokdy odpovídá zamýšlenému, to, co si myslíme, není vţdy moţné 

adekvátně vyjádřit řečí; 

- přenos deformuje informaci – čím více je informace zprostředkovaná, tím méně je 

důvěryhodná, chceme informace „z první ruky“; 

                                                 
25

  SOS centrum, Belgická 22, Praha 2, 120 00. WWW. SOSCENTRUM.CZ 
26

  Gaudia-ISZ, Ke Kamýku 2, Praha 4.WWW.G-I.CZ 
27

  FEJRENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha : 

Portál 2000.  ISBN: 80-7178-367-6. 
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- slova a výpovědi mohou mít mnoho různých významů – nespoléhejme se na to, ţe 

naše interpretace cizí výpovědi skutečně odpovídá tomu, co měl na mysli 

komunikující.    

Vést kvalitní rozhovor, který zároveň respektuje zkoumané téma i bezpečí informanta, je 

skutečným uměním. Výzkumník při své práci nesmí vystoupit z neustálého reflektování 

své práce: „proč dělám zrovna tohle, k čemu to vede, rozumí mi informant?“ atd. Při 

přípravě na rozhovor jsem se připravovala technicky (zajištění pomůcek pro práci 

s výzkumnými metodami), teoreticky (znalost postupů u jednotlivých výzkumných metod), 

prakticky (kolik času věnuji kaţdému rozhovoru) a obsahově (jakou strukturu rozhovoru 

zvolím, jaké otázky poloţím, kolik prostoru ponechám volnému vyprávění informantům).  

Podle Pattona (1990, in Hendl) existuje v zásadě 6 typů otázek, které je moţné směřovat 

k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

- Otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování, se týkají aktivit zpovídané 

osoby. Jejich úkolem je zjistit to, co by vypozoroval tazatel, kdyby byl neustále 

přítomen s osobou a sledoval ji. Jde tedy o odpověď na otázku typu: Kdybych byl 

neustále pohromadě se zpovídanou osobou, co bych viděl, že dělá? Co se jí všechno 

přihodilo? 

- Otázky vztahující se k názorům jsou zaměřené na porozumění kognitivním a 

orientačním procesům jedince. Odpovědi na tyto otázky nám objasňují, co si lidé 

myslí o světě, jaké jsou jejich cíle, záměry, touhy, hodnoty. Přitom klademe otázky 

typu: Co si myslíte? Jaký je váš názor na…? Co byste si přál?  

- Otázky vztahující se k pocitům. Jde o otázky směřující k poznání citových reakcí 

lidí na jejich zkušenosti a proţitky. Získáváme přitom přirozené, emotivní odpovědi 

na to, co se stalo nebo děje. Je nutné, aby tazatel rozlišoval mezi názory a citovými 

reakcemi. Jestliţe poloţíme otázku Co tedy cítíte? A odpověď Myslím si, že takhle 

je to to nejlepší, co se za daných okolností mohlo udělat, pak otázka nebyla dobře 

zodpovězena. Analytické, interpretativní nebo názorové tvrzení není odpovědí na 

otázky po pocitech.  

- Otázky vztahující se ke znalostem. Odpovědi na tyto otázky mají objasnit, co 

subjekt skutečně zná. Předpokladem je, ţe jisté věci jsou známé. Nejde tedy o 

názory nebo pocity, ale o fakta o případu. 

- Otázky vztahující se ke vnímání. Tyto otázky zjišťují, co dotazovaný viděl nebo 

slyšel. Odpovědi na ně mají objasnit stimuly, kterým byl dotazovaný vystaven. 
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Otázka tohoto typu má např. formu: Na co se vás vedoucí zeptal, když jste se s ním 

setkal?  

- Otázky demografické a kontextové. Tyto otázky se týkají identifikačních 

charakteristik jedince (věk, vzdělání, zaměstnání, plat apod.). Odlišují se od 

znalostních otázek, protoţe se týkají rutinních záleţitostí.   

Z výčtu typů otázek jsem ve své práci pouţívala nejvíce otázky: vztahující se k názorům, 

otázky vztahující se ke vnímání a ke znalostem, otázky demografické a kontextové.  

Pro inspiraci k vedení rozhovorů mi slouţily typy otázek dle Schippeho, vztahující se 

k systemickém přístupu k pomáhání, zejména: 

Otázky ke konstruování skutečnosti: Arist von Schlippe, Jochen Schweitzer
28

 

 

1) Otázky ke kontextu zakázky (já jako výzkumník vysvětluji kontext informantovi) 

a) otázky na kontext doporučení: 

 Kdo přišel na nápad uskutečnit tento kontext? 

 Co očekává, ţe by se zde mělo stát? 

 Proč právě tento klient, proč právě ke mně, proč právě nyní? 

b) dotazy na očekávání 

 Kdo zde chce co od koho (ode mě, od nás)? 

 Kdo je optimistický, kdo skeptický? 

 Co bych musel (bychom museli) udělat, aby tato očekávání 

byla splněna? 

 Co bych musel (bychom museli) udělat, aby to byl neúspěch? 

2) Otázky ke kontextu problému (pokud se rozhovor stáčel např. k trestné činnosti jako 

problému) 

a) „rozbalit balík problémů“: 

 Z jakých způsobů chování se skládá problém? 

 Kdo si tohoto problémového chování všímá, komu není 

nápadné? 

 Kde se projevuje, kde ne? 

 Kdy se projevuje, kdy ne? 

 Podle čeho byste poznali, ţe je problém vyřešen? 

b) vyptat se na popisy související s problémem: 

                                                 
28

  Schlippe, von A., Schweitzer, J.: Systemická terapie a poradenství. Cesta. Brno 2001. Str. 107 
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 Kdo to poprvé označil jako problém? 

 Kdo by nejspíš popíral, ţe se jedná o problém? 

 Co přesně má na mysli Dr. X, kdyţ říká „poruchy chování“? 

c) vyptat se na „tanec kolem problému“: 

 Kdo na problémové chování reaguje nejvíce, kdo nejméně?  

 Komu vadí, komu ne? 

 Jak na to reagují druzí? 

 Jak reaguje „problémové dítě“ na reakce ostatních? 

 Jak reagují ostatní na reakce „problémového dítěte“ (dokud 

nebude zřejmý koloběh)? 

d) vyptat se na vysvětlení problému: 

 Jak si vysvětlujete, ţe problém vznikl, jak si vysvětlujete, ţe se 

tehdy a tehdy vyskytuje, tehdy a tehdy nikoliv? Jaké důsledky 

mají tato vysvětlení? 

e) vyptat se, jaký význam má problém pro vztahy: 

 Co se změnilo ve vztazích, kdyţ problém začal? 

 Co by se změnilo ve vztazích, kdyby problém zase přestal? 

 

1. Otázky orientované na řešení („otázky na zlepšení“) 

a) otázky na výjimky z problému: 

 Jak často (jak dlouho) se problém neobjevil? 

 Co jste v té době vy a ostatní dělali jinak? 

 Jak se vám to podařilo, ţe jste v té době nenechali problém 

objevit se? 

b) otázky na zdroje: 

 Co byste ve svém ţivotě chtěli ponechat tak, jak to je? 

 Co děláte rád, dobře? 

 Co byste musel učinit, abyste to mohl dělat víc? 

                        c) otázka na zázrak: 

 Jestliţe by byl problém náhle pryč (kdyby vás políbila dobrá 

víla, po operaci, Boţím zásahem nebo z jiných důvodů):  

 Co byste příštího dne jako první věc dělal jinak? Co potom? 

 Kdo by tím byl nejvíce překvapen? 
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 Co byste ve svém ţivotě nejvíce postrádal, kdyby byl problém 

náhle pryč? 

 

 

2) Otázky orientované na problém („otázky na zhoršení“) 

 Co byste musel udělat pro to, abyste si svůj problém ponechal 

nebo zvěčnil nebo zhoršil? Co bych mohl (bychom mohli) 

udělat pro to, abychom vás v tom podpořili? 

 Jak byste se mohl učinit opravdově pořádně nešťastným, 

kdybyste si to přál? 

 Jak by vás v tom ostatní mohli podpořit? Jak by vás ostatní 

mohli pohnout k tomu, aby se vám vedlo špatně? 

 

3) Kombinace otázek orientovaných na řešení a otázek orientovaných na problém 

a) dotazy na uţitečnost (dočasného) ponechání si problému: 

 K čemu by bylo dobré ještě si problém nějakou dobu ponechat 

nebo si ho občas přivolat? 

 Co by se zhoršilo, kdyby byl problém pryč? 

b) časový plán budoucnosti: 

 Na jak dlouho byste svému problému ve svém bytě ještě 

vyhradil místo? Kdy byste ho dal za dveře? Jak dlouho by to 

ještě bylo předčasné? 

   c) dotazy na „vědomou recidivu“: 

 Kdybyste se se svým problémem uţ dávno rozloučil, ale chtěl 

byste jej ještě jednou „pozvat“ – co byste pro to mohl udělat? 

   d) otázky „jako by“: 

 Kdybyste chtěl před druhými předstírat, ţe se váš problém 

vrátil, aniţ by byl doopravdy zpět, jak byste se musel chovat? 

 Poznal by ostatní, zda je váš problém opravdu zpátky, nebo 

zda se jenom tváříte, jako by tu byl? 

Pro rozhovor jsem pouţila jen některé otázky, které jsem vţdy upravila tak, aby se 

dotýkaly tématu a aby byly pro informanta přijatelně pochopitelné.    
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5.2.4 Rokeach Value Survey 

 
Pro zjišťování hodnotové orientace pomocí jednotlivých pojmů jsem zvolila metodu 

Rokeach Value Survey.  

Milton Rokeach (1918 – 1988) působil jako profesor sociální psychologie na Michiganské 

Univerzitě, později na Washingtonské státní Univerzitě.  

Jeho knihy, např: Přesvědčení, postoje a hodnoty (1968), Povaha lidských hodnot (1973) a 

zejména Přirozenost lidských hodnot (1973), vzbudily velikou pozornost. Právě poslední 

zmíněná kniha poslouţila jako předloha pro vytvoření testu Rokeach Value Survey.  

Rokeach vyvinul postup k měření struktury individuálního způsobu chování a existence. 

Jako metodu pouţívá dva seznamy po 18 výrocích, týkajících se instrumentálních a 

terminálních hodnot. Obě skupiny hodnot se mají uspořádat podle významu od 1 do 18. 

Hodnotová struktura je výsledkem individuální preference 36 hodnot. Reliabilita testu je 

značná, pro terminální hodnoty se pohybuje od 0,73 (interval tří týdnů) do 0, 69 (interval 

15 měsíců). U instrumentálních hodnot byla zjištěna reliabilita od 0,71 do 0, 69 pro stejné 

časové intervaly (Rokeach, 1973). 

Metoda se osvědčila jako validní test trvalého systému hodnot i u vzorku mladých lidí. 

Výzkum hodnotové orientace studentů v Hong Kongu ukázal, ţe studenti více preferují 

terminální hodnoty (rodinné štěstí, upřímné přátelství, zdraví a bohatství) neţ 

instrumentální hodnoty (Rudowicz, Kitto, 1994). Jiný výzkum sledoval hodnotové rozdíly 

mezi muţi a ţenami a motiv výkonnosti u muţů a u ţen a poukázal na preferenci 

ctiţádostivosti u muţů, která je ve vazbě na motiv výkonnosti (Chusmir, Kober, Mills, 

1989).
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

  Rokeach, M. Understanding human values. Free press 2000. ISBN-13: 978-0743214568  
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Seznam pojmů v testu /původní anglická verze je uvedena v příloze/ 

 

Tabulka č. 1: Seznam pojmů v Rokeach Value Survey 

 

Instrumentální              Terminální 

hodnoty                         hodnoty 

Zodpovědnost Rovnost 

Poctivost Rodinné bezpečí 

Smířlivost Vzrušující ţivot 

Poslušnost Spokojenost 

Veselost Pohodlný ţivot 

Sebekontrola Spása duše 

Odvaha Upřímné přátelství 

Přívětivost Moudrost 

Fantazie Zralá láska 

Ochota Svoboda 

Čistota Štěstí 

Logika Mír ve světě 

Intelekt Vnitřní harmonie 

Schopnost Společenské uznání 

Ctiţádostivost Krása 

Nezávislost Sebeúcta 

Laskavost Úspěšnost 

Svobodomyslnost Bezpečí národa 

 

Rokeach definoval hodnoty jako trvalé přesvědčení, ţe určitý způsob chování nebo 

konečný stav (terminální hodnota) je osobně nebo společensky výhodnější neţ jiný. 

Rokeach Value Survey (dále RVS) byl pouţit v mnoha výzkumech, např. Braithwaita & 

Law, 1985; Feather, 1991; Arizmendi, Beutler, Shanfield, Crago & Hagaman, 1985.
30

   

RVS se ale setkal i s kritikou. Protiargumenty byly např.: 

- měření hodnot v rámci jedné poloţky je sporné, protoţe rozdíly se mohou odráţet 

spíše v lingvistickém pouţití neţ v podkladových konstrukcích (Braithwaita & Law 

1985; Gorsuch 1970),  

- teoretické rozlišení mezi osobními/sociálními/morálními kompetencemi hodnot 

bylo zúţeno jen na empirické potvrzení ( Weber 1993), 

                                                 
30

  The structure of human values. Dostupné z: 

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/ppsw/1996/d.l.h.m.debats/c5.pdf 
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- poloţky v testu postrádají svá specifika, omezují se jen na obecné pojmy (Kelly & 

Strupp, 1992).  

Z důvodů výše uvedených jsem se rozhodla modifikovat pravidla pro získávání dat pomocí 

RVS. Ponechala jsem poloţky, které zůstaly rozděleny na dva seznamy po 18 hodnotách.   

 

Vytvořila jsem:  

1) kartičky, na kterých byly jednotlivě uvedeny pojmy hodnot. Kartiček bylo celkem 

36 a nebyly rozlišeny seznamy terminálních a instrumentálních hodnot (viz 

příloha). 

2) Kartičky, na kterých byly uvedeny jednotlivě pojmy hodnot. Kartičky byly barevně 

odlišeny, aby ukazovaly dva seznamy instrumentálních a terminálních hodnot (viz 

příloha).  

 

5.2.4.1 Pouţitá strategie 

 
Pojala jsem tuto metodu částečně jako samostatnou práci a částečně jako rozhovor. 

Myslím, ţe omezit metodu na řazení pojmů dle vlastní preference je škoda. Navíc se 

v řazení od 1 do 18 vyskytují tak drobné nuance, ţe je lze v kvalitativním šetření jen těţko 

zachytit a usuzovat z nich na obecnější platnost, či dokonce vytvářet teorii.  

Proto jsem zvolila následnou strategii: 

- nejdůleţitější hodnoty 

- neutrální hodnoty 

- nejméně důleţité hodnoty 

Při této strategii informant volí pouze ze tří moţností a můţe dát několik hodnot na stejné 

místo (do stejné kategorie). Při administraci jsem postupovala takto: 

 

1) zjišťování preference instrumentálních a terminálních hodnot 

 

Po vyjasnění toho, co si kaţdý informant pod pojmem „hodnota, hodnoty, ţivotní hodnoty“ 

představí, následovalo zadání: 

Zde máte k dispozici 36 karet, na kterých jsou uvedeny jednotlivé pojmy – ţivotní 

hodnoty. Prosím, abyste rozdělil karty do tří hromádek tak, jak jsou pro vás ve vašem 

ţivotě důleţité: 
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 nejvíce důleţité, neutrální, nejméně důleţité. Postupovat můţete jakkoliv, čas máte 

neomezený.  

 

- Sledovala jsem, jakou strategii při výběru hodnot informanti zvolí – zda si nejdříve 

pojmy prohlédnou (popř. kolikrát), zda rozdělují rovnou bez předchozího 

prohlédnutí, zda následně jednotlivé hromádky kontrolují, zda si jsou v třídění spíše 

jistí, nebo zda jednotlivé pojmy často přesouvají z jedné hromádky na druhou.  

- Cílem této volné distribuce bylo zjistit, do jaké míry informanti preferují 

instrumentální či terminální hodnoty a jak při tom postupují.  

 

2. Preference hodnot v rámci dvou souborů – instrumentálních a terminálních 

hodnot. 

 

Po prvním úkolu volné distribuce následoval druhý úkol.  

Zadání: Zde máte dva balíčky pojmů – hodnot, které jsou stejné jako v předchozím zadání. 

Jen jsou tyto pojmy rozděleny. Rozdělte, prosím, modrý balíček s pojmy tak, jak jsou 

pojmy v něm uvedené pro Vás v ţivotě důleţité: nejvíce důleţité, neutrální, nejméně 

důleţité. S druhým, tedy oranţovým balíčkem udělejte totéţ. Postupovat můţete jakkoliv, 

čas máte neomezený.  

 

- Sledovala jsem, jestli informanti přemýšlí nad předchozím tříděním, jakou strategii 

při výběru hodnot informanti zvolí – zda si nejdříve pojmy prohlédnou (popř. 

kolikrát), zda rozdělují rovnou bez předchozího prohlédnutí, zda následně 

jednotlivé hromádky kontrolují, zda si jsou v třídění spíše jistí, nebo zda jednotlivé 

pojmy často přesouvají z jedné hromádky na druhou.  

- Cílem bylo zjistit disharmonii v rozloţení terminálních a instrumentálních hodnot a 

preferenci uvnitř dvou souborů: instrumentálních a terminálních hodnot.  

 

3) Konzistence v distribuci hodnot 

 

Data získaná z předchozího šetření lze porovnat vzájemně mezi sebou a tím zjistit, jak jsou 

informanti v distribuci hodnot konzistentní, stabilní.  

Protoţe ale zadání bylo v obou případech odlišné, je třeba tento fakt vzít v úvahu při 

výpočtu konzistence.  
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První úkol jsem nazvala Volnou distribucí. 

Druhý úkol jsem nazvala Vnucenou distribucí.  

Protoţe čisté posouzení konzistence by znamenalo zadání 2 stejných úkolů, musíme vzít 

v potaz počet kroků, ke kterým jsem informanty přiměla tím, ţe jsem změnila zadání.  

Vycházíme z toho, ţe informantovi, který by při volné distribuci postupoval zcela 

vyváţeně (harmonicky) s hodnotami T a I (terminální a instrumentální hodnoty, 50% a 

50%), by se při vnucené distribuci nabízel maximální prostor k projevení inkonzistence 

(nekonzistence) v hodnocení důležitosti hodnot v rozsahu ((6 + 6) x 2) x 2 = 48 (48 = 

100%). Tj. ţe by mohl přemístit všechny hodnoty T a I ze sloupce +++ do sloupce + , a 

naopak; přičemţ za kaţdý “krok” z jednoho sloupce do druhého počítáme 1 bod. 

Dále pak chceme zvaţovat to, ţe informant, který by při volné distribuci projevil (více 

méně intuitivní) preferenci hodnot T či I, musel při vnucené distribuci přemístit 

odpovídající počet hodnot, aby vyhověl zadání úkolu, a přitom se vlastně ţádné 

nekonzistence v hodnocení důleţitosti hodnot nedopustil. Jinými slovy, maximální prostor 

pro projevení nekonzistence v hodnocení důleţitosti hodnot při vnucené distribuci si tudíţ 

omezil při distribuci volné tím, ţe projevil preferenci hodnot T či I. Otázka pak je, jak 

tento „maximální prostor” konkrétního informanta spočítat. Odpověď je - v kaţdém 

konkrétním případě zjistit informantovi se nabízející nejúspornější postup. 

 

Informant A 

 

Tabulka č. 2: Volná distribuce T/I (příklad) 

 

 +++ ++ + 

T 7 3 8 

I 5 9 4 

 

Tabulka č. 3: Vnucená distribuce T/I (příklad) 

 

 +++ ++ + 

T 6 6 6 

I 6 6 6 

 

Nejúspornější postup pro informanta A je přesunout jednu hodnotu T ze sloupce +++ do 

sloupce ++ a dvě hodnoty T ze sloupce + do sloupce ++; a jednu hodnotu I ze sloupce ++ 

do sloupce +++ a dvě hodnoty ze sloupce ++ do sloupce +. Celkem by tedy musel provést 

6 „kroků”. Maximální prostor pro projevení nekonzistence v hodnocení důleţitosti hodnot 

při vnucené distribuci si tedy omezil na 48 - 6 = 42 (42 = 100%). 
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Druhým krokem je srovnání dvou tabulek – volná distribuce a vnucená distribuce. 

Všímáme si, jak informant řadil jednotlivé poloţky. Např. viz níţe: 

Svoboda – tuto poloţku uvedl informant v obou tabulkách do kategorie Hodnoty 

s nejvyšší důleţitostí, neudělal tedy ţádný posun. Proto počítáme 0.  

Sebeúcta – tuto poloţku uvedl informant při volné distribuci do kategorie Hodnoty s niţší 

důleţitostí (neutrální) a při vnucené distribuci do kategorie Hodnoty s nejvyšší důleţitostí. 

Informant přesunul pojem o jeden krok z ++ do +++. Proto počítáme 1 bod.  

Rovnost – tuto poloţku uvedl informant při volné distribuci do kategorie Hodnoty 

s nejniţší důleţitostí a při vnucené distribuci do kategorie Hodnoty s nejvyšší důleţitostí. 

Informant přesunul pojem o dva kroky,  z + do +++. Počítáme tedy 2 body. 

Kdyţ takto srovnáme obě tabulky, sečteme počet kroků (bodů), které informant učinil. 

V tomto případě je to 20.  

 

Výpočet pro tento případ je:  

Počet nutných kroků při volné distribuci /preference IT a TH/ = 2+2+1+1 = 6 

 

Vypočítám 100% pro konkrétního informanta tím, ţe počet nutných kroků odečtu od čísla 

pro maximální projevení nekonzistence (48 = 100%).  

48 – 6 = 42  

Pro informanta je tedy 100% číslo 42 

 

Vnucená distribuce je 20 kroků. Od těchto kroků odečtu číslo 6, neboť musím odečíst 

kroky, ke kterým byl informant díky odlišnosti zadání donucen: 

20-6= 14 

 

Výsledné číslo 14 (skutečný počet kroků, který učinil informant bez donucení) dělím tak, 

abych získala procentuální vyjádření. Tedy: 

14:0,42 = 33% 

 

Výsledek: 
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Pro projevení nekonzistence v hodnocení důležitosti hodnot při následné vnucené 

distribuci tedy informant využil ze 33 %. Toto číslo je tedy vyjádřením inkonzistence.  

 

 

Tabulka č. 4: Volná distribuce - výpočet 

 

1) hodnoty s nejvyšší 

důleţitostí +++ 

2) Hodnoty s niţší 

důleţitostí 

++ 

3) Hodnoty s nejniţší 

důleţitostí ++ 

Smířlivost Rodinné bezpečí Spokojenost 

Laskavost Pohodlný ţivot Poslušnost 

Sebekontrola Odvaha Zralá láska 

Svoboda Ctiţádostivost Veselost 

Přívětivost Sebeúcta Rovnost 

Zodpovědnost Společenské uznání Logika 

Štěstí Úspěšnost Mír ve světě 

Poctivost Svobodomyslnost Vnitřní harmonie 

Nezávislost Čistota Fantazie 

Ochota Spása duše Vzrušující ţivot 

Upřímné přátelství Schopnost Bezpečí národa 

Moudrost Krása Intelekt 

Celkem terminálních: 4 Celkem terminálních: 7 Celkem terminálních: 7 

Celkem instrumentálních: 

8 

Celkem instrumentálních: 5 Celkem instrumentálních: 

5 

 

Tabulka č. 5: Vnucená distribuce (výpočet) 

 

Terminální hodnoty Instrumentální hodnoty 

  

1) Hodnoty s nejvyšší důležitostí +++ 

Svoboda 0 Laskavost 0 

Sebeúcta 1 Poctivost 0 

Štěstí 0 Zodpovědnost 0 

Rovnost 2 Smířlivost 0 

Spokojenost 2 Ochota 0 

Pohodlný ţivot 1 Přívětivost 0 

  

2) Hodnoty s nižší důležitostí ++ 

Moudrost 1 Veselost 1 

Úspěšnost 0 Čistota 0 

Zralá láska 1 Odvaha 0 

Rodinné bezpečí 0 Ctiţádostivost 0 

Vnitřní harmonie 1 Poslušnost 1 

Upřímné přátelství 1 Svobodomyslnost 0 

  

3) Hodnoty s nízkou důležitostí + 

Krása 1 Schopnost 1 
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Spása duše 1 Fantazie 0 

Vzrušující ţivot 0 Intelekt 0 

Bezpečí národa 0 Nezávislost 2 

Mír ve světě 0 Logika 0 

Společenské uznání 1 Sebekontrola 2 

 

 

Výsledky je moţné interpretovat z hlediska míry nekonzistence u jednotlivých informantů 

vzhledem k ostatním výsledkům výzkumu. Je také moţné výsledky porovnat mezi sebou a 

zjistit, zda se v míře nekonzistence shodují, nebo rozcházejí.  

 

4. Preference hodnot 

 

V této části práce řadím jednotlivé hodnoty do skupin dle toho, kolik bodů v preferenci 

získaly od jednotlivých informantů. Ze získaných dat lze zjistit: 

a) které hodnoty jsou nejvíce preferovány 

b) které hodnoty jsou nejméně preferovány 

c) zda skupiny se stejným počtem bodů mají společné rysy, zda je moţné hledat 

souvislosti 

d) zda vzorek informantů preferuje podobné hodnoty 

e) zda jsou preferovány terminální hodnoty nebo instrumentální hodnoty 

 

5.2.5 ESK – Existenciální škála 

  
Existenciální škála je sebeposuzovací dotazník a měří kompetenci osoby zacházet se sebou 

a se světem. To lze také označit jako „schopnost člověka k existenci“
31

. Podle ESK se 

existence uskutečňuje tehdy, kdyţ se člověk dokáţe ve vnitřním souladu vyrovnat 

s vlastními i s cizími danostmi, a to v rámci pro něj smysluplných souvislostí. Člověk si 

můţe vytvořit k sobě a ke světu přijímající postoj, i kdyţ se nachází v tíţivé ţivotní situaci 

(například ve věznici), dokáţe za svůj ţivot nést odpovědnost.    

Proto jsem si vybrala ESK – Existenciální škálu pro svoji práci. Na rozdíl od vědomé 

distribuce hodnot při metodě uvedené v kapitole 5.3.3. je tato technika méně ovlivnitelná 

zaměřením na sociální ţádoucnost.  

                                                 
31

  LÄNGLE, A., ORGLEROVÁ, Ch.,KUNDI, M.: ESK-Existenciální škála. Testcentrum, Praha 

2001. Str. 17 
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Zatímco při vědomé distribuci jednotlivých hodnot v kapitole 5.3.3. se dozvídáme o 

preferenci hodnot a konzistenci hodnotového systému, při interpretaci ESK – Existenciální 

škály zjišťujeme schopnost s hodnotami zacházet, skrze zacházení se sebou samým a 

se světem.  

Jinak řečeno, při volné distribuci jednotlivých hodnot zjišťujeme spíše přání, názory a 

postoje k hodnotovým poloţkám. Tedy to, jak si informant přeje preferovat či zavrhnout 

předloţené hodnoty. Pro uplatnění hodnot v ţivotě je ale důleţité, jak s nimi v reálných 

situacích zacházíme, coţ je determinováno charakteristickými rysy osobnosti a dosaţených 

individuálních kompetencí.  

Jedním z teoretických východisek testu je uchopení hodnot z pohledu logoterapie. Frankl 

(Frankl 1982, 39 nn.) dělí hodnoty do tří kategorií: záţitkové hodnoty, tvůrčí hodnoty, 

postojové hodnoty. Kaţdá situace v ţivotě vybízí k uplatnění jedné z kategorií, čímţ 

dochází k naplnění smyslu. 

Vnímání hodnot má vztah k základní otázkám týkajících se smyslu ţivota. Jsou to např. 

otázky typu: „Je dobré, ţe jsem? Chci ţít?“ Pokud člověku pozitivní odpověď schází, 

omezuje ho to v nacházení hodnot, a tím i v nalézání smyslu. Člověk získává náhled na 

svůj existenciální smysl skrze postoj vůči sobě a vůči světu. Aby tak mohl učinit, musí mít 

jisté předpoklady. Na tyto předpoklady se zaměřuje ESK – Existenciální škála. Měří 

„vyspělost“ v jednotlivých sedmi stupnicích, které zastupují jednotlivá tvrzení (viz 

Tabulka: Stručný popis 4 základních stupnic, 2 faktorů vyššího řádu a celkového skóru).    

Existenciální škála byla vytvořena k trojímu účelu:  

a) jako metoda zkoumání smyslu ţivota nezávisle na teoretickém přístupu 

b) jako příspěvek do teoretické rozpravy v existenciální analýze a logoterapii 

c) jako metoda výzkumu v nozologii a psychopatologii nezávisle na teoretickém 

přístupu.
32

 

Tato metoda se soustřeďuje na úlohu osobně-existenciální dimenze člověka při zvládání 

konkrétních problémů či při předcházení jim.   

Úkolem testu je měřit existenciální sebeuskutečnění tím, ţe se dotazuje na individuální 

kompetence – na to, jak kdo dokáţe (se svými schopnostmi i překáţkami) vycházet se 

sebou samým a s tím, co nabízí okolní svět. 

Neobsahuje správná řešení, je zachycením subjektivního proţívání, vnímání, myšlení, 

úsudku.  

                                                 
32

  LÄNGLE, A., ORGLEROVÁ, Ch.,KUNDI, M.: ESK-Existenciální škála. Testcentrum, Praha 

2001. s. 15 
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Test tvoří 4 základní stupnice, obsahující 46 poloţek. Sloučením 4 stupnic po dvou 

vznikají dva faktory vyššího řádu „Personalita“ a Existencialita“, sloučením všech stupnic 

do jedné stupnice lze vypočíst celkový skór, vyjadřující celkovou naplněnost existence či 

subjektivně vnímanou smysluplnost existence.  

Jako kaţdý dotazník, je tento pouze výpovědí informanta, coţ můţe vést k neţádoucím 

účinkům, jako jsou sklony ke zkreslování odpovědí – společenská ţádoucnost, klamání, 

logická chyba, selhávání paměti a vzpomínkové klamy, implicitní teorie osobnosti.  

Test je tvořen tak, aby nekladl přílišné nároky na čas a intelekt. I tak však vyţaduje určitý 

stupeň jazykového citu, schopnosti abstrakce, osobní motivovanosti a umění posoudit sám 

sebe.  

Zjišťujeme 4 vlastnosti člověka, které jsou podmínkou smysluplného ţití: „Sebeodstup“ 

(SO), „Sebepřesah“(SP), „Svoboda“(SV), „Odpovědnost“(OD). 

SO + SP tvoří faktor vyššího řádu, kterým je „Personalita (P) 

SV + OD postihují vztah k situačním danostem a tvoří faktor vyššího řádu, kterým je 

„Existencialita“ 

Tabulka č. 6: Stručný popis 4 základních stupnic, 2 faktorů vyššího řádu a Celkového 

skóru ESK- Existenciální škály
33

 

 

Stupnice či 

faktor 

Název Zjišťování Popis 

SO Sebeodstup Vnímání objektivní 

skutečnosti 

Schopnost 

poodstoupit od 

sebe samého (od 

svých citů, přání, 

představ) a otevřít 

se tak 

nezkreslenému 

vnímání situace 

SP Sebepřesah Vycítění/vnímání 

hodnoty 

Schopnost vyjít za 

hranice sebe sama 

a vstoupit do 

citového vztahu 

k něčemu či 

k někomu jinému 

SV Svoboda Volba 

z moţností/rozhodová- 

ní se 

Schopnost 

rozhodnout se pro 

moţnosti podle 

jejich 

subjektivního 
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ocenění  

OD Odpovědnost Vstup do situace 

angaţovaným činem 

Schopnost aktivně 

jednat a nést 

důsledky 

P Personalita Součet SO+SP Otevřenost vůči 

sobě a hodnotám 

E Existencialista Součet SV+OD Rozhodná 

angaţovanost 

CS Celkový skór Součet P+E Osobní, 

smysluplná 

existence 

 

5.3 Harmonogram průzkumného šetření 

 
1) předvýzkum 

 

Pro orientaci v problému jsem zvolila nejdříve sestrojení dotazníku, týkajícího se 

přemýšlení o hodnotách. Poštou jsem tento dotazník rozeslala klientům programu 

Korespondence s vězni. Výsledkem bylo zpracování dat ze dvanácti dotazníků, které se mi 

vrátily zpět.  

Cílem bylo zjistit, jak a zda vůbec odsouzení o dané problematice uvaţují. Pokud by 

v dotaznících zaznívala určitá specifická slova, bylo by vhodné je při rozhovorech uţívat. 

Z dotazníků jsem dále chtěla zjistit, jak si informanti s otázkami poradí, zda budou schopni 

na dané otázky odpovědět. Pokud bych zjistila, ţe se odpovědi míjí se smyslem otázek, pak 

bych zvolila pro rozhovor jiné otázky.    

Spolu s vytvořením dotazníku, rozesláním aţ po zpracování dat trvala tato část výzkumu 3 

měsíce. Celkem jsem rozeslala 20 dotazníků.  

 

2) Rozhovory 

 

V rámci věznice jsem vybrala pro svůj výzkum 5 informantů. S šestým informantem jsem 

hovořila na svobodě, aby byl vzorek doplněn o člověka, který má za sebou kriminální 

minulost, ale je jiţ propuštěn na svobodu.  

Rozhovory se odehrávaly v rozmezí vţdy 1 měsíce a setkání s kaţdým informantem 

proběhlo třikrát. Celkem tedy tato část výzkumu probíhala 4 měsíce. Časová dotace 

samotných rozhovorů byla 54 hodin.  

Kaţdý klient v rámci sekání pracoval s volnou distribucí hodnot, někteří pak i se vnucenou 

distribucí. Jeden informant odmítl vnucenou distribuci. 
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Čtyři informanti pracovali s ESK – Existenciální škálou, zbývající dva informanti neměli 

pro vyplnění dotazníku příslušnou schopnost abstrakce, otázky nebyli schopni pochopit a 

tedy na ně ani odpovědět.  

Rozhovor byl strukturován takto:  

- rozhovor o hodnotách: zejména co si informant pod pojmem hodnota představuje, 

co pro něj tento pojem znamená, zda některé hodnoty dokáţe vyjmenovat, 

- při administraci volné distribuce jsem se dotazovala, zejména jak informant 

důleţité hodnoty popíše, jak s nimi v ţivotě zachází (např. rodinné bezpečí – zda ho 

v ţivotě zaţil, zaţívá, jaké prostředky k němu vedou atp.), 

- druhý úkol v rámci RSV (Rokeach survey value): vnucená distribuce,   

- rozhovor o minulosti informanta; k tomu slouţil také anamnestický rozhovor, který 

informanti vyplnili sami v mezidobí; vyplněné dotazníky byly dále zdrojem 

rozhovorů, 

- téma změny v hodnotové orientaci - minulost: zda v minulosti měli informanti 

hodnoty jiné, případně jaké a co zapříčinilo jejich změnu, jak se tato projevila 

v kaţdodenním ţivotě a jejich uvaţování, 

- téma změny v hodnotové orientaci - budoucnost: zda informanti chtějí svoji 

hodnotovou orientaci změnit, případně jak a v čem, jak se tato změna odrazí na 

jejich fungování a myšlení, 

- povídání o kriminální kariéře: zejména vliv hodnot a uvaţování na páchání trestné 

činnosti, jak se zde hodnoty projevují, zda jejich změna by mohla vést ke změnách 

v jejich chování.  
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6. CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉHO VZORKU 

 
Zvolený vzorek tvořilo 6 informantů, muţů. 5 informantů bylo toho času ve výkonu trestu 

odnětí svobody (3 muţi ve věznici s ostrahou, 2 muţi ve věznici s dozorem) a 1 informant 

se nacházel na svobodě jiţ třetím rokem po propuštění.  

Následující tabulka ukazuje data týkající se trestné činnosti informantů. 

 

Tabulka č. 7: Trestná činnost jednotlivých informantů  

 

Jméno Počet trestů Druh trestné 

činnosti 

Věk Typ věznice Délka 

posledníh

o trestu 

David 1 Majetková 

trestná činnost 

Únos, 

vydírání 

Ublíţení na 

zdraví 

23 Ostraha 5 let 

Martin 2 Vraţda 

Majetková 

trestná činnost 

35 Ostraha 17 let  

Michael 2 Majetková 

trestná činnost 

32 Dozor 3 roky 

Karel 6 Majetková 

trestná činnost 

31 Dozor 5 let 
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Podvod 

Michal 7 Majetková 

trestná činnost 

42 Na svobodě 5 let 

Jiří 10 Majetková 

trestná činnost 

Loupeţné 

přepadení 

41 Ostraha 10 let 

 

 

 

 

Vzorek informantů jsem vybírala tak, aby v něm byl zastoupen: 

 

- prvotrestaný (člověk poprvé odsouzený) 

- odsouzený za majetkovou trestnou činnost 

- odsouzený za násilnou trestnou činnost 

- recidivista 

- odsouzený blízký věku mladistvého 

- Rom 

- propuštěný člověk, který je delší dobu na svobodě 

 

Průměrný věk informantů je 34, coţ přibliţně odpovídá průměrnému věku muţů ve 

věznicích v ČR.  

Všichni respondenti byli svobodní, ale 5 z nich má děti. S manţelkou svých dětí neţijí, 

kromě Michaela. Jak vyplývá z rozhovorů a následující ukázky, mají odsouzení na 

manţelky svých dětí velké nároky i přesto, ţe se o své dítě nikdy nestarali, v některých 

případech ho ani neviděli. Většinou mají velmi zajímavou představu o výchově dítěte:  

E: „Vy máte děti?“  

D: „Jo, Natálku, je jí teď šest.“ 

E: „ A co její matka, jste s ní v kontaktu?“ 

D: „Né, nejsem. Ale byla dobrá, dělala modeling. Důležitý je, aby se o Natálku starala. 

Kdyby ne, podříznu jí krk.“ 

E: „Proč?“ 

D: „Protože se o ní musí starat.“ 



 51 

E: „A co vy, Davide, vy jste se o Natálku taky staral? Vždyť skoro celý její život sedíte ve 

vězení.“ 

D: „Já když jsem si to dítě pořizoval, věděl jsem, že se o něj dokážu postarat. Třeba jsem 

mu vymaloval pokoj a koupil postýlku.“ 

 

Pět z šesti respondentů mají dokončené základní vzdělání, jeden z informantů dokončil 

střední školu. I rodiče informantů mají většinou dokončené pouze základní vzdělání.  

Michal, který je na svobodě, pracuje jako dělník-mechanik, vstává kaţdý den v 5 hodin 

ráno a jede do továrny přes celou Prahu. Na tomto místě je zaměstnaný více neţ rok. 

Kromě jednoho informanta ve věznici nikdo z ostatních informantů nepracuje. Martin, 

který pracuje, si platí stavební spoření.  

Informanti byli vybráni třetí osobou, která je zaměstnaná ve věznici. Kromě výše 

uvedených charakteristik informantů bylo třeba vybrat jedince, kteří budou ochotní 

spolupracovat a zúčastnit se setkání vícekrát. Zároveň bylo mým záměrem, aby vzorek 

zahrnoval jak osoby litující svého chování a dle třetích osob (specialistů ve věznici) 

směřující ke změně ţivota, tak zároveň ty, kteří svého kriminálního jednání nelitují a 

hodlají se k němu po propuštění vrátit (celkem byl poměr 4:2). 

Vzorek obsahuje osoby s inteligencí v pásmu průměru a podprůměru. Důleţité je zmínit, 

ţe prostředí věznice změní myšlení a chování jedince velmi rychle. Díky stereotypům, 

které člověk ve vězení kaţdý den zaţívá, přijde také o část slovní zásoby, zájmy, moţnost 

poznávat nové, obohacující věci. Místo toho se objeví smutek, osamění, strach a úzkost, 

výčitky svědomí atd., člověk musí komunikovat s lidmi, kteří příliš podnětní nejsou, 

zvyknout si na jednoduchý, prostý ţivot ve věznici, na novou hierarchii, na jiné vztahy. To 

vše formuje člověka a má vliv na schopnost vyjadřování, na myšlení a chování. Proto se 

někteří lidé ve věznici mohou projevovat jako průměrní aţ podprůměrní, ačkoliv ve 

skutečnosti jim pouze chybí podněty, rozhovory, moţnost tvořit, pracovat, učit se. Z tohoto 

důvodu se ve své práci nevyjadřuji k inteligenci informantů, nevyslovuji ţádné hodnotící či 

determinující stanovisko. 
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7. PROCES ŠETŘENÍ 

7.1 Kontakt a administrace 

 
Zprostředkování kontaktu s odsouzenými mi umoţnila Vězeňská sluţba ČR, kterou jsem 

oslovila. Poté, co jsem vytvořila harmonogram sběru dat, poţádala jsem vedení věznice o 

povolení vstupů za účelem provedení výzkumu.  

Hovořila jsem se specialisty věznice o vhodném výběru informantů. Po předloţení mých 

poţadavků a diskusi o moţnostech věznice mi kaplanka věznice domluvila jednotlivé 

klienty různých oddělení. S vybranými informanty jsem hovořila o svém záměru, 

poţadavcích a cílech, pokud vyslovili souhlas, zařadila jsem je do skupiny.  

S odsouzenými jsem se setkávala v kanceláři kaplanky věznice. K dispozici jsem měla 

veškeré potřeby – psací potřeby, dokumenty pro výzkum, občerstvení. V místnosti většinu 

času byla přítomna i kaplanka věznice, která se však do rozhovorů nezapojovala a seděla u 

svého stolu a počítače ve druhé části místnosti, kde pracovala. Toto opatření bylo nutné 

provést z bezpečnostních důvodů, neboť s námi v místnosti nebyl ţádný dozorce. Myslím, 

ţe přítomnost stráţníka by měla vliv na kvalitu rozhovorů.  

Čas na jeden rozhovor jsem měla cca 2 hodiny, dle potřeby bylo moţné čas prodlouţit. 

Veškeré poznámky jsem zapisovala do sešitu, neboť by bylo velmi obtíţné povolit vstup 

do věznice s diktafonem či kamerou.  

Nejdůleţitější pro mne bylo, aby byla navozena příjemná a přátelská atmosféra, aby 

informanti měli moţnost hovořit bez obav. Snaţila jsem se vše srozumitelně vysvětlovat a 

ověřovat, zda otázky a zadání úkolů informanti pochopili.  
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7.2. Spolupráce s klienty 

 
Přesto, ţe jiţ několik let pracuji s odsouzenými a propuštěnými, chtěla jsem se pokusit o 

nepředpojatý přístup. Snaţila jsem se s informanty pracovat tak, jako bych nikdy s ţádným 

vězněm nehovořila, jako by pro všechny informace byly novinkou.  

Moje zkušenost mi pomohla v tom, ţe jsem nebyla nervózní a nebála jsem se být zvědavá. 

Myslím si, ţe můj zájem o ţivotní příběhy podporoval dobrou spolupráci a otevřenost 

informantů. Také skutečnost, ţe šlo o výzkum, informanty motivovalo ke snaze o 

spolupráci.  

Se všemi odsouzenými se spolupracovalo dobře, byli ochotni mluvit o velmi intimních 

věcech i důleţitých tématech týkajících se jejich ţivota. 

Kdyţ mi informant dal najevo, ţe některou otázku nechce zodpovědět, respektovala jsem 

to. Přijala jsem i to, ţe někteří informanti odmítli techniku ESK-Existenciální škála nebo 

jednu z částí Rokeach Value Survey. Pokud jsem nedostala úplné informace, doptala jsem 

se příslušných pracovníků věznice. Šlo zejména o údaje týkající se charakteru trestné 

činnosti a počtu trestů a jejich délky.  

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ZPRACOVÁNÍ DAT 

8.1 Předvýzkumné šetření 

 
Dotazník předvýzkumného šetření tvoří 19 otázek. Informanti měli moţnost odpovídat 

libovolně, otevřenými i uzavřenými odpověďmi. Zjištěnými daty jsem chtěla objasnit: 

- zda jsou hodnoty pro informanty představitelné, 

- zda jsou informanti schopni hodnoty popsat, případně i vyjmenovat, 

- jaké pojmy se hodnot nejvíce týkají (jaké pojmy informanti pouţívají), 

- jakou důleţitost hodnotám připisují, 

- jakou slovní zásobu informanti mají vzhledem k obecným pojmům, jakými jsou 

dobro nebo např. pravda, 

- zda si informanti uvědomují vztah mezi hodnotami a kriminálním chováním. 

 

Obsah dotazníku:  

 

Jste: muţ – ţena (podtrhněte) 

Kolik je Vám let?  

Kolikrát jste byl jiţ trestán? Jak dlouhé byly Vaše tresty (i s tím současným)?   

Co si představíte, kdyţ se řekne „ţivotní hodnoty“? 

Co si o hodnotách myslíte? 

K čemu ţivotní hodnoty lidem slouţí? K čemu slouţí Vám? 

Jak se stane, ţe se hodnoty v našem ţivotě objeví? Jak vznikají?  

Jak vznikají v našem ţivotě hodnoty? 

Co je pro Vás nejdůleţitější hodnotou? Jaké další jsou pro Vás důleţité?  

Proč jsou Vámi uvedené hodnoty pro Váš ţivot důleţité?  
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Jsou i nějaké nesprávné hodnoty?  

Čím jsou ve Vašem ţivotě hodnoty ovlivňovány? Mění se nějak? Pokud ano, jak?  

Uţ se Vám stalo, ţe jste nějakou svoji hodnotu porušil? Jakou? Proč?  

Kdo rozhoduje o tom, které hodnoty jsou správné a které ne?  

Co je pro Vás ve Vašem ţivotě nejdůleţitější?  

Jakého přesvědčení (názoru) byste se nikdy nevzdal? 

Co pro Vás znamená pravda?  

Co pro Vás znamená dobro?   

Dostal jste se do věznice tím, ţe jste porušil nějakou hodnotu? 

 

Výsledky předvýzkumného šetření: 

1) Všichni informanti jsou muţi. 

2) Věkové rozpětí je od 30 do 57 let. 

3) 11 z 12 informantů jsou recidivisté, počet trestů se pohybuje od 2 do 15. 

4) Co si představí pod pojmem hodnoty:  

- přátelství, zdraví, práce 

- rodinu – otec, matka + děti, lásku, věrnost, víru, zodpovědnost, domov, 

výchovu, stát 

- pravidla, kterými se člověk řídí, názor, přesvědčení, to, co člověk povaţuje 

za správné.  

5) Co si myslí o hodnotách:  

- jsou důleţité pro smysluplný ţivot, drţí nás po celý ţivot 

- jsou uţitečné, pokud vedou k prospěchu lidí, k uvědomování si toho, čím 

jsme a ţe jsme všichni stejní. 

6) K čemu hodnoty lidem slouţí a k čemu slouţí informantům:  

- dávají ţivotu cíle, člověk ví, kam a ke komu patří, vedou člověka ţivotem 

- jsou to pravidla pro ţivot. 

7) Jak se hodnoty v našem ţivotě objeví, jak vznikají:  

- některé jsou obecně dané, k dalším člověk dospěje 

- jsou nám dány - svědomí; od rodiny – zájmy, cíle, sny – přání 

- výchovou, poznáním, uvědomováním 

8) Co je pro informanty nejdůleţitější hodnotou, jaké další jsou pro ně důleţité:  

- rodina – rodinné zázemí 

- duševní svoboda, láska, standart, láska k bliţnímu 
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- starost a soucit s trpícími.  

9) Proč jsou výše uvedené hodnoty pro ţivot důleţité?  

- nechci být sám 

- protoţe mi celý ţivot chybí a cítím jejich ztrátu 

- bez lásky se nedá ţít a kdybych nepomohl druhému člověku v nouzi, neměl 

bych klidné spaní 

10)  Jsou i nějaké nesprávné hodnoty?  

a. ano 

b. závislost: na závislostech těla, pudů, penězích, sexu, zlozvycích, 

předsudcích, špatných vzorech + zlých autoritách  

c. jistě, Hitler je toho důkazem 

11) Čím jsou v ţivotě hodnoty ovlivňovány? Mění se nějak? Pokud ano, jak?  

- poznáním, zkušenostmi, učením 

- jsou ovlivňovány skupinou lidí kolem mě, špatnou výchovou, málo lásky, 

snaha napravit chybu, nezralost (neznalost), chyby, utrpením a mění se 

k tomu, co je v nás původní a čisté 

- určitě prostředím a hlavně neláskou, člověk musí mít hodně sil, aby vydrţel 

čelit nenávisti, pokud sílu nemá, podlehne; ale v zásadě jsou neměnné. 

12) Uţ se Vám stalo, ţe jste nějakou svoji hodnotu porušil? Jakou? Proč?  

- nevěra 

- ano, myslel jsem si naivně, ţe se nic zlého nemůţe stát; málo vůle, vzdělání, 

víry, lásky, závislost, sex, alkohol, špatné návyky  

- ano 

- nechal jsem se ovlivnit nenávistí k člověku, který mnou opovrhoval a 

neustále mi ubliţoval; ztratil jsem soucit a byl jsem sobecký. 

13) Kdo rozhoduje o tom, které hodnoty jsou správné a které ne?  

- jsou obecně dané 

- já sám a moje svědomí 

- společnost – stát, lidská společnost 

- rodina – ţena, děti, společenství, práce, kolektiv  

- Bůh, Jeţíš, Buddha, Dalajláma – je to v kaţdém z nás, jen to musíme najít 

14) Co je pro Vás ve Vašem ţivotě nejdůleţitější?  

- zdraví, rodina, vztahy, láska 

- poznání – vzdělání 
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- poznání Jeţíše + moudrost, duševní a duchovní svoboda 

- láska ke všemu ţivému i neţivému, soucit s trpícími, mír 

15) Jakého přesvědčení (názoru) byste se nikdy nevzdal? 

- pravdy, rodiny, lásky 

- víry, Panny Marie, čistoty 

16) Co pro Vás znamená pravda?  

- důvěru 

- evangelium 

- lidská práva, světlo ţivota, chuť ţít 

- rodinu, děti, právo na ţivot, lidi dobré vůle 

- absolutno 

17) Co pro Vás znamená dobro?   

- spokojenost 

- pomáhat potřebným, neškodit okolí a nikomu  

- lásku, rodinu a lidi dobré vůle 

- pokoj, mír, klid 

18) Dostal jste se do věznice tím, ţe jste porušil nějakou hodnotu? 

- ano 

Uvedené odpovědi jsou většinové odpovědi, které se shodně v odpovědích vyskytovaly.  

Odpověděla jsem si na výše uvedené otázky k předvýzkumu takto:  

1) Informanti jsou schopni o hodnotách uvaţovat a popsat je, jsou pro ně tedy 

představitelné. 

2) Jako nejdůleţitější oblasti hodnot uvádějí: lásku, rodinu, svobodu, soucit. 

3) Informanti popisují hodnoty jako obecně dané, které se předávají skrze rodinu a 

lidské poznání, člověk k poznání hodnot můţe dospět. 

4) Nejčastějšími pojmy ve výpovědích jsou: rodina, láska, pravda, výchova, 

společnost a stát, smysl, prospěch. 

5) Hodnoty povaţují informanti za důleţité, protoţe zařazují člověka na místo kam 

patří, udávají ţivotu směr a cíl. Hodnoty povaţují za pravidla pro ţivot.  

6) Obecné pojmy jako jsou pravda a dobro informanti vztahují k víře, oba pojmy 

informanti akceptují jako prospěšné ţivotu. 

7) Informanti si uvědomují kauzální vztah mezi kriminálním jednáním a hodnotami.  

 
8.2 Anamnestické údaje 
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Získaná anamnestická data dokreslují ţivotní cestu jednotlivých informantů. Dotazníky 

vyplňovali informanti samostatně nebo během rozhovoru se mnou. V případě, ţe 

anamnestický dotazník informanti vyplňovali samostatně, při dalším setkání byla data 

předmětem rozhovoru. Zajímalo mě, jestli budou mít získaná data u jednotlivých 

informantů společné rysy, zda je moţné předpokládat souvislosti ţivotních událostí a 

utváření hodnot. V rozhovoru pak tato data měla pomoci mé lepší orientaci ve výpovědích 

informantů a navodit bezpečnější vztah.   

Plné znění anamnestického dotazníku je k nahlédnutí v příloze.  

 
Uvádím jeden text, který tvoří věrně přepsaná data získaná z anamnestického dotazníku a 

doplňující informace z rozhovoru. U ostatních informantů uvedu pasáţe z anamnestického 

šetření a shodné znaky ţivotní cesty.  

 

1. Martin 

 

„Kdyţ jsem se narodil, byla má rodina pohromadě. Rodiče byli oddáni a ţili spolu. Mé 

dětství bylo skvělé. Byl jsem hyperaktivní dítě, miloval jsem sport a jakékoliv dětské 

radovánky. Největší bolestí pro mne bylo, kdyţ mi byl sport zakázán kvůli mým 

přestupkům. Ne, neřekl bych, ţe jsem byl hodné dítě. Patřil jsem mezi zvídavé, citlivé, 

rozmazlované a pracovité děti. Poslouchat jsem ale musel. Jako rodina jsme měli tak 

středně peněz. 

Kdyţ mi byly asi 4 roky, otec nás opustil. Vybral si cestu, která mu byla blízká, přátele a 

alkohol. Občas jsme ho s bratrem viděli, ale ţe by v sobě vzbudil pocit viny a zájem o nás, 

tak to jsem opravdu nepociťoval. Mamince děkuji za to, ţe s námi vydrţela. Mohla nás 

klidně dát do dětského domova, ale mamča byla a je tou milující, něţnou duší.  

S otcem zatím nejsem v kontaktu. Pokud nás oba zachová Bůh, tak bych ho rád navštívil a 

poprosil ho o odpuštění. Otec je seznámen s mým trestným činem vraţdy, jelikoţ přišel o 

ţivot jeho přítel. Mám na něj jen mlhavé a bolestné vzpomínky.  

Maminka musela jít hned po základní škole pracovat. Jelikoţ naše rodina byla početná a 

dědeček by to sám neuţivil, tak nezbývalo, neţ aby obě nejstarší děti podporovaly zbytek 

rodiny. Mamka pracovala v Tesle jako dělnice. Otec se vyučil malířem pokojů. A dál 

v praxi pokračuje.  
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Mám jednoho sourozence. Je o 1 rok mladší. Mám ho rád a nedám na něj dopustit, i přes 

jeho pády. Nevídáme se, jelikoţ je odsouzený za stejný trestný čin jako já. Momentálně 

pracuje na Borech ve věznici. Vystudoval základní školu.  

Maminka je ţena, která dokázala a dokáţe dávat překrásnou mateřskou lásku. Je pracovitá, 

svědomitá, něţná, ochotná pomoci komukoliv a vydat se z posledního. Dokázala se i 

poprat s pravdou, neměla ráda lenost. Dokázala nás postavit do latě, kdyţ jsme si to 

zaslouţili. Ráda chodila ve svém mládí na čaje. Hlavně je na rozdíl od nás dětí poctivá (v 

širším sova smyslu). Poloţila by za nás i ţivot, tak vnímám její srdce.  

V dětství jsem netrpěl ţádnými nemocemi, jen zánět průdušek jsem léčil asi deset let. Pak 

v dospívání jsem prodělal několik zlomenin ruky i nohy.  

Kdyţ jsem bydlel jeden čas u prarodičů a chodil do tamní školy, měl jsem moc rád jednu 

starší učitelku. Učila s láskou. Bylo to nejkrásnější období mého ţivota.  

Chodil jsem rád do školky, vţdycky jsem se tam těšil. Měl jsem hodně kamarádů, rád jsem 

se seznamoval s vrstevníky. Nerad jsem se pral, z větší části jsem se pral, kdyţ spoluţáci 

ubliţovali dívkám. Kdyţ jsem se přestěhoval od prarodičů, tak to jsem se do školy uţ 

netěšil. Do třetího ročníku na základní škole jsem byl druhý nejlepší ve třídě, učení jsem 

miloval. Měl jsem jednu nebo dvě dvojky – z matematiky a čítanky. Po přestěhování od 

prarodičů jsem začal mít s učením problémy. Na základní škole jsem se chytil party 

kuřáků.  

Po základní škole jsem uvaţoval o stavebnictví. Mamča v té době dělala v JZD a chtěla, 

kdyţ jsme měli hospodářství, abych se vyučil opravářem zemědělských strojů a lesnického 

zařízení. Začal jsem tedy chodit tam, poslechl jsem rodiče. Nechtěl jsem se ale ani snaţit, 

nebavilo mě to. Školu jsem nedokončil.  

První vztah s dívkou jsem měl ve třinácti letech a první sexuální zkušenost v sedmnácti 

letech. V sedmnácti letech jsem měl první potíţe se zákonem, můj první trestný čin byla 

krádeţ. Spáchal jsem to tehdy, abych zapadl mezi své tehdejší zlodějské přátele. Dalo se 

tomu zabránit jedině tím, ţe bych se nepostavil na tuto špatnou cestu a řekl si, ţe stojí za to 

ţít poctivý ţivot, protoţe ve svém srdci nosím lidičky, kteří mě mají rádi.  

Mé dospívání bylo bolestivé a od toho všeho se to odvíjelo. O této bolesti zatím nechci 

s nikým hovořit.  

Byl jsem závislý na automatech, někdy jsem pil hodně, někdy míň.  

Můj ţivot je teď díky Bohu jiný a nový. Pomohla mi k tomu víra v Jeţíše Krista a milost 

Boţí. Předtím jsem ţil ve tmě a teď ţiji ve světle Boţím. Výkon trestu mi umoţnil poznání 

pravé lásky, tj. lásky Boţí. Také hledání a poznávání sebe sama. Pracoval jsem na svých 
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slabostech, i kdyţ to stálo někdy hromadu sil. Naučil jsem se soucítit s druhými, respektive 

pochopit bolest druhého a být mu oporou v jakékoliv situaci. Také jsem se naučil mít 

v úctě svého nadřízeného, zaměstnance věznice, být spolehlivý v maličkostech. Dále se 

učím, jak kaţdý den plnohodnotně vyuţít, např. studiem jazyka. Po jedenácti letech uţ pro 

mě není těţké respektovat vězeňský řád.  

Kdyţ jsem se dozvěděl, ţe jsem zabil člověka, byla to nejhorší situace v mém ţivotě. Stále 

tuto bolest proţívám a je to nejtěţší břemeno, které v srdci nesu. Nikdy bych ve svém 

ţivotě nechtěl zopakovat první krádeţ. Tady totiţ vnímám kořeny toho mého zla. 

 

Nemám ţádné děti ani druţku. Dá-li Pán, tak mi vybere ze svých zástupů tu pravou perlu, 

která Ho bude nosit ve svém srdci na prvním místě. 

Mám rád filmy, sport, šachy, četbu duchovní literatury. Především se zajímám o to, kdo a 

co zaţil na cestě s Bohem.  

První věc, kterou bych chtěl udělat, aţ mě pustí na svobodu, je, ţe bych rád poloţil květiny 

na hrob zesnulého, kterého jsem připravil o ţivot a také na hrob pana ředitele věznice, 

který vloni zemřel. V budoucnosti si kladu za cíl nezklamat Boha, drţet se na jeho cestě 

jako klíště a také nezklamat své duchovní pastory. Jít zpět do vězení netouţím. Podaří-li se 

mi dál spořit stavební spoření, rád bych se postavil na vlastní nohy, a to do takové míry, ţe 

bych nemusel být odkázaný na pomoc rodičů. Ještě mám před sebou šest let, ale příští rok 

si můţu podat návrh na podmíněné propuštění po 2/3 trestu.  

Nic bych na sobě nechtěl měnit. Myslím si, ţe nejsem v ničem dobrý, ale snaţím se být ve 

všech směrech k něčemu. Nejvíce si na sobě váţím toho, ţe jsem se doţil 35 let. Pro 

udrţení dobrého vztahu je potřeba, aby člověk chtěl dobro druhého, taktéţ tolerance, 

oddanost a poctivost.  

Nejvíce mě rozčílí, kdyţ někdo někomu ubliţuje a pokud to někdo vidí, tak se nesnaţí ani 

pomoci. Také neúcta ke starším lidem, k postiţeným, vdovám a sirotkům. A posléze, kdyţ 

prohrajeme ve fotbalovém turnaji. Sport je můj adrenalin. Nedělá mi potíţ se rozhodovat, 

umím se ovládat.  

Kdybych dostal moţnost ţít ţivot ještě jednou, chtěl bych rozsévat dobro od svého 

narození. Nejvíc bych si pro sebe přál, abych vydrţel u Boha, měl ho stále na prvním 

místě. Také bych chtěl být milován bez předsudků. To umí zatím jenom Bůh.“   

 

Tato anamnestická data ukazují na ţivot chlapce v neúplné rodině se středními příjmy, kdy 

matka je popsána jako pečující a láskyplná. Chlapec ve škole prospívá do třetí třídy, kdy 



 61 

bydlí u prarodičů. Po návratu domů školní prospěch i motivace klesají a chlapec se chytá 

kuřácké party, posléze party, ve které se krade. Aby si udrţel prestiţ, krade také. Sám vidí 

začátek své kriminální kariéry zde, a to v sedmnácti letech. S krádeţemi to dojde tak 

daleko, ţe zavraţdí člověka. Sám svůj čin hodnotí jako špatný (z morálního hlediska 

povaţuje vraţdu za špatný čin). 

Správnou cestu našel skrze poznání víry a z výpovědi se zdá, ţe na Boha hodně spoléhá.  

Patrné jsou altruistické sklony. Sám reflektuje svoji změnu takto: naučil se soucítit 

s druhými, respektovat autoritu, pomáhat, naučil se úctě. Snaţí se hledat a poznávat sama 

sebe.  

Linie příběhu aţ do konce základní školy je vcelku podobná mnoha dalším. Kluk, který má 

hodně energie, rád zkouší nové věci, poznává, nebaví ho sedět ve škole. Matka je hodná 

ţena, ale dva kluky sama příliš nezvládá. Ale jak je moţné, ţe z drobných krádeţí se 

vyvine vraţda? Navíc s motivem získání nepatrného majetku? 

Moţností, jak odpovědět, je více. Objevují se u Martina rysy disociální poruchy osobnosti? 

V tom případě by bylo velmi sporné, ţe dospěl ve výkonu trestu k takovým změnám 

v přemýšlení a chování. Změny pozorují i specialisté ve věznici. V jeho případě má zřejmě 

trest smysl, Martinovo svědomí jako by se probudilo z dlouhého spánku. Nebo se začalo 

vyvíjet aţ ve vězení, kdyţ si Martin uvědomil, co udělal? Nebo zde hraje roli víra – a 

uvědomění si lidských ctností a mravního zákona? Všechny zmíněné moţnosti mohou hrát 

v Martinově ţivotě roli. Je třeba si také uvědomit, ţe chování ve věznici se nemusí 

ztotoţňovat s chováním na svobodě.  

Z anamnestických údajů plyne, ţe existují některé shodné okolnosti v ţivotech informantů, 

kterým oni sami dávají váhu při vysvětlování trestné činnosti. Nazvala jsem je 

komplikující faktory a uvádím je v následující tabulce.   

 

Tabulka č. 8: Komplikující faktory ţivotě informantů 

 

Jméno Dokončené 

vzdělání 

Rodina Vztah 

s rodiči 

Drogy Alkohol Výchovné 

problémy 

Trestná 

činnost 

Martin ZŠ Neúplná S matkou 

dobrý 

S otcem 

špatný 

Ano Ano Ano Majetková 

Vraţda 

Michal ZŠ Neúplná Špatný Ano Ne  Ano Majetková 

Karel ZŠ Neúplná S matkou Ano Ano Ano Loupeţné 
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dobrý 

Otec 

zemřel 

Dětský 

domov 

přepadení 

Zpronevěra 

vydírání 

Jiří ZŠ Neúplná 

 

Špatný 

 

Ano Ano Ano Majetková 

Loupeţné 

přepadení 

David ZŠ Úplná Špatný 

 

Ano Ano Ano Únos 

Majetková 

Michael SŠ Úplná Dobrý Ne  Ano Ne Majetková 

 

 

 

Co nám říkají shodná anamnestická data o hodnotové orientaci informantů?  

Výsledky jsem rozdělila do tří kategorií a přidala jsem pojmy hodnot z Rokeach Value 

Survey tak, jak je seřadili informanti. Zadání znělo: seřadit pojmy tak, jak hodnoty 

informanti vnímali  před změnou náhledu na svůj ţivot (pokud se stala).  

 

Tabulka č. 9: Preferované hodnoty v době kriminálního chování 

Kategorie Charakteristika Preferované hodnoty 

1. dětství 

 

 

 

 

2. dospívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. dospělost 

Neúplná rodina, špatný vztah 

s rodiči (alkohol, agresivita). 

Zanedbávání úlohy školy, s dětmi 

se nikdo neučí.  

S nástupem prepuberty začíná 

experimentování se zakázanými 

věcmi (cigarety, alkohol),  

začínají se utvářet party.  

 

Škole je připisována jen malá 

důleţitost, z níţ plynou školní 

neúspěchy, záškoláctví.  

Díky výchovným i prospěchovým 

problémům dochází 

k předčasnému ukončení studia.   

Vrstevnické party nabývají 

důleţitosti, pro získání vlastní 

hodnoty se experimentuje 

s drobnými krádeţemi.  

Zneuţívání alkoholu a cigaret se 

stává běţnou praxí, přidávají se 

lehké drogy.  

Dochází k prvním vztahovým a 

sexuálním zkušenostem. Udrţení 

vztahu po delší dobu je 

výjimečné.   

Výrazný odpor vůči autoritám. 

 

První konflikty se zákonem. 

Vzrušující ţivot (terminální h.) 

 

Svoboda (terminální h.) 

 

Štěstí (terminální h.) 

 

Nezávislost (instrumentální h.) 

 

Ctiţádostivost (instrumentální h.) 

 

Odvaha (instrumentální h.) 

 

Pohodlný ţivot (terminální h.) 

 

Veselost (instrumentální h.) 

 

Spokojenost (terminální h.) 

 

Svobodomyslnost  
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Vzhledem k častému zneuţívání 

drog, alkoholu nebo automatů je 

potřeba peněz vysoká. Pracovní 

návyky nejsou utvářeny, často se 

vyskytují potíţe s respektováním 

autority. Sklon prosazovat své 

potřeby násilím. Partnerský vztah 

se nedaří vybudovat a udrţet. 

Opakované přestupky vůči 

zákonu vyvrcholí ve výkonu 

trestu odnětí svobody. Protoţe se 

člověk po propuštění vrací do 

stejného prostředí, změna v jeho 

uvaţování a chování nenastává. 

Sám si v trestné činnosti libuje a 

nechce jí zanechat. 

(instrumentální h.) 

 

Společenské uznání 

(terminální h.) 

 

Sebeúcta (terminální h.) 

 

Úspěšnost (terminální h.) 

 

Schopnost (instrumentální h.) 

 

 

Preferované hodnoty: 8 x terminální a 6 x instrumentální.  

V hodnotové orientaci se vyskytuje zaměření na svoji osobu, moţnost uskutečnit 

momentální nápady bez většího ohledu na druhého. Veselost a štěstí jsou prostředky 

k příjemnému ţivotu, kdy člověk veselost nevyvaţuje zájmem řešit vzniklé problémy a 

pokud se pouští do problémových kontextů, nechává vše na štěstí – které stejně sám svými 

schopnostmi nemůţe ovlivnit, takţe se při neúspěchu lze odvolat na objektivní zásah 

(nezměnitelný).  

Dalším rysem je zaměřenost na společenské uznání, které zahrnuje i úspěšnost. Člověk si 

zakládá na tom, jak ho druzí berou, jako by měl strach, ţe v jejich očích klesne. Moţná 

právě proto informanti shodně uvedli, ţe se snaţili drţet krok s partou. I kdyţ měli často 

strach (např. krást), touha po úspěchu, ocenění byla silnější. V této souvislosti je zajímavé, 

ţe je zároveň uvedena nezávislost. Vnímám tuto poloţku jako velmi ambivalentní – 

zároveň by si informant přál být nezávislý na pravidlech, přál by si určovat rámec svého 

ţivota podle svých představ. Zároveň ale kaţdý z informantů byl nebo je závislý na 

návykové látce, automatech, vztazích. Právě nízká schopnost respektovat základní 

společenská pravidla a vnímat sebezáchovné lidské hodnoty přivedla pachatele do míst, 

kde je paradoxně pravidel a omezení mnohem více neţ v „omezujícím“ světě za zdmi 

věznice. Fakt, ţe mnozí pachatelé fungují lépe ve věznici neţ na svobodě, můţe podpořit i 

skutečnost, ţe ve vězení nemusí volit – sniţuje se tím riziko, ţe jejich rozhodnutí bude 

znamenat další trestný čin. Zmíněný řád a nutnost podřídit se můţe odsouzeným přinést 

pocit uvolnění, bezpečí, jistoty.  

Třetím rysem uvedeného seznamu hodnot je nespoutanost, moţnost „dělat si co chci“ a 

z toho vyplývající pohodlný ţivot. Vzrušující ţivot je spojen s odvahou, která je postavena 
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na přední příčku ţebříčku. Při bliţším vysvětlování pojmu zjišťujeme, ţe je odvaha 

zaměřena spíše směrem k trestné činnosti (vykrást byt, někoho zbít) a nevykazuje 

altruistické tendence. Nespoutanost se také pojí s touhou po riziku – tzv. adrenalinovém 

vyţití. 

V uvedeném seznamu chybí zcela prvky transcedence a zájmu o druhého, dále potřeba 

lásky a vztahovosti, rovnosti a bezpečí. Pokud v tabulce uvedený seznam hodnot je hnacím 

motorem pro chování pachatele, je zcela přirozené, ţe dříve či později dojde k (dalšímu) 

páchání trestné činnosti.   

 

 

8.3 Vyhodnocení rozhovorů 

 
Veškerá data pořízená z rozhovorů ve věznici a mimo ni jsem zapisovala na papír, 

následně jsem data věrně přepsala a dále s nimi pracovala, snaţila jsem se najít 

nejdůleţitější pasáţe a styčné body (témata) informantů.  

Daný vzorek informantů přistupoval ke spolupráci různým způsobem. Někteří brali 

rozhovor jako výzvu k diskusi, jiní jako vytrţení z nudného dění ve věznici nebo jako 

moţnost ukázat „dobré chování“, ze kterého člověk můţe mít prospěch. Uvedená motivace 

se ve spolupráci neprojevila tak, jako komunikační dovednosti a inteligence. Roli hrála 

také počáteční nervozita, vzniklá z neobvyklého setkání se mnou jako se ţenou (při 

dlouhodobých trestech a špatném sociálním zázemí se stává, ţe muţi se ţenou nemluví 

několik let). Snaţila jsem se proto vytvořit bezpečnou atmosféru, nabídnout čaj nebo kávu, 

sama jsem zpočátku povídala o svém záměru a jiţ předem jsem informanty ocenila za to, 

ţe se rozhodli zkusit se mnou mluvit.  

Výborným prostředkem k navázání spolupráce byly mnou vytvořené kartičky s pojmy 

hodnot. První úkol s kartičkami byl prostorem pro hru: kartičky byly zároveň pomůckou, 

mohla na ně být zaměřena pozornost, staly se jakýmsi prostředníkem.  

 

8.3.1 Otevřené kódování 

 
Doslovný přepis polostrukturovaných rozhovorů jsem upravila a připravila pro tisk. Po 

vytištění jsem s texty pracovala následovně: 

- očíslovala jsem rozhovory 
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- pojmenovala jsem jednotlivé informanty: 

D – David 

Ma – Martin 

Mi – Michal 

J – Jiří 

Mich – Michael 

K – Karel 

Kódy tedy znamenají: D1 = 1. rozhovor s Davidem 

V rozhovorech jsem sledovala zejména témata, která se opakují, a dále shodné i odlišné 

interpretace pojmů hodnot. Zajímaly mne také interpretace informantů vztahující se 

k souvislosti hodnot a páchání trestné činnosti.   

8.3.1.1. Hodnoty jako prostředek  

 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe lidé různě hodnoty vnímají a rozdílně je pouţívají pro svůj 

ţivot. V následující tabulce figuruje trojice náhledů na hodnoty (vycházím z rozhovorů). 

a. hodnoty jako prostředek k uspokojení svých potřeb: jde o zaměření na 

sebe, na osobní prospěch za kaţdou cenu; v této sekci figurují hodnoty např. 

vzrušující ţivot, nezávislost, pohodlný ţivot, úspěšnost, štěstí, 

svobodomyslnost, sebeúcta 

b. hodnoty jako pravidla pro správný život: v této sekci jsou hodnoty 

vnímány jako objektivně dané, na podobné úrovni se zákonem; patří sem 

hodnoty jako: poctivost, laskavost, rovnost, spása duše, moudrost, svoboda 

c. hodnoty jako prostředek ke šťastnému životu: zde se objevují vztahy, 

emoce, snaha dohodnout se; najdeme zde hodnoty jako: zralá láska, rodinné 

bezpečí, vstřícnost, laskavost, smířlivost, mír ve světě vnitřní harmonie. 

I kdyţ lze informanty přiřadit k jednotlivým sekcím, často není zařazení zcela 

jednoznačné.  

 

Schéma č. 1: Jak informanti s hodnotami ve svém ţivotě zacházejí 
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V rozhovorech jsem jednotlivé sekce vytvářela na základě informací a sdělení informantů.  

Následují záznamy z rozhovorů, dle kterých jsem sekce vytvářela: 

 

A: Hodnoty jako prostředek k uspokojení svých potřeb 

 

 D 1: „Nevěřím lidem a nebudu. Chci si užívat, a ne poslouchat, co mi kdo diktuje. Až 

vylezu ven, hned budu zase fetovat. A brát prachy, kde to půjde. Je mi to jedno.“ 

J 1: “ Hodnoty? Touha přežít, mít se dobře. Pravda je to, co se hodí. Lidi se chtěj mít 

dobře, ale nechtěj za to moc dát. Silnější usurpujou slabší. Nejlepší je jít cestou nejmenšího 

odporu.  

D1: Až mě pustí, chci si najít holku, která nebere drogy. Já sám ale s drogami nepřestanu. 

Když mi moje holka jednou řekla – „buď drogy nebo já“, tak jsem řekl drogy. A ona stejně 

zůstala.  

Zejména rozhovory s D a J se vztahují k uspokojení vlastních potřeb – jako smyslu ţivota. 

O hodnotách informanti hovoří jako o vlastnostech, které jim mohou zaručit příjemný 

ţivot. Jde většinou o:  

- peníze získané jinak než prací 

 

Hodnoty  

Hodnoty jako 

prostředek 

k uspokojení svých 

potřeb 

(A) 

Hodnoty jako 

pravidla pro správný 

ţivot 
 

(B) 

Hodnoty jako 

prostředek ke 

šťastnému ţivotu 
 

(C) 
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- vztah s dívkou, která bude dělat to, co oni řeknou (D2: „Moje holka třeba 

musela v 1 hodinu ráno jít koupit na benzínku Primalex, protože jsem se rozhodl, že 

budu malovat. A ona šla.“)  

- svobodu projevu, chování (J2: „Zařídit, aby mi vždycky všechno prošlo“)  

- získání pozice, moci, zejména mezi partou lidí a společností vůbec (J2: „Já 

jsem svobodnej, pokud manipuluju s lidma.  Vždycky se najdou ovce potřebující 

tahouna.“) 

- pohodlný život (J3: „Kontrast vzrušujícího života, když nemusím koukat do 

peněženky, vytáhnu kartu, koupím vše sobě, dětem. Dát si steak, víno.“)  

- nezávislost (J3: „Na ničem, na nikom (nedělat si z ničeho nic), proto je dobrý 

nemít vztahy, nic, na čem záleží!“) 

 

 

 

 

 

 

B: Hodnoty jako pravidla pro správný život 

 

V rozhovorech se objevují hodnoty v podobě zákona – lidského nebo Boţího, dále jako 

prostředek k lepšímu ţivotu. Také jako forma pokání (konat dobro jako výraz lítosti nad 

vykonaným zlem). Podle informantů existují různé způsoby, jak tyto hodnoty poznat a jak 

je začít naplňovat. Následují kategorie vzniklé z otevřeného kódování:  

- zodpovědnost vůči společnosti (Mi 1: Hodnoty jsou pro mě zodpovědnost, musím 

hodně vrátit společnosti.“) 

- duchovní cesta, Boží zákon – návod, jak žít (Mich2: „Hodnoty, to je jako 

sáhnout si do nitra. Začalo to duchovní cestou – oprostit se od všeho zlého. Trest 

beru i jako příležitost vést život jinak.“ Mich2: „Teď se mám o co opřít, je to jasný, 

desatero a je to. Hned vim, kdy dělám něco špatně.“ )  

- strach z vězení (Mi3: „Poslední trest byl pro mě moc těžkej, protože jeden kluk 

rozhlásil (protože jsem ho naštval), že jsem „prcičkář“ (že sedím za znásilnění 

malého dítěte). To bych samozřejmě nikdy neudělal, vždycky jsem měl jen 

majetkovou trestnou činnost. Jenže to způsobilo, že jsem v base dostával pěknej 

kotel. To se tak v kriminále děje, lidi se neptají, zda je něco pravda nebo ne – 
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prostě to vezmou a je to. Takže to bylo pět let pekla, to se s váma táhlo celej trest. 

Takže taky proto se snažim žít jinak, změnit hodnoty.“) 

 

C: Hodnoty jako prostředek ke šťastnému životu 

 

V rozhovorech s informanty se objevuje zájem o dobré vztahy s rodinou i jinými lidmi, 

informanti při rozhovorech vyjadřují více emocí. Jde jim také o vzájemnost ve státě a ve 

světě, o mír. Často hovoří o kompromisu, jsou ochotni se podřídit. Z rozhovorů jsem 

identifikovala 3 okruhy týkající se vnímání a interpretace hodnot: 

- rodina a vztahy (K 1: „Hlavně rodina, to je základ. Hlavně aby děti měly všechno, 

to je důležitý. Je jedno, kde na to vemu peníze. Rodina a děti, jo a taky mír ve světě. 

Aby nebyly války.“ M2: „. Od té doby, co jsem přijal Boha, mne to přitahuje 

k hodnotám, které jsem neměl rád. Je to asi díky tomu, že maminka dokázala 

roztáhnout rodinná křídla a pomoci nám, zahřát nás. Dřív jsem neměl rád děti a 

teď vidím reklamu a brečím. Pro rodinu a děti bych se roztrh.“) 

- ochota pomoci druhému člověku (M3: „Mám radost, když můžu pomoct. Můj 

život je pak veselejší, lepší. Dřív jsem to dělal hlavně zištně, ale teď mi to dělá 

radost samo o sobě“) 

- rovnost mezi lidmi (K2: „Aby mě ostatní brali takovýho, jakej jsem. Například 

když do podniku (diskotéky) nesměli Cikáni, tak já jo – uměl jsem se chovat.“)  

 

Zamyšlení Davida nad úlohou rodiny v předávání hodnot, i kdyţ jiţ v dospělosti: „Rodina 

mi ty správné hodnoty dala vědět přes dopisy, nebylo to pro mě nic cizího, ale říkal jsem si, 

že je to pravda. Ale život předtím se mi líbil, nic mi nechybělo. Ale bylo to sobecký, jenom 

mně nic nechybělo. Měl jsem to v životě divný, pro kamarády bych se rozkrájel, stále mi 

píšou. Sám nad sebou se pozastavuju, proč jsem ty problémy nepřenášel mezi kamarády, 

ale sklízeli to ti nejbližší. Proč? Asi to bylo v nevyzrálosti a v tom, že hodnoty byly jinak 

přizpůsobený. Začal jsem jednat jinak. Zbyl mi jen jeden člověk, který mi zpočátku psal. 

Brácha, dvojče.“ David si aţ zkušeností s odnětím svobody uvědomil, ţe můţe mít rodina 

radost. Vzhledem k relativně pevným rodinným vztahům dostal David podporu i během 

pobytu ve vězení, mohl si leccos uvědomit a mnohé přehodnotit skrze dopisy a setkávání 

s rodiči.  

 

8.3.1.2. Proces změny v hodnotové orientaci během výkonu trestu 
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Někteří informanti sami popisují jisté změny vlastního myšlení a chování před a během 

výkonu trestu. Protoţe kromě jednoho informanta jsou všichni ostatní ve výkonu trestu, 

změnu zaznamenali právě během pobytu ve věznici. Z rozhovorů jsou nejvíce patrná 

témata týkající se:  

a. důvodu změny 

b. kvality změny  

c. změny samotné: co získali, co si od změny slibují, jak se jim se změnami ţije atp.  

 

Změna neprobíhá u Jiřího a Davida, kteří uvedli, ţe jsou se svým hodnotovým systémem 

spokojeni a nic měnit nechtějí. Rovněţ uvedli, ţe ani během několika výkonů trestu se 

v jejich ţivotě nic zásadního nezměnilo. Pokud mluvili o změně, pak se tato týkala spíše 

vylepšení jejich trestné činnosti tak, aby příště nebyli dopadeni policií. Jiří ani David 

nepovaţovali svoje trestné počínání za špatné, naopak, jako výhodné pro pohodlný ţivot. 

Změna v hodnotách je pro ně nepřijatelná, neboť si ji spojují se slabostí a nudným 

ţivotem.  

Je třeba si poloţit otázku, zda popis změny v uvaţování a vnímání hodnot lze povaţovat 

za dostatečnou změnu a zda lze předpokládat, ţe informanti budou schopni tyto změny 

uplatnit ve svém ţivotě. Na tuto otázku blíţe odpovídám v kapitole vyhodnocení ESK- 

Existenciální škály. Ve své práci pojímám změnu v uvaţování a ochotu napřít svoji vůli 

k jinému jednání jako první stupeň k nekriminálnímu zapojení se do společnosti. Validní 

je výpověď Michala, který navzdory své dvacetileté kriminální kariéře je na svobodě jiţ 

po tři roky, během kterých mám moţnost jeho úspěchy i neúspěchy pozorovat. Michal je 

na svobodě nejdéle od svých osmnácti let. V jeho případě lze výpovědi o změně 

uvaţování a hodnot povaţovat za pravdivé a ověřené.   

 

a. důvod změny 

Z rozhovorů vyplývá několik důvodů, které vedly informanty ke změně hodnotové 

orientace. Nejčastěji opakujícím se důvodem je strach z opakovaného uvěznění.  

Součástí tohoto důvodu je zaprvé věk, zadruhé délka a náročnost výkonu trestu. 

V rozhovoru s Michalem bylo dobře patrné, ţe v mládí snášel výkon trestu mnohem lépe 

a po 40. roce věku došlo ke změně. Nedokázal ţít rytmem věznice a spoluvězňů, poslední 

trest pro něho byl hodně psychicky náročný. Ptám se: „Co se stalo, že se hodnoty 

změnily?“ Michal odpovídá: „Když mě zavřeli naposledy, ležel jsem na cépézetce (cela 

předběţného zadrţení, pozn.). Dal jsem si špagát na krk, stál jsem tam s ním. Pak jsem ho 
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sundal a přemýšlel jsem – zjistil jsem, že to bylo naposledy, věděl jsem, že musím něco 

změnit. Nesmím jít do basy - musím pro to něco udělat, změnit něco. Hodnoty v tu noc 

nebyly ještě pojmenovaný, že bych si řekl, co budu dělat jinak. Spíš jsem přijímal fakt – to 

rozhodnutí – že něco jinak dělat budu, přijímal jsem to. Bylo mi líto, že ostatní to dokážou 

a já jsem v kriminále. Dřív mi to bylo jedno, když jsem byl takhle na cépézetce, řval jsem 

jen „kde mám večeři!“ a nikdy jsem nepřemýšlel jinak. Nikdy mě to neštvalo natolik, 

abych s tim byl schopnej něco udělat. Jsem teď tři roky venku. Párkrát jsem si nandal 

rukavice, že někam vlezu, ale pak jsem je zase sundal. Nechtělo se mi do basy.  

I z rozhovorů z Karlem, Michaelem a Martinem vyplývá obava z dalšího uvěznění. Nelze 

ale ověřit, zda tato obava bude mít vliv na reálné chování na svobodě, zda se změna 

názorů a hodnot projeví v konkrétních situacích.  

Dalším důvodem změny hodnotové orientace během výkonu trestu je náhled na trestný 

čin, uvědomění si důsledků svého jednání. Z rozhovorů vyplývá, ţe zejména Martin, 

Karel a Michael jako by nedokázali odhadnout důsledky svého jednání. Nedokázali se 

vţít do druhého člověka, oběti. Všichni byli zaměřeni na majetkovou trestnou činnost, 

skrze kterou je těţší si uvědomit, ţe je také ubliţováno jinému člověku. Dokládá to např. 

K3: „Hlavně aby děti dostaly, co chtějí. Krást ve velkym obchoďáku přece není nic 

špatnýho, tam je peněz, že nevědí, co s nima. Tam se to ztratí.“  

Následky svého jednání nejintenzivněji proţíval Martin. Přestoţe kromě drobných rvaček 

nespáchal nikdy nic jiného neţ majetkovou trestnou činnost, dostal se do vězení za 

vraţdu. Intenzivní pocty lítosti jsou z rozhovoru patrné, stejně jako reálný náhled na 

trestný čin.  

M3: „Čekali jsme před domem toho pána, viděli jsme někoho odcházet. Vlezli jsme 

s bratrem do bytu, ale našli jsme majitele, jak spí v posteli. Prohledali jsme celý byt, ale 

nenašli jsme peníze. Majitel se probudil, tak jsem utekli. Ale nechtělo se nám jít domů 

s prázdnou, tak jsem se tam vrátili. Řekl jsem bratrovi, že peníze budou jinde. Přepadli 

jsme toho pána, dali mu kuklu, zbili jsme ho, vzali jsme mu peníze (byly tam, kde spal) a 

dali jsme ho do úložného prostoru (věděl jsem, že ho tam ráno nalezne syn). Bylo to 

zkratovité jednání, nevím, proč jsem to udělal. Pán se v tom úložném prostoru udusil, prý 

hodně trpěl.  Moje teta, co s ním žila, s ním měla dvouletou holčičku. Neunesla to, 

propadla alkoholu a spáchala sebevraždu. Cítím se být za její smrt odpovědný. Mám 

špatný myšlenky, že mám podíl i na její smrti. Kdybych to mohl vrátit…“  Martin nikdy 

neplánoval vraţdu. A aţ teprve takto závaţný čin ho donutil k uvaţování nad ţivotními 

hodnotami a podnítil změnu. Ale to se nestalo ihned. M3: „Když mi bylo 25 let, musel se 
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kolem mě točit celý svět. Po nástupu do dlouhého trestu jsem byl do 28 let stále stejný. Z 

počátku uvěznění jsem nemohl unést tíhu případu. Jak se to projevovalo? Po nástupu do 

vězení jsem se chtěl zabít. Protože jsem udělal něco, co jsem nechtěl udělat, co nejde 

vrátit – žijete s pocitem bolesti, i po jedenácti letech ve vězení. U prvního soudu jsem 

dostal 15 let, odvolal jsem se a vyšší soud rozhodl a dal mi 17 let. V trestu jsem 

vyhledával konflikty, kdy jsem mohl někoho zbít. Chtěl jsem se dostat do situace, kdy mě 

někdo zabije. Nechtěl jsem být na světě, bylo mi jedno, že jsem ve vězení. Někteří na 

oddíle se mnou soucítili, někteří mě provokovali. Poprvé jsem pocítil otřes, když jsem se 

dozvěděl, že teta spáchala sebevraždu. Cílil jsem bolest na srdci, plakal jsem v posteli, 

začal prosit Boha. Nevím, jestli to byla modlitba. V tento moment jsem začal hledat 

možnost změny.“  

  

 

 

 

b. kvalita změny 

 

Součástí rozhovoru bylo téma zahrnující otázky typu: Jaký jste byl dříve? V čem jste se 

změnil? Jaké hodnoty byste vyzdvihl na přední místa v minulosti a které nyní? Co bylo pro 

Vás dříve nejdůležitější?  

Informanti Martin a Michal shodně vypovídali, ţe teď uvaţují opačně ve srovnání 

s minulostí. Karel a Michael uvedli, ţe nalezli jen některé změny, které ve svém ţivotě 

uskutečňují.  

M3: „Co bylo nejdůležitější? Moje práce byla moje milenka. Když jsem přišel do práce, 

nechal jsem tam svoje srdce. Nejdůležitější byly peníze, jak mít ze všeho prospěch, jak 

dostat ze všech a ze všeho maximum.“ 

M2: „Jaký jsem byl dřív? Byl jsem arogantní blbeček. Rodiče jsem neměl v úctě, vedl jsem 

nefér život, vše, co jsem dělal, bylo zištné – jak koho využít a zneužít. Byl jsem ctižádostivý, 

ale za každou cenu. Lež byla mojí doménou, nedokázal jsem v tu chvíli unést bolest nebo 

ochránit druhého, byl to koloběh. Neměl jsem žádné přátele, nechtěl jsem. Na druhou 

stranu jsem byl důvěřivej blbec, bylo snadné mě ovlivnit. Pracoval jsem 7 dní v týdnu, žil 

jsem jen pro práci. Ale jen kvůli penězům, dýšku. Bylo to sprostý, já vím.“ 

Mi3: „Dřív to bylo vždycky takhle: nejdřív jsem já a pak možná druzí. Vystihovala by mě 

nezávislost a lehkomyslnost. Cokoliv jsem dělal, nejdřív jsem se ptal: co za to dostanu?“ 
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Od náhledu na sebe samého je ještě dlouhá cesta ke změně chování. Informanti shodně 

vypovídali, ţe nebylo lehké se ovládat v situacích, kdy chtěli jednat jinak neţ dříve. Proces 

změny popsal Michal takto:  

Mi3: „Člověk si musí nejdříve vyjasnit pojmy: když řeknu A, musím si říci B + co pro to 

musím udělat. Vyjasňování pojmů je hodně důležitý. Pro život jsou schůdnější 

instrumentální hodnoty – je snazší s nimi začít. Já jsem si říkal – nechci do kriminálu, ale 

nevěděl jsem, co pro to musím udělat. Člověk si musí stanovit cíl – pak prostředky – pak 

dojít k cíli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 2: Vyuţití instrumentálních a terminálních hodnot (Michal) 

 

 
   

 

Při rozhovoru jsme s Michalem hovořili o vyuţívání instrumentálních a terminálních 

hodnot pomocí grafického znázornění. Vzniklo výše uvedené schéma.  

Popis schématu 

Já přemýšlím: nechci zpět do basy. Volím IH (instrumentální hodnoty), tedy styl chování. 

Ujasňuji si pojmy – proč jsem byl v base? Protoţe mi bylo všechno jedno, práce byla pro 

mě jen poslední zoufalý prostředek, jak dojít k penězům. Otočím tohle tvrzení a řeknu si: 

 

    Já 

Instru- 

mentální 

hodnoty 

 

 

Situace 

Cíl: 

Termi- 

nální 
hodnoty 



 73 

práce je první prostředek, jak dojít k penězům. Pak přijde situace: pokud udělám, co jsem 

si předsevzal, dojdu do cíle.  Musím se donutit, zapojit vůli. 

Podaří-li se mi to, jsem v cíli. Tím, ţe se to opakuje, se to naučím.  

 

Kvalitativní popis některých v minulosti preferovaných hodnot  

 

Úspěšnost – M2: „hlavně v práci.“ 

Laskavost – M2: „v práci (řekl třeba starší paní ‚mladá paní‘ a usmíval se – všechno ale 

jenom kvůli tomu, aby mu lidé dávali větší ‚dýška‘)“ 

Nepoctivost – Mi2: „jakákoliv nepoctivost, to byla důležitá hodnota“  

Rodina – M2: „chtěl jsem zastřelit bratra, protože udal naši maminku, podstrčil jí peníze 

a udal jí policistům; kdybych se nezměnil, bratra by nečekala dobrá budoucnost“ 

Ctižádostivost – S2: „prostředek k pohodlnému životu, jsem hodně ctižádostivej“ 

Sebeúcta – S2: „když si sebe člověk neváží, ztrácí odvahu“ 

Nezávislost – S2: „na ničem, na nikom (nedělat si z ničeho nic), proto je dobrý nemít 

vztahy, nic na čem záleží.“ 

Poslušnost, smířlivost, přívětivost, laskavost – „slabosti“ 

Bezpečí národa – S2: „neexistuje“ 

Upřímné přátelství – S2+D2: „naprostá utopie“ 

Spása duše – S2: „to je hezký, ale ta není“ 

S2: „krása je nepodstatná, krásný věci spletou, netrvají věčně, nemají hodnotu“ 

S2: „vzrušující život – hloupost – kdyţ na mě střílí 5 chlapů a já střílím na ně, nebo kdyţ 

jedu 200 km/h na motorce“ 

 

c) změny samotné: co informanti získali, co si od změny slibují, jak se jim se změnami 

žije atp.  

 

- co informanti získali 

V rozhovorech se shodně objevují slova: svědomí, klidný spánek, normální ţivot. 

Kriminální chování se z rozhovorů jeví jako vzrušující, avšak nebezpečné a nejisté. 

Informanti zmiňují strach z dopadení, který následně v minulosti tlumili návykovými 

látkami nebo gamblerstvím. Michal zmiňuje dobrý pocit z toho, ţe můţe jít bez strachu po 

ulici, nemusí se ničemu vyhýbat. Informanti Michal a Martin uvádějí, ţe se jim lépe spí. 

Martin uvádí větší míru upřímnosti vůči sobě, vnitřní harmonii.  
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- co si informanti od změny slibují 

Informanti uvádějí jako zisk zejména obnovení rodinných a společenských vztahů. Velkou 

roli hraje distance od vězení, do kterého se nechtějí vrátit. Informanti očekávají větší lidské 

uznání a lepší sebehodnocení. Objevuje se také chuť splatit dluh společnosti, vnitřní změna 

a změna chování můţe přispět ke splácení dluhu (dobré skutky, pomoc druhým atp.). 

 

- jak se informantům se změnami žije 

Všichni informanti uvádějí, ţe kaţdá změna je těţká. Karel a Michael si nejsou jisti 

trváním změn, které ve svém ţivotě uskutečnili. Cítí se snadno ovlivnitelní situacemi.  

Michal a Martin zaţívali postupnou změnu myšlení a chování velmi intenzivně, dávali si 

shodně za úkol např. odejít při hádce a nepustit se do fyzického sporu, neprosazovat se za 

kaţdou cenu, donutit se jít kaţdý den do práce, všímat si maličkostí a pomáhat druhým. 

Z rozhovorů vyplývá, ţe změna v myšlení a zejména chování byla patrná asi po dvou 

letech snaţení. Oba informanti jsou si jisti svými novými hodnotami, ale nejsou si zcela 

jisti, ţe v kaţdé situací dokáţí vydrţet chovat se podle zákona.  

8.3.1. 3 Doplnění pojmů k Rokeach Value Survey 

 

M. Rokeach vybral do svého testu Rokeach Value Survey 36 poloţek s názvy hodnot. 

Proto je práce s hodnotami na základě zmíněného výběru omezená.  

V rozhovorech jsem se proto tedy věnovala i otázce, které další hodnoty by informanti 

uvedli, o jaké hodnoty by doplnili 36 poloţek Rokeach Value Survey.  

Následují pojmy uvedli informanti v rozhovorech jako chybějící: 

- radost. Mi2: „radost, ale ne jako kdyţ se voţeru – to budu zpívat, ale nebudu mít 

radost ze ţivota.“ 

- vůle. Mi2: „vůle, ta by obsahovala: sebekontrolu, poslušnost, zodpovědnost, 

poctivost, schopnost.“  

- hudba, 

- děti, 

- manželství, 

- minulost, 

- nenávist 

- podpora Boha. S3: „podpora Boha, prostředek k cílenému slušnému ţivotu“ 
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Ptala jsem se všech informantů, zda povaţují některou poloţku v seznamu za přebytečnou, 

zbytečnou. Pouze jeden informant by odebral jednu poloţku.  

D3: „Navíc je v seznamu Mír ve světě, protože neexistuje.“  

 
8.4 Vyhodnocení Rokeach Value Survey 
 

Jak jsem uvedla v kapitole 5.2.4., zacházela jsem s 36 poloţkami dotazníku Rokeach Value 

Survey jiným způsobem neţ autor. V následujících kapitolách uvádím výsledky, které jsem 

zjistila při práci s pojmy hodnot při rozhovorech, k interpretacím uvádím i kvalitativní 

popis jednotlivých poloţek, tak, jak je klienti uváděli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Vyhodnocení Rokeach Value Survey 

8.4.1 Preference hodnot 

 
Kaţdý z informantů pracoval s volnou distribucí hodnot, to znamená, ţe mu bylo 

předloţeno 36 karet, které dle svého uváţení rozdělil do tří skupin (hodnoty s největší 

důleţitostí, hodnoty neutrální, hodnoty s nízkou důleţitostí).  

Kdyţ jsem data roztřídila do jednotlivých skupin, očíslovala jsem je následujícím 

způsobem:  

Hodnoty s nejvyšší důleţitostí: 2 body 

Hodnoty neutrální: 1 bod 

Hodnoty s nízkou důleţitostí: 0 bodů 

 

Tabulka č.10: Počty bodů dle preference hodnot 
Hodnota Michal David Martin Jiří  Karel Michael Celkem 

        

Zodpovědnost 2 0 2 1 0 1 6 

 Poctivost 2 2 2 1 2 2 11 

Smířlivost 2 0 1 0 0 0 3 

Poslušnost 0 1 1 0 2 1 5 

Veselost 0 0 2 1 1 1 5 

Sebekontrola 2 0 1 1 1 1 6 

Odvaha 1 1 0 2 2 1 7 

Přívětivost 2 0 1 0 0 1 4 

Fantazie 0 2 1 1 1 0 5 
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Ochota 2 1 2 0 1 2 8 

Čistota 1 1 1 1 0 2 6 

Logika 0 2 1 2 0 0 5 

Intelekt 0 0 1 2 0 0 3 

Schopnost 1 0 0 2 1 1 5 

Ctiţádostivost 1 1 0 2 0 1 5 

Nezávislost 2 2 0 2 0 0 6 

Laskavost 2 2 2 0 1 2 9 

Svobodomyslnost 1 1 1 1 0 1 5 

Rovnost 0 0 1 1 0 1 3 

Rodinné bezpečí 1 0 2 1 2 2 8 

Vzrušující ţivot 0 2 0 0 1 0 3 

Spokojenost 0 1 0 2 1 2 6 

Pohodlný ţivot 1 2 0 2 1 0 6 

Spása duše  1 2 2 0 1 2 8 

Upřímné přátelství 2 2 2 0 2 1 9 

Moudrost 2 1 2 2 2 2 11 

Zralá láska 0 0 2 0 2 2 6 

Svoboda 2 2 2 2 2 0 10 

Štěstí 2 1 0 1 2 0 6 

Mír ve světě 0 1 2 0 2 2 7 

Vnitřní harmonie 0 0 1 1 0 2 4 

Společenské 

uznání 

1 1 0 1 2 0 5 

Krása 1 1 0 0 2 0 4 

Sebeúcta 1 2 0 2 0 2 7 

Úspěšnost 1 2 0 2 1 0 6 

Bezpečí národa 0 0 1 0 1 1 3 

Následně jsem sečetla všechny body a sestavila tabulku, která vypovídá o hierarchii 

v preferenci hodnot. Z uvedené tabulky vyplývá, ţe kaţdá poloţka získala alespoň 3 body, 

největšího počtu bodů bylo dosaţeno u poloţek „poctivost“ a „moudrost“ s celkovým 

počtem 11 bodů.  

Hodnoty v tabulce jsou rozloţeny spíše rovnoměrně, nedochází k významným preferencím 

hodnot ani k významnému odmítání některých poloţek.  

Zajímavé je, ţe informanti na přední místa umístili terminální hodnoty, ve větším počtu se 

instrumentální hodnoty objevují aţ v polovině seznamu. Výraznou preferenci terminálních 

hodnot a naopak výraznou absenci instrumentálních hodnot lze interpretovat jako 

schopnost stanovit a vnímat ţivotní cíle bez schopnosti k takovým cílům směřovat. Taková 

situace můţe vést k frustraci z nedostatku dosaţených úspěchů v ţivotě a k absenci snahy o 

opětovné (většinou neúspěšné) pokusy o změnu jednání.  

 

Poctivost – informanti ji dávají do souvislosti s pravdomluvností, věrností a 

sebekontrolou. Sami ale váhají o sobě říci, zda jsou poctiví. K1: „Poctivost… není když se 

lže. Kdybych ale něco našel na zemi, tak bych to nevrátil. Poctivý… taky ve smyslu věrný 

k ženě. Taky že ženská ještě neměla sex.“ 
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Moudrost – je spojována s poznáním dobrého ţivota, se schopností nepáchat trestnou 

činnost. Také je ale dávána do souvislosti s vypočítavostí. K2: „Moudrost…dnes už vím, že 

když budu chtít něco špatného udělat, takže to neudělám. Zmoudřel jsem tady.“ 

Mi3: „Moudrost…o tu prosím při modlitbách. Mám jí požehnaně; je to rozjímání, 

přemýšlení, umět se rozhodovat.“  

Mich3: „Moudrost…je důležitá k tomu, aby člověk dospěl a jednal v těch správných 

hodnotách a potom v nich i žil.“ 

Svoboda – je popisována jako moţnost dělat cokoliv, co se člověku líbí, bez ohledu na 

druhé, ale také jako svoboda ţivota mimo vězeňský řád nebo svoboda v duchovním slova 

smyslu.  

D2: „Svoboda…je hodně důležitá – nikdo nám nic neříká. Můžu si sednout do trávy, můžu 

si dělat, co chci.“ 

M3: „Svoboda…před Bohem, ve slově, rozhodnout se, zda konám správně.“ 

J: „Svoboda…já jsem svobodnej, pokud manipuluju s lidma. Vždycky se najdou ovce 

potřebující tahouna.“ 

K2: „Svoboda…abych odsud vypadl. Aby se lidi měli rádi, aby nebyla válka, nejvíce jsem 

svobodný venku – všude mimo kriminál. Žena mi může vzít svobodu, když mi něco zakáže.“ 

Preferenci výše zmíněných tří uvedených poloţek lze interpretovat jako touhu po saturaci 

těchto hodnot vzhledem k ţivotu ve vězení a prostředí, ve kterém se odsouzení pohybují.  

 

Tabulka č. 11: Preference hodnot dle součtu bodů 

 

Hodnota Počet bodů Hodnota Počet bodů 

--------------------- --------------- --------------------- --------------- 

Poctivost 11 Poslušnost 5 

Moudrost 11 Veselost 5 

--------------------- --------------- Fantazie 5 

Svoboda 10 Logika 5 

--------------------- --------------- Schopnost 5 

Laskavost 9 Ctiţádostivost 5 

Upřímné 

přátelství 

9 Svobodo-

myslnost 

5 

--------------------- --------------- Společenské 

uznání 

5 

Ochota 8 --------------------- --------------- 

Rodinné bezpečí 8 Přívětivost 4 

Spása duše 8 Vnitřní harmonie 4 

--------------------- --------------- Krása 4 

Odvaha 7 --------------------- --------------- 

Mír ve světě 7 Smířlivost 3 
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Sebeúcta 7 Intelekt 3 

--------------------- --------------- Rovnost 3 

Zodpovědnost 6 Vzrušující ţivot 3 

Sebekontrola 6 Bezpečí národa 3 

Čistota 6  

Nezávislost 6  

Spokojenost 6  

Pohodlný ţivot 6  

Zralá láska 6  

Štěstí 6  

Úspěšnost 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.4.2 Disharmonie v rozloţení terminálních a instrumentálních hodnot 

 
M. Rokeach rozdělil seznam 36 poloţek v dotazníku do dvou skupin.  

1. skupinu tvoří terminální hodnoty - určují aktuální a budoucí cíle jedince. 

2. skupinu tvoří instrumentální hodnoty – vztahují se především na morálku a vhodnost, 

jsou prostředkem k dosaţení terminálních hodnot. 

Protoţe je seznam rozdělen na polovinu, ve své práci předpokládám, ţe při volné distribuci 

terminálních a instrumentálních hodnot by vyváţeným stavem bylo rozloţení preference 

50% terminální hodnot a 50% instrumentálních hodnot. Kaţdé odchýlení od tohoto 

průměru signalizuje preferenci terminálních nebo instrumentálních hodnot a můţe mít vliv 

na zacházení s hodnotami v ţivotě.  

Vytvořila jsem tabulku volné distribuce kaţdého informanta a v kaţdém ze tří sloupců 

míry preference jsem spočítala počet terminálních a instrumentálních hodnot. Z výsledků 

jsem vypočetla procenta podílu terminálních a instrumentálních hodnot.  

Ze získaných dat jsem dále vypočetla odchýlení od středové hodnoty (tedy od poměru 1:1) 

v procentech. Výsledná čísla ukazují, z kolika procent vyuţili informanti moţnost být 

propagátory instrumentálních nebo terminálních hodnot. Získaná data lze nazvat 
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disharmonií v rozloţení terminálních a hodnot. Pokud by informant získal 100%, 

preferoval by bez výjimky terminální nebo instrumentální hodnoty, pokud by naopak 

získal 0%, nepreferoval by ani terminální, ani instrumentální hodnoty.  

Tabulka č. 12: Volná distribuce - Michal 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Smířlivost Rodinné bezpečí Spokojenost 

Laskavost Pohodlný ţivot Poslušnost 

Sebekontrola Odvaha Zralá láska 

Svoboda Ctiţádostivost Veselost 

Přívětivost Sebeúcta Rovnost 

Zodpovědnost Společenské uznání Logika 

Štěstí Úspěšnost Mír ve světě 

Poctivost Svobodomyslnost Vnitřní harmonie 

Nezávislost Čistota Fantazie 

Ochota Spása duše Vzrušující ţivot 

Upřímné přátelství Schopnost Bezpečí národa 

Moudrost Krása intelekt 

Celkem terminálních: 4 

 33 % 

Celkem terminálních: 7 

58 % 

Celkem terminálních: 7 

58% 

Celkem instrumentálních: 8 

66 % 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

 

3/0.12 = 25 % - Michal využil 25 % z moţnosti být propagátorem instrumentálních 

hodnot 

3/0.12 =25 % - Michal využil 25 % z moţnosti být propagátorem terminálních hodnot 

Tabulka č. 13: Volná distribuce – Michal (v době kriminálního chování) 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Vzrušující ţivot Úspěšnost Poslušnost 

Svoboda  Vnitřní harmonie Ochota 

Štěstí Zralá láska  Moudrost 

Nezávislost Čistota Zodpovědnost 

Ctiţádostivost Sebekontrola Krása 

Odvaha Smířlivost Spása duše 

Pohodlný ţivot Upřímné přátelství Poctivost 

Veselost  Intelekt Rovnost 

Spokojenost Schopnost Logika 

Svobodomyslnost Fantazie Mír ve světě 

Společenské uznání Laskavost Bezpečí národa 

Sebeúcta Přívětivost Rodinné bezpečí 

Celkem terminálních: 7 

58% 

Celkem terminálních: 4 

33% 

Celkem terminálních: 6 

50% 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

Celkem instrumentálních: 8 

66% 

Celkem instrumentálních: 6 

50% 

 

Michal v době kriminálního chování využil 8% z moţnosti být propagátorem 

instrumentálních a terminálních hodnot. 

 

Tabulka č. 14: Volná distribuce - David 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Fantazie Svobodomyslnost Zodpovědnost 

Logika Společenské uznání Bezpeční národa 
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Upřímné přátelství Mír ve světě Rodinné bezpečí 

Laskavost Spokojenost Rovnost 

Poctivost Odvaha Sebekontrola 

Nezávislost Čistota Zralá láska 

Svoboda Moudrost Veselost 

Vzrušující ţivot Poslušnost Intelekt 

Sebeúcta Ochota Smířlivost 

Úspěšnost Ctiţádostivost Schopnost 

Spása duše Štěstí Přívětivost 

Pohodlný ţivot Krása Vnitřní harmonie 

Celkem terminálních: 7 

58% 

Celkem terminálních: 6 

50% 

Celkem terminálních: 5 

42% 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

Celkem instrumentálních: 6 

50% 

Celkem instrumentálních: 7 

58% 

 

David využil 17 % z moţnosti být propagátorem terminálních nebo instrumentálních 

hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 15: Volná distribuce - Martin  

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Mír ve světě Svobodomyslnost Ctiţádostivost 

Zralá láska Přívětivost Pohodlný ţivot 

Laskavost Rovnost Společenské uznání 

Spása duše Vnitřní harmonie Vzrušující ţivot 

Upřímné přátelství Sebekontrola Krása 

Moudrost Poslušnost Štěstí 

Poctivost Intelekt Odvaha 

Veselost Fantazie Úspěšnost 

Ochota Logika Spokojenost 

Rodinné bezpečí Bezpečí národa Nezávislost 

Zodpovědnost Čistota Sebeúcta 

Svoboda Smířlivost Schopnost 

Celkem terminálních: 7 

58% 

Celkem terminálních: 3 

25% 

Celkem terminálních: 8 

66% 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

Celkem instrumentálních: 9 

75% 

Celkem instrumentálních: 4 

33% 

 

Martin využil 25% z moţnosti být propagátorem instrumentálních nebo terminálních 

hodnot 

 

Tabulka č. 16: Volná distribuce - Jiří 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Pohodlný ţivot Společenské uznání Poslušnost 

Ctiţádostivost Fantazie Smířlivost 



 81 

Intelekt Poctivost Bezpečí národa 

Úspěšnost Štěstí Upřímné přátelství 

Schopnost Sebekontrola Spása duše 

Sebeúcta Rovnost Přívětivost 

Logika Veselost Laskavost 

Svoboda Čistota Zralá láska 

Nezávislost Svobodomyslnost Krása 

Moudrost Zodpovědnost Vzrušující ţivot 

Spokojenost Rodinné bezpečí Mír ve světě 

Odvaha Vnitřní harmonie Ochota 

Celkem terminálních: 6 

50% 

Celkem terminálních: 5 

42% 

Celkem terminálních: 7 

58% 

Celkem instrumentálních: 6 

50% 

Celkem instrumentálních: 7 

58% 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

 

Jiří využil 8% z moţnosti být propagátorem instrumentálních nebo terminálních hodnot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 17: Volná distribuce - Karel 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Štěstí Fantazie Svobodomyslnost 

Krása Pohodlný ţivot Rovnost 

Upřímné přátelství Sebekontrola Sebeúcta 

Moudrost Schopnost Čistota 

Zralá láska Vzrušující ţivot Vnitřní harmonie 

Rodinné bezpečí Spokojenost Logika 

Mír ve světě Úspěšnost Zodpovědnost 

Svoboda Laskavost Nezávislost 

Poslušnost Veselost Intelekt 

Společenské uznání Ochota Přívětivost 

Poctivost Bezpečí národa Smířlivost 

Odvaha Spása duše Ctiţádostivost 

Celkem terminálních: 9 

75% 

Celkem terminálních: 5 

42% 

Celkem terminálních: 3 

25% 

Celkem instrumentálních: 3  

25% 

Celkem instrumentálních: 7 

58% 

Celkem instrumentálních: 9 

25% 

 

Karel využil 50% z moţnosti být propagátorem instrumentálních nebo terminálních 

hodnot 

 

Tabulka č. 18: Volná distribuce - Michael 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Sebeúcta Schopnost Svoboda 

Spokojenost Přívětivost Krása 
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Mír ve světě Odvaha Vzrušující ţivot 

Čistota Poslušnost Společenské uznání 

Vnitřní harmonie Sebekontrola Smířlivost 

Rodinné bezpečí Svobodomyslnost Úspěšnost 

Zralá láska Ctiţádostivost Logika 

Spása duše Bezpečí národa Pohodlný ţivot 

Laskavost Rovnost Fantazie 

Ochota Upřímné přátelství Štěstí 

Poctivost Veselost Nezávislost 

Moudrost Zodpovědnost Intelekt 

Celkem terminálních: 8 

66% 

Celkem terminálních: 3 

25% 

Celkem terminálních: 7 

58% 

Celkem instrumentálních: 4 

33% 

Celkem instrumentálních: 9 

75% 

Celkem instrumentálních: 5 

42% 

 

Michael využil 25% z moţnosti být propagátorem instrumentálních a terminálních 

hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 19: Disharmonie v rozloţení terminálních a instrumentálních hodnot u 

jednotlivých informantů 

 

Jméno % odchýlení od rovnováhy mezi 

terminálními a instrumentálními 

hodnotami 

% odchýlení od  

rovnováhy mezi 

terminálními a 

instrumentálními 

hodnotami v době 

kriminálního chování 

Jiří 8%  

David 17%  

Martin 25%  

Michal 25% 8% 

Michael 25%  

Karel 50%  

 

Z této tabulky je patrné, ţe nejméně disharmonické jsou výsledky Jiřího. Ze získaných 

výsledků lze usuzovat na schopnosti informanta najít prostředky k dosaţení svých hodnot. 

Naopak ve výsledcích Karla se projevila disharmonie 50% ve prospěch terminálních 

hodnot. Takový výsledek můţe znamenat, ţe si informant váţí terminálních hodnot, ve 

svém ţivotě o nich hovoří a rád by jich dosáhl. Vzhledem k opomíjení či nízké preferenci 

instrumentálních hodnot lze předpokládat, ţe Karel jen těţko ve svém ţivotě naplňuje 

terminální hodnoty, které preferuje.   
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Výsledky této kategorie vypovídají pouze o preferenci instrumentálních a terminálních 

hodnot. Vţdy záleţí na konkrétním výběru poloţek, které informant preferuje. Z výsledků 

tedy nelze usuzovat na obsah či kvalitu ţivota.  

Při práci jsem sledovala informanty, jak při volné distribuci pracují.  

Zjistila jsem následující strategie řazení kartiček:  

- informant kartičky rovnou rozděluje do tří skupin. Kdyţ skončí, skupiny si 

zkontroluje a jen zřídka přesune některé hodnoty, 

- soubor pojmů si informant nejprve prohlíţí, poté rozloţí na stůl a teprve následně 

vybírá kartičky a vytváří z nich tři kategorie, 

Druhá strategie byla volena častěji. Někteří informanti nad pojmy neváhali, jiní se ptali na 

vysvětlení pojmů (např. svobodomyslnost), často pojmy přesouvali z jedné sady do druhé. 

Nejčastěji informanti začínali vytvářet soubor „nejdůleţitější hodnoty“. 

 

 

 

 
8.4.3 Projevení inkonzistence hodnotové orientace u jednotlivých informantů 

 
V této kategorii jsem se zajímala o projevení inkonzistence, nestability, v případě, ţe 

budou informanti pracovat na dvou téměř shodných úkolech v rozestupu asi jedné hodiny. 

Protoţe je zřejmé, ţe kdyby byl informantům zadán stejný úkol, projevila by se kvalita 

paměti jednotlivých informantů, zvolila jsem pozměněnou verzi předchozího úkolu (volné 

distribuce). Pouţitá strategie je popsána v kapitole 5.2.4.1., zde se zaměřím  na jednotlivé 

výsledky.  

Uvádím tabulky s volnou distribucí i vnucenou distribucí u kaţdého informanta, pod 

tabulkami předkládám výpočet a zjištěnou hodnotu inkonzistence.  
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1. Michal 

 

Tabulka č. 20: volná distribuce – výpočet konzistence hodnot (Michal) 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Smířlivost Rodinné bezpečí Spokojenost 

Laskavost Pohodlný ţivot Poslušnost 

Sebekontrola Odvaha Zralá láska 

Svoboda Ctiţádostivost Veselost 

Přívětivost Sebeúcta Rovnost 

Zodpovědnost Společenské uznání Logika 

Štěstí Úspěšnost Mír ve světě 

Poctivost Svobodomyslnost Vnitřní harmonie 

Nezávislost Čistota Fantazie 

Ochota Spása duše Vzrušující ţivot 

Upřímné přátelství Schopnost Bezpečí národa 

Moudrost Krása Intelekt 

Celkem terminálních: 4 Celkem terminálních: 7 Celkem terminálních: 7 

Celkem instrumentálních: 8 Celkem instrumentálních: 5 Celkem instrumentálních: 5 

 

Tabulka č. 21: Vnucená distribuce – výpočet konzistence hodnot (Michal) 

 
Terminální hodnoty Instrumentální hodnoty 

  

1) Hodnoty s nejvyšší důležitostí 

Svoboda 0 Laskavost 0 

Sebeúcta 1 Poctivost 0 

Štěstí 0 Zodpovědnost 0 

Rovnost 2 Smířlivost 0 
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Spokojenost 2 Ochota 0 

Pohodlný ţivot 1 Přívětivost 0 

  

2) Hodnoty s nižší důležitostí 

Moudrost 1 Veselost 1 

Úspěšnost 0 Čistota 0 

Zralá láska 1 Odvaha 0 

Rodinné bezpečí 0 Ctiţádostivost 0 

Vnitřní harmonie 1 Poslušnost 1 

Upřímné přátelství 1 Svobodomyslnost 0 

  

3) Hodnoty s nízkou důležitostí 

Krása 1 Schopnost 1 

Spása duše 1 Fantazie 0 

Vzrušující ţivot 0 Intelekt 0 

Bezpečí národa 0 Nezávislost 2 

Mír ve světě 0 Logika 0 

Společenské uznání 1 Sebekontrola 2 

 

Počet nutných kroků /preference/ = 2+2+1+1 = 6 

48 – 6 = 42  

Pro Michala je tedy 100% číslo 42, vnucená distribuce: 20 kroků 

20-6= 14 

14:0,42 = 33% 

Projevení inkonzistence v hodnocení důležitosti hodnot při vnucené distribuci Michal 

využil ze 33 %.  

2. David 

 

Tabulka 22: Volná distribuce – vpočet konzistence hodnot (David) 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Fantazie Svobodomyslnost Zodpovědnost 

Logika Společenské uznání Bezpeční národa 

Upřímné přátelství Mír ve světě Rodinné bezpečí 

Laskavost Spokojenost Rovnost 

Poctivost Odvaha Sebekontrola 

Nezávislost Čistota Zralá láska 

Svoboda Moudrost Veselost 

Vzrušující ţivot Poslušnost Intelekt 

Sebeúcta Ochota Smířlivost 

Úspěšnost Ctiţádostivost Schopnost 

Spása duše Štěstí Přívětivost 

Pohodlný ţivot Krása Vnitřní harmonie 

Celkem terminálních: 6 Celkem terminálních: 6 Celkem terminálních: 5 

Celkem instrumentálních: 6 Celkem instrumentálních: 6 Celkem instrumentálních: 7 

 

Tabulka 23: Vnucená distribuce – výpočet konzistence (David) 

 
Terminální hodnoty Instrumentální hodnoty 

  

1) Hodnoty s nejvyšší důležitostí 

Pohodlný ţivot 0 Poslušnost 1 

Svoboda 0 Sebekontrola 2 

Upřímné přátelství 0 Fantazie 0 
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Spokojenost 1 Ochota 1 

Vzrušující ţivot 0 Poctivost 0 

Rodinné bezpečí 2 Schopnost 2 

  

2) Hodnoty s nižší důležitostí 

Mír ve světě 0 Veselost 1 

Moudrost 0 Odvaha 0 

Úspěšnost 1 Smířlivost 1 

Zralá láska 1 Laskavost 1 

Štěstí 0 Nezávislost 1 

Spása duše 1 Intelekt 1 

  

3) Hodnoty s nízkou důležitostí 

Krása 1 Čistota 1 

Společenské uznání 1 Zodpovědnost 0 

Bezpečí národa 0 Logika 2 

Vnitřní harmonie 0 Svobodomyslnost 1  

Rovnost 0 Ctiţádostivost 1 

Sebeúcta 2 Přívětivost 0 

 

Počet nutných kroků /preference/ = 1+1 = 2 

48-2 = 46 

Pro Davida je tedy 100% číslo 46, vnucená distribuce:  kroků 26  

26 – 2 = 24 

24:0,46 = 52 

Projevení inkonzistence v hodnocení důležitosti hodnot při vnucené distribuci David 

využil z 52 %.  

3. Jiří 

 

Tabulka č. 24: Volná distribuce – výpočet konzistence hodnot (Jiří) 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Pohodlný ţivot Společenské uznání Poslušnost 

Ctiţádostivost Fantazie Smířlivost 

Intelekt Poctivost Bezpečí národa 

Úspěšnost Štěstí Upřímné přátelství 

Schopnost Sebekontrola Spása duše 

Sebeúcta Rovnost Přívětivost 

Logika Veselost Laskavost 

Svoboda Čistota Zralá láska 

Nezávislost Svobodomyslnost Krása 

Moudrost Zodpovědnost Vzrušující ţivot 

Spokojenost Rodinné bezpečí Mír ve světě 

Odvaha Vnitřní harmonie Ochota 

Celkem terminálních: 6 Celkem terminálních: 5 Celkem terminálních: 7 

Celkem instrumentálních: 6 Celkem instrumentálních: 7 Celkem instrumentálních: 5 

 

Tabulka č. 25: Vnucená distribuce – výpočet konzistence hodnot (Jiří) 

 
Terminální hodnoty Instrumentální hodnoty 

  

1) Hodnoty s nejvyšší důležitostí 

Pohodlný ţivot 0 Intelekt 0 

Svoboda 0 Odvaha 0 
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Spokojenost 0  Schopnost 0 

Sebeúcta 0 Ctiţádostivost 0  

Moudrost 0 Svobodomyslnost 1 

Úspěšnost 0 Logika 0 

  

2) Hodnoty s nižší důležitostí 

Rodinné bezpečí 0 Zodpovědnost 0 

Vnitřní harmonie 0 Sebekontrola 0 

Štěstí 0 Fantazie 0 

Rovnost 0 Přívětivost 1  

Upřímné přátelství 1  Poctivost 0 

Společenské uznání  0 Nezávislost 1 

  

3) Hodnoty s nízkou důležitostí 

Mír ve světě 0 Veselost 1 

Vzrušující ţivot 0  Smířlivost 0 

Bezpečí národa 0 Laskavost 0 

Zralá láska 0 Poslušnost 0 

Krása 0 Ochota 0 

Spása duše 0 Čistota 1 

 

Počet nutných kroků /preference/ = 1+1 = 2 

100% = 48 – 2 = 46, vnucená distribuce = 6 kroků 

6-2=4 

4:0,46= 9% 

Projevení inkonzistence v hodnocení důležitosti hodnot při vnucené distribuci Jiří 

využil z 9 %.  

4. Karel 

 

Tabulka č.  26: Volná distribuce – výpočet konzistence hodnot (Karel) 

 
1) hodnoty s nejvyšší důleţitostí 2) Hodnoty s niţší důleţitostí 3) Hodnoty s nejniţší důleţitostí 

Štěstí Fantazie Svobodomyslnost 

Krása Pohodlný ţivot Rovnost 

Upřímné přátelství Sebekontrola Sebeúcta 

Moudrost Schopnost Čistota 

Zralá láska Vzrušující ţivot Vnitřní harmonie 

Rodinné bezpečí Spokojenost Logika 

Mír ve světě Úspěšnost Zodpovědnost 

Svoboda Laskavost Nezávislost 

Poslušnost Veselost Intelekt 

Společenské uznání Ochota Přívětivost 

Poctivost Bezpečí národa Smířlivost 

Odvaha Spása duše Ctiţádostivost 

Celkem terminálních: 9 Celkem terminálních: 5 Celkem terminálních: 3 

Celkem instrumentálních: 3  Celkem instrumentálních: 7 Celkem instrumentálních: 9 

 

Tabulka č. 27: Vnucená distribuce – výpočet konzistence hodnot (Karel) 

 
Terminální hodnoty Instrumentální hodnoty 

  

1) Hodnoty s nejvyšší důležitostí 

Upřímné přátelství 0 Zodpovědnost 2 

Moudrost 0 Poctivost 0 

Zralá láska 0 Smířlivost 2 
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Svoboda 0 Poslušnost 0 

Štěstí 0 Veselost 1 

Mír ve světě 0 Sebekontrola 1 

  

2) Hodnoty s nižší důležitostí 

Rovnost 1 Odvaha 1 

Rodinné bezpečí 1 Přívětivost 1 

Vzrušující ţivot 0 Fantazie 0 

Spokojenost 0 Ochota 0 

Pohodlný ţivot 0 Čistota 1 

Spása duše 0 Logika 1 

  

3) Hodnoty s nízkou důležitostí 

Vnitřní harmonie 0 Intelekt 0 

Společenské uznání 2 Schopnost 1 

Krása 2 Ctiţádostivost 0 

Sebeúcta 0 Nezávislost 0 

Úspěšnost 1 Laskavost 1 

Bezpečí národa 1 Svobodomyslnost 0 

 

Počet nutných kroků /preference/ = 12 

48-12 = 36 

Pro Karla je tedy 100% číslo 36, vnucená distribuce: kroků 20 

20-12=8 

8:0,36 = 22 % 

Projevení inkonzistence v hodnocení důležitosti hodnot při vnucené distribuci Karel 

využil ze 22 %.  

Ze získaných dat jsem vytvořila tabulku, ve které uvádím dosaţené výsledky v míře 

inkonsistence v hodnotové orientaci.  

 

Tabulka č. 28: Projevení inkonzistence u všech informantů 

 

Jméno Míra inkonzistence 

při vnucené distribuci 

Jiří 9% 

Karel 22% 

Michal 33% 

David 52% 

 

 

Ze získaných dat lze předpokládat, ţe osoby s nízkým procentem inkonzistence si jsou 

svou hodnotovou orientací více jisti. Zajímavé je, ţe Jiří, který velmi obhajuje své 

prokriminální hodnoty dosáhl velmi nízkého procenta inkonzistence. Z takového výsledku 

by bylo moţné odhadovat, ţe nad svými životními hodnotami přemýšlí, a proto je 

schopen seřadit je téměř shodně i při odlišném zadání. Roli zde může hrát roli i dobrá 

paměť a pozornost. U osob, které dosahují nízkého procenta inkonzistence, ale může 

docházet i k jisté rigiditě a stereotypii. Lze očekávat, ţe, pokud je hodnotový systém 
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vysoce konzistentní, bude obtíţné poloţky v něm měnit. To můţe hrát roli při působení na 

hodnotovou orientaci s cílem odstranit prokriminální myšlení a chování.  

Informanti, kteří dosáhli vysoké míry inkonzistence s největší pravděpodobností 

nemají ve svém hodnotovém systému jasno nebo mu nepřikládají důležitost, případně 

jsou při úkolu nesoustředění a nepozorní. Stejně jako tito lidé řadí hodnoty, mohou jednat 

ve svém ţivotě. Mohou být nevyzpytatelní a často bezradní – a jednající impulzivně, bez 

rozmyslu.  

Zároveň ani jeden z informantů nebyl schopen rozlišit instrumentální hodnoty od 

terminálních. Poté, co jsem tuto informaci poskytla, začínali souvislosti rozumět.  

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Míra inkonzistence u jednotlivých hodnot 

 

Z dat, která jsem získala a uvedla v předchozí kapitole, jsem sestavila tabulku vypovídající 

o inkonzistenci jednotlivých hodnot. Kaţdé hodnotě, která byla u informantů v předchozí 

kapitole povaţována za inkonzistentní (tzn. objevila se během dvou zadání pokaţdé v jiné 

kategorii), jsem přiřadila číslo: 

- hodnotě, která se posunula o dvě kategorie (nejvíce důleţitá hodnota – nejméně 

důleţitá hodnota a naopak), jsem přiřadila 2 body 

- hodnotě, která se posunula o jednu kategorii, jsem přiřadila 1 bod 

- hodnotě, která zůstala ve stejné kategorii, jsem přiřadila 0 bodů.  

Následně jsem body spočítala a seřadila hodnoty dle nejvyššího počtu bodů, tedy nejvyšší 

míry inkonzistence.  

 

Tabulka č. 29: Míra inkonzistence u jednotlivých hodnot 

 
Název Počet posunů při vnucené distribuci 

Sebekontrola 5 

Nezávislost 4 
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Schopnost 4 

Společenské uznání 4 

Krása 4 

Veselost 4 

Sebeúcta 3 

Rovnost 3 

Spokojenost 3 

Rodinné bezpečí  3 

Smířlivost 3 

Čistota 3 

Logika 3 

Zralá láska 2 

Upřímné přátelství 2 

Spása duše 2 

Poslušnost 2 

Úspěšnost 2 

Laskavost 2 

Svobodomyslnost 2 

Zodpovědnost 2 

Přívětivost 2 

Ctiţádostivost 1 

Ochota 1 

Odvaha 1 

Pohodlný ţivot 1 

Moudrost 1 

Vnitřní harmonie 1 

Intelekt  1 

Bezpečí národa 1 

Celkem 64 

 

Poloţkou s nejvyšším počtem bodů, a tedy s předpokládanou nejvyšší mírou inkonzistence, 

je sebekontrola. Inkonzistence v tomto případě znamená, ţe informant si není hodnotou 

jist, neví, kam ji zařadit a jak s ní zacházet.  

Sebekontrola se v rozhovorech objevuje jako pojem spojovaný s poctivostí, v distribuci 

hodnot se objevuje v kategorii neutrální hodnota. Důvodem inkonzistence můţe být fakt, 

ţe pojmu informanti dobře nerozumí, nebo naopak mu rozumí a přáli by si sebekontrolu ve 

svém ţivotě více uplatnit.   

Dalším pojmem s vysokou mírou inkonzistence je nezávislost. Drţím-li se vysvětlení, ţe 

inkonzistence znamená niţší schopnost hodnotu ve svém ţivotě uplatnit a zařadit ji na 

správné místo, pak by vysvětlením byl ambivalentní vztah k nezávislosti. Informant je 

zároveň zcela nezávislý na společnosti, zákonech, práci, normách, nařízení, na druhou 

stranu je v zajetí drogové závislosti nebo gamblerství, zároveň je nucen se podřizovat 

vězeňskému řádu. Inkonzistenci by na tomto místě vyjadřovala touha po skutečně 

nezávislém ţivotě: postarat se sám o sebe, stát na vlastních nohách, umět si říci „dost“ atd.   

Třetím pojmem je schopnost. Také získala vysoký počet bodů v míře inkonzistence. 

Pokud povaţujeme výraz schopnost za synonymum úspěchu (např. školního či 
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pracovního), pak je zřejmé, proč pojem nemá v systému svoje pevné místo. Ani jeden 

z informantů nepovaţuje za důleţité pracovat na zdokonalování prosociálních schopností. 

Schopnost je v rozhovorech antonymem k pojmu štěstí. Informanti přikládají důleţitost 

náhodě, štěstí a osudu, spíše neţ vlastním schopnostem. S pojmem schopnost souvisí 

společenské uznání. Ambivalenci zde můţe způsobovat společenské uznání (přátelé 

podporující v kriminální kariéře) a uznání společnosti jako takové, která nemá ţádný 

důvod obdivovat člověka ve vězení. Posledními vysoce postavenými pojmy v rámci 

inkonzistence jsou krása a veselost. Z rozhovorů vyplývá, ţe krása je zde hodně abstraktní 

pojem, kdy např. krása dívky by byla ceněna vysokým skóre, naopak např. krása v umění 

velmi nízkým skóre. Informanti v rozhovorech uváděli, ţe zaţívají často výkyvy nálad, dle 

toho, zda seţenou drogu, zda je někdo vyprovokuje na cele atd. Proto veselost nemusí mít 

svoje stabilní místo v ţivotě informantů, tudíţ ani v hodnotovém systému.  

Ze součtu bodů vyplývá, ţe existují hodnoty, které mají naopak vysokou míru konzistence. 

V následující tabulce uvádím hodnoty, které nezískaly ani jeden bod v hodnocení 

inkonzistence. Stabilita hodnot v systému můţe znamenat, ţe informanti pojmům velmi 

dobře rozumějí a často nad nimi přemýšlejí. Jsou schopni je bez delšího rozmýšlení 

opakovaně přiřadit do kategorie dle důleţitosti, říci jim ve svém ţivotě ano nebo ne.   

 

Tabulka č. 30: Stabilní hodnoty 

 

Stabilní 

hodnoty 

Poctivost  

Fantazie 

Vzrušující 

ţivot 

Svoboda 

Štěstí 

Mír ve světě 

 

 
8.5 Vyhodnocení ESK 

 

8.5.1 Hodnocení odhadem 

 
Většina poloţek má svůj nepříznivý skór vlevo, lze vidět dobře uplatňované schopnosti 

proškrtnutými krouţky vpravo. Jsou to odpovědi: „spíše neplatí“, „s výjimkami neplatí“ a 

„naprosto neplatí“. 
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Pokud informant volil jen krajní odpovědi, je třeba se zamyslet nad tím, zda otázky dobře 

pochopil. Tuto tendenci můţeme vidět u Karla, který volil většinu odpovědí v krajních 

moţnostech.  

K vyplnění ESK-Existenciální škály je třeba jisté míry abstraktního uvaţování, inteligence, 

slovní zásoby, jazykového citu, schopnosti sebereflexe. Vzhledem k tomu, ţe při 

administraci testu bylo zapotřebí pomoci z mé strany (zejména vysvětlení, na co se která 

poloţka ptá) nejvíce u Karla, předpokládám, ţe výsledek jeho testu bude zkreslený jeho 

kognitivními moţnostmi.   

 

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, ţe tendenci k úspěšnosti, tedy k uspokojivému 

uţívání osobně-existenciálních schopností ke smysluplnému utváření svého ţivota má 

v největší míře Martin, nad průměrem je i Michael. Ostatní dva informanti se umístili silně 

pod průměrem, zejména pak David.  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 31: Hodnocení úspěšnosti hrubým odhadem (ESK) 

 

Jméno Počet odpovědí 

v pravém poli 

Počet odpovědí 

v levém poli 

Procento 

úspěšnosti 

při hrubém 

odhadu 

Procento 

neúspěšnosti 

při hrubém 

odhadu 

Martin 33 13 72% 28% 

Michael 30 16 65% 35% 

Karel 18 28 39% 61% 

David 10 36 22% 78% 

 

 

8.5.2 Hodnocení na úrovni poloţek  
 

Jedná se o hodnocení výsledků testu z obsahového hlediska. Kaţdá poloţka má své 

teoretické pozadí, které je v příručce uvedeno. Lze potom postupovat dvěma způsoby: 

a) Obsahová reflexe odpovědi na poloţku 

b) Prohloubená obsahová analýza 

Tento způsob jsem nezvolila, hodí se spíše k práci s jednotlivýmm případem. 
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8.5.3 Porovnání s normami 
 

Výsledky testu se porovnají s výsledky standardizačního souboru osob. Hrubé skóre lze 

přepočíst na percentily a na T-skóre. Jako kategorizační hledisko slouţí poloţky: věk, 

úroveň vzdělání.   

 

8.5.4 Získání hrubých skóre 
 

K získání hrubých skóre slouţí hodnotící list a dvě šablony.  

 

 

8.5.4.1 Skórování pomocí šablon 
 

Po vypočtení hrubých skóre lze pomocí tabulek norem pro odpovídající věk a vzdělání 

zjistit hodnoty standardních skóre („SS“) pro percentily („PE“) a pro T-skóre („T-skór“).  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 32:  Hrubé skóry v ESK 

 

Jméno SO SP SV OD SO+SP=

P 

SV+OD=E Celkový 

skór 

David 15 49 34 23 64 57 121 

Martin 47 79 56 53 126 109 235 

Micha

el 

31 66 43 44 97 87 184 

Karel 16 58 39 44 74 83 157 

 

 

 

8.5.4.2 T-skóre a percentily 

 
Získané hrubé skóre lze porovnat s tabulkou norem, a zjistit tak percentily a T-skóre pro 

jednotlivé poloţky.  

Tabulky norem třídí skupiny na: 

Osoby do 20 let se základní školou 

Osoby do 20 let s maturitou 
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Osoby od 20-49 let se základní školou 

Osoby od 20-49 let s maturitou 

Osoby od 20-49 let s vysokoškolským vzděláním 

Osoby od 50 let a více se základní školou 

Osoby od 50 let a více s maturitou 

Osoby od 50 let a více s vysokoškolským vzděláním 

 

Vzorek informantů pro tuto práci byl zařazen 3 x do skupiny 20-49 let se základním 

vzděláním, 1 x do skupiny 20-49 let s maturitou.  

Standardizační vzorek čítal 1028 osob, vybraných z měst i venkova v Rakousku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 33: Percentily a T-skóre v ESK 

 

Jméno SO 

percentil 

SO 

T-

skór 

SP 

percentil 

SP 

T-

skór 

SV 

percentil 

SV 

T-

skór 

OD  

percentil 

OD 

T-skór 

David 2 30 15 40 13 39 1 26 

Martin 99 73 94 65 81 59 55 51 

Michael 27 44 20 42 20 41 12 38 

Karel 3 31 25 42 23 43 22 42 

 

 

Jméno P 

percentil 

P 

T-skór 

E 

percentil 

E 

T-skór 

Celkový 

skór 

percentil 

Celkový 

skór 

T-skór 

David 8 36 2 29 2 30 

Martin 98 71 66 54 83 60 

Michael 19 41 15 40 14 39 

Karel 10 37 22 42 14 39 

 

Percentil zde vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních 

účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího 
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výsledku neţ on. Z výsledků je patrné, ţe velmi dobrých výsledků ve své skupině dosáhl 

Martin, který se umístil i na 99. percentilu (sebeodstup). Výborných výsledků dosahuje i 

v SP (sebepřesah), SV (svoboda), P (personalita). 

Z hlediska percentilového vyjádření dále plyne, ţe Martin je v dosaţení dobré pozice ve 

skupině výjimečný. Ostatní informanti se umístili většinou velmi výparně pod průměrem. 

Např. David dosáhl 1. percentilu v OD (odpovědnost), 2. percentilu v SO (sebeodstup), E 

(existencialita) a v celkovém skóre.  

Z takových výsledků lze usuzovat, ţe i přes srovnatelné vstupní podmínky se souborem 

vybočují informanti výrazně směrem k nízké úrovni výsledků. 

 

8.5.5 Interpretace výsledků  

 
K interpretaci výsledků v Existenciální škále jsem pouţila a) výsledky z vyplněných 

dotazníků, b) příručku ESK-Existenciální škála.  

Výsledky uvedené v tabulce pro hrubé skóre jsem aplikovala na standardizované 

interpretační mechanismy v příručce ESK-Existenciální škála. Popsala jsem plně dva 

případy (Davida a Martina), které se radikálně liší svými výsledky. U dalších dvou případů 

(Michaela a Karla) jsem interpretovala jen významné rozdíly v poloţkách (ostatní pozice 

jejich výsledků jsou jiţ popsány u Davida nebo Martina).   

Pro umístění na osu (nízké skóre – medián – velmi vysoké skóre) jsem vytvořila tabulku 

standardních bodů pro hrubé skóre, která umoţňuje názorné zařazení na osu. Data 

obsaţená v tabulce vyplývají z hodnocení jednotlivých stupnic uvedených v příručce ESK-

Existenciální škála.  

Pro snadnější orientaci v úspěšnosti informantů jsem vytvořila tabulku výsledků v rozptylu 

standardizovaných hrubých skóre. Lze se z ní dozvědět, jakých výsledků informanti 

dosáhli na ose: nízké skóre – medián – velmi vysoké skóre.  Tato tabulka ukazuje, ţe se 

informanti umístili na ose ve čtyřech moţných kombinacích:  

1) nízké skóre ve všech poloţkách 

2) nízké skóre a střední hodnoty 

3) střední hodnoty ve všech poloţkách 

4) střední hodnoty a velmi vysoké skóre 

Z toho vyplývá, ţe ţádný z informantů nedosáhl výrazných rozdílů ve výsledcích, např. 

nízké skóre – velmi vysoké skóre. To můţe být interpretováno jako jistá míra stability 

v dosaţených výsledcích.   
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Tabulka č. 34: Standardní body pro hrubé skóry 

 

Název stupnice Nízký skór Medián Velmi vysoký skór 

Sebeodstup SO > 26 35,5 < 43 

Sebepřesah SP > 58 73 < 81 

Svoboda SV > 37 49 < 58 

Odpovědnost OD > 41 57,5 < 70 

Personalita P > 86 109 < 123 

Existencialista E > 81 107 < 127 

Celkový skór CS > 169 216 < 249 

 

Tabulka č. 35: Hrubé skóry jednotlivých informantů 

 

Jméno SO SP SV OD SO+SP=

P 

SV+OD=E Celkový 

skór 

David 15 49 34 23 64 57 121 

Martin 47 79 56 53 126 109 235 

Micha

el 

31 66 43 44 97 87 184 

Karel 16 58 39 44 74 83 157 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 36: Zobrazení výsledků v rozptylu standardizovaných hrubých skórů 

 

Jméno SO SP SV OD P E CS 
David Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Martin Velmi 

vysoké 

skóre 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Velmi 

vysoké 

skóre 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Michael Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Střední  

hodnota 

Karel Nízké 

skóre 

Nízké 

skóre 

Střední 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Nízké 

skóre 

Střední 

hodnota 

Nízké 

skóre 

 

 

Kvalitativní interpretace výsledků u jednotlivých informantů.  

(za pouţití interpretace ESK-Existenciální škály) 

 

A) David 

 

1) Sebeodstup  
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Nedostatečný odstup vůči sobě. Můţe to být podmíněno nezralostí, avšak zpravidla je 

to způsobeno vnitřním obsazením (konflikty, traumatické zkušenosti) a spoutanostmi 

(vleklé nedostatky, neuspokojené potřeby).  

Je-li těţké odpoutat se sám od sebe a jasně vnímat a uvaţovat, ztrácí člověk orientaci 

„uţ se ani sám v sobě nevyzná“. Často ani nedokáţe vyuţít drobných příleţitostí 

k získání odstupu vůči sobě, jako např. udělat si přestávku. Stále trvá sklon reagovat 

rychle a v bezprostřední vázanosti na podněty.  

 

2) Sebepřesah (schopnost vnímat hodnoty a zřetelně citově proţívat)  

Emoční plochost a vztahová chudost. Ţivot je v takovém případě citově chudý, 

převáţně věcný a funkcionalistický. Citová nedostatečnost činí člověka bezradným, 

nejistým, dokonce i jakoby slepým v proţívání citů a zároveň s tím i ve vnímání 

hodnot. Neví pak, co vlastně má rád či co vlastně chce.  

Cit pro to, jak jsou různé skutečnosti v ţivotě důleţité a hodnotné (“co to s člověkem 

dělá a co to pro něj znamená“) zde je omezený. Vynořující se city člověk vnímá jako 

rušivé a znepokojující.   

 

 

 

 

3) Svoboda  

Měří schopnost nacházet v běţném ţivotě reálné moţnosti jednání, uspořádat je podle 

jejich hodnoty a tak dospět k osobnímu rozhodnutí. Nízký skór znamená slabost a 

nejistotu v rozhodování, nerozhodnost. Zvláštní problémy mohou vyplývat např. 

z toho, ţe slabost v rozhodování vyplývá z nejistoty - strachu před moţnými následky. 

Například ze strachu, ţe se člověk dopustí chyby, vzniká nedostatek sebedůvěry. Proto 

si například raději nechá něco uloţit jako úkol, neţ aby se sám rozhodl, co udělá. Další 

moţností je, ţe člověk má tzv. nerozvinutou existencialitu. Příznačná je pasivita a 

fatalistický přístup k ţivotu. Člověk je přesvědčen, ţe jeho rozhodnutí by k ničemu 

nevedla a nemohla by nic změnit. Vnímá je jako nesmyslná. V souvislosti s tím se 

mohou rozvíjet různé závislé způsoby ţivota; např. peníze, alkohol, hráčství apod. 

mohou kompenzovat nedostatek svobody.  

 

4) Odpovědnost 
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Měří schopnost a ochotu odhodlat se a rozváţně, popř. s vědomím povinnosti, se 

angaţovat pro osobní úkoly a hodnoty. Nízká hodnota znamená jen nepatrnou 

odpovědnost za sebe, popř. útlum v angaţovanosti. Ţivot se člověku „děje“; člověk si 

ţivot neplánuje a proţívá jej jako nepřístupný vlastní vůli. Člověk ustrnul v postoji 

čekání a je spíše pozorovatelem. Převládá zdrţenlivost a pasivita. Vědomí povinnosti 

není příliš výrazné, můţe však byt na průměrné úrovni. Člověk se můţe obávat 

vykročit do ţivota, bát se těţkostí a problémů a hrozivých následků. Potřebuje jistoty, 

předpisy, podporu a návody k jednání. Můţe jít také o strach z omezení závazky a 

povinnostmi. Nezřídka to vede k lehkomyslnosti v chování.  

 

5) Personalita neboli osobní faktor 

Měří stupeň rozvoje osobní stránky člověka, projevující se otevřeností vůči světu a 

jasným vnímáním sebe. Nízký skór svědčí o přílišné uzavřenosti člověka. Ten se buď 

přehnaně zabývá sám sebou (v důsledku trvalých duševních zátěţí, problémů, poruch), 

nebo si ve svém vývoji ještě cestu k sobě nenašel (nezralost), anebo ho uţ postihla 

deteriorizace osobnosti s kognitivním a emočním defektem (např. u chronifikované 

drogové závislosti. nebo chronické psychózy). Nízká hodnota bývá spjata se zvýšenou 

pohotovostí reagovat na různé zátěţe psychosomaticky.  

 

 

6) Existencialita 

Nízký skór svědčí o nerozhodném a utlumeném vedení způsobu ţivota. Vyznačuje se 

nejistotou v rozhodování , nejistotou o svém „existenciálním místě“ ve světě, tj. o tom, 

„kam člověk patří“, dále nezávazností, odtaţitostí, nevědomostí, co má člověk vlastně 

dělat, malou odolností vůči zátěţi, snadnou rozrušitelností, sklonem v angaţování se 

jen z vnějších pohnutek, bez proţitku, bez „vnitřního povolání“.     7) Celkový skór či 

prožívaná smysluplnost 

Měří míru proţívané smysluplné osobní existence. Nízký hrubý skór svědčí o 

nenaplněné existenci. To vyplývá z uzavřenosti člověka (z jeho vázanosti na sebe a 

emoční neoslovitelnosti) a zároveň z jeho utlumenosti a nedostatku závazné 

angaţovanosti. Je-li vystaven zátěţi, dochází u něj ke vzniku duševních poruch 

snadněji neţ při vysokém CS. Je-li přítomno duševní onemocnění, jde pravděpodobně 

o závaţnou poruchu.  
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P > E 

Poměrně vnitřně pevná, avšak zdrţenlivá aţ utlumená osoba. Klinicky se tento obraz 

projevuje u depresí a neuróz. 

 

 SO < SP 

Silně emocionální proţívání a chování. Často to jsou vřelé osoby, které navazují velice 

těsné vztahy, mají však sklon vydávat se bez ochrany a schází jim schopnost udrţení 

hranic, a to i vůči vlastním citům. Klinicky se tento nález nachází u lidí se sklony 

k depresi, floridní úzkosti a u velké ochoty pomáhat.  

 

SV > OD 

Tvořivost v objevování moţností v ţivotě a ve vlastním jednání, avšak závazné 

angaţování by bylo proţíváno jako omezující. Sklon k „vystupování“ ze vztahů a 

závazků k svévolným, nezavazujícím rozhodnutím. Klinicky se tento poměr vyskytuje 

např. u narcistických a histriónských sklonů.  

 

 

 

 

 

B) Martin 

 

1) Sebeodstup 

Měří schopnost vytvořit si odstup vůči sobě samému velmi dobře. V tom je však 

obsaţena i moţnost, ţe snáze přehlédne vlastní potřeby a proţitky, coţ můţe vést aţ 

k jejich popření. Otázka po motivaci k tomu je otevřená. Můţe to vyplývat 

z vypočítavosti nebo ze ctiţádosti, z výchovy nebo obětavosti.  

 

2) Sebepřesah 

Při střední hodnotě se emoční „vnitřní svět“ a vnitřní účastné „bytí s druhým“ rozrůstá. 

U Martina se hodnota blíţí vysokému skóre, které značí bezprostřednost a volný 

přístup ke své emocionalitě. Dokáţe se vcítit do druhých lidí. Je otevřený vůči jinakosti 

a dokáţe se vůči ní angaţovat.  
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3) Svoboda 

Při středních hodnotách stoupá jasnost a pevnost usuzování a rozhodování. Čím je skór 

vyšší, tím snáze člověk nachází moţnosti, jak jednat, a tím snáze činí svá rozhodnutí. 

Hodnota se u Martina blíţí vysokému skóre, coţ můţe znamenat tendence 

k přehnanému souzení, kritizování a panovačnému chování, coţ souvisí s averzí vůči 

omezování a vázanosti. Dalšími tendencemi jsou vyhýbání se těsnějším vztahům a 

závazkům, zdrţenlivost v osobním angaţování se, většinou ze strachu ze zranění nebo 

ţe k přílišným závazkům.  

 

4) Odpovědnost 

Střední hodnota zahrnuje růst odpovědnosti za sebe i vlastní angaţovanost. Člověk se 

více nechává oslovit ţivotními okolnostmi a pečlivěji, závazněji se s nimi vyrovnává. 

Hodnota na stupnici Svoboda se u Martina blíţí spíše nízkému skóre.  

 

5) Personalita 

Při vysokém skóru vstupuje do popředí zranitelnost, někdy aţ přecitlivělost jedince. 

Člověk silně reaguje na smyslové dojmy a na vnější události.  

 

 

 

SP > SO  

Člověk se snadno nechá citově strhnout, silně vnitřně proţívá a souzní, také dokáţe 

„uţívat si“. To však je doprovázeno nesnázemi se zaujímáním odstupu vůči sobě a 

s uchováním si vnitřního prostoru volnosti. Mohli bychom to nazvat „emocionálním 

ţivotním stylem“. Tato kombinace se často objevuje u floridní úzkosti, sklonům 

k depresím a vyčerpání. 

 

6) Existencialita 

Ve střední hodnotě E přibývá rozhodnosti a odpovědnosti ve vedení ţivota. Člověk si 

nachází své místo ve světě a v ţivotě. Tím získává jeho ţivot na naplněnosti a stává se 

autentičtějším, pokud obě hodnoty SV a OD rostou stejně.   

 

SV > OD 
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Lze pozorovat sklon přenechávat odpovědnost „schopnějším“. Poměrně vysokou 

hodnotu člověk přičítá subjektivní svobodě, občas vykazuje sklon k narcistickým 

rysům a impulzivitě. U Martina SV a OD mají téměř shodné hodnoty.  

 

6) Celkový skór neboli prožívaná smysluplnost 

Při střední hodnotě vzrůstá vnitřní otevřenost a umoţňuje člověku věnovat se 

poţadavkům a nabídkám světa, pokud obě sloţky P a E vzrůstají shodně. CS Martina 

se spíše blíţí vysokému skóre. Taková osoba se vnímá jako velice otevřená, vstřícná, 

přijímající, rozhodná, jasná, ochotná se angaţovat a uvědomovat si povinnosti. Zároveň 

se však vnímá – jakoby na stinné straně těchto vlastností, pod jejich vlivem – také jako 

zranitelná, přísná a náročná. Kvůli vysoce strukturovaným a důsledně uplatňovaným 

nárokům na sebe samého a příleţitostně i na ostatní, ponechávají malý prostor pro 

neplánovanou spontánnost a nereflektované uţívání si.  

 

P > E 

Lze teoreticky očekávat, ţe člověk účinně zachází se sebou a intenzivně citově proţívá, 

avšak v praktickém jednání v ţivotě je utlumený. Můţeme zde mluvit o vnitřně silné, 

avšak ve svém způsobu ţivota zdrţenlivé aţ utlumené osobě. Tato konstelace 

podporuje sklon k depresivním poruchám.  

 

 

C) Karel 

 

E > P 

Ne plně rozvinutá, avšak prakticky zdatná osoba. Klinicky se tento obraz projevuje 

spíše u poruch osobnosti.  

 

SP > SO 

Silně emocionální proţívání a chování. Často to jsou vřelé osoby, které navazují velice 

těsné vztahy, mají však sklon vydávat se bez ochrany a schází jim schopnost udrţet si 

hranice, a to i vůči vlastním citům. Klinicky se tento nález nachází u lidí se sklony 

k depresi, floridní úzkosti a u velké ochoty pomáhat 

 

D) Michael 
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P > E 

Poměrně vnitřně pevná, avšak zdrţenlivá aţ utlumená osoba. Klinicky se tento poměr 

vyskytuje u depresivních poruch a neuróz.  

 

SP > SO 

Silně emocionální proţívání a chování. Často to jsou vřelé osoby, které navazují velice 

těsné vztahy, mají však sklon vydávat se bez ochrany a schází jim schopnost udrţet si 

hranice, a to i vůči vlastním citům. Klinicky se tento nález nachází u lidí se sklony 

k depresi, floridní úzkosti a u velké ochoty pomáhat 

 

8.6 Projektivní hledisko 

 
Termín „projekce“ zavedl do psychologie Freud roku 1894 a označoval jím mechanismus 

obrany proti úzkosti, který umoţňoval připisovat vlastní (neţádoucí) snahy, přání a pocity 

jiným osobám a okolí. Dále nazýval Freud projekcí i ovlivňování vnímání aktuálních 

podnětů vzpomínkami na minulost. Avšak v projekci jde také o manifestní obsahy, nemusí 

mít vţdy obrannou funkci a nezmenšuje vţdy duševní napětí. Naopak, v některých 

proţitkových oblastech je můţe vyvolávat. V neanalytickém pojetí je projekce procesem, 

ve kterém vyšetřovaná osoba promítá obsahy svých duševních procesů navenek mimo 

sebe, připisuje je jiným nebo spatřuje v jiných lidech, zvířatech, rostlinách, předmětech 

nebo dějích. Princip projekce předpokládá externalizaci chování, přičemţ projekční 

techniky jsou vlastně katalyzátorem.
34

  

Při zkoumání hodnotové orientace pachatele je třeba brát v úvahu fakt, ţe zkoumaná osoba 

můţe mít velmi dobré povědomí o společenské žádoucnosti jistého druhu chování a 

myšlení. I přesto, ţe o svých hodnotách dobře ví, navenek je prezentuje různým osobám 

rozdílně. Před spoluvězni zastává hodnoty prokriminální a při rozhovoru s člověkem 

neodsouzeným (specialisté ve věznicích, pomáhající pracovníci, atd.) obhajuje hodnoty 

prosociální a můţe tímto svých jednáním vzbudit pocit, jako by do vězení ani nepatřila.  

Druhou, metodologicky zajímavější otázkou je: co se vlastně z výpovědí dozvídám?  

Zejména při předvýzkumném šetření jsem shromáţdila data, která vypovídají o 

zaměřenosti informantů na rodinu, péči o druhého, rovnost, atd. Co nám tato data říkají o 

                                                 
34
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lidech, kteří si odpykávají dlouholeté tresty za převáţně násilnou trestnou činnost a jejichţ 

sociální zázemí mimo věznici nezřídka ani neexistuje? Dozvídáme se o tom, co 

informantům v jejich životech chybí, co by si přáli. Tato touha nemusí být vyvolaná jen 

skutečností, ţe potřebu vztahovosti nemohou uplatňovat proto, ţe jsou ve věznici. Potřeba 

pevných a rovnocenných vztahů je dlouhodobé přání, objevující se během celého ţivota.  

Proto některé výroky je moţné interpretovat jako touhu po něčem, co nemám, co si přeji, 

co se mi nedaří, co bych potřeboval od druhých.  

Z kapitoly o preferenci jednotlivých hodnot vyplývá, ţe informanti za nejdůleţitější ve 

svém ţivotě povaţují poctivost, moudrost a nezávislost. Z projektivního hlediska bychom 

tuto informaci neinterpretovali jako fakt, ţe pachatelé jsou poctiví, moudří a nezávislí. Na 

místě je vzít v úvahu, zda poctivost, moudrost a nezávislost jsou hodnoty, které si 

pachatelé pro svůj ţivot nejvíce přejí (právě proto, ţe se jim těchto nedostává), nebo zda se 

zde objevuje sociální ţádoucnost (pachatelé vědí, ţe být poctivý, moudrý a samostatný je 

společností ceněno), nebo zda právě toto jsou hodnoty, které pachatelé zakomponovali do 

svého ţivota a učí se s nimi zacházet tak, aby se nedostali zpět do vězení.  

  

 

 

 

 

 

8.7 Ohroţení validity 

 
Zejména u statisticky zpracovaných údajů je moţné připustit ohroţení validity. Protoţe 

jsem svoji práci chtěla postavit na více metodách, které by zaručily větší míru 

komplexnosti, zvolila jsem uţší vzorek informantů. Pro zjištění údajů, z jejichţ výsledků 

by bylo moţné usuzovat na plošnou hodnotovou orientaci pachatele, by bylo třeba většího 

zkoumaného vzorku řádově o desítky. Tento nedostatek vyvaţuje vyuţití více metod a 

popis zkoumaného problému z více stran.     

Dalším komplikujícím faktorem je skutečnost, ţe při práci s poloţkami z Rokeach Value 

Survey můţe kaţdý informant zacházet s pojmy a chápat je jinak. Tento nedostatek jsem se 

snaţila zmenšit tím, ţe jsem změnila standardizovaný dotazník Rokeach Vaulue Survey. 

Práce s mnou navrţeným modelem byla méně náročná (dle RVS: seřadit poloţky dle 

preference od 1 do 36) a dávala široký prostor pro spolupráci. Nad jednotlivými pojmy 
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informanti nejprve přemýšleli, pak se je snaţili popsat a následně je třídili do tří skupin. 

Kdyţ informanti popisovali jednotlivé pojmy, zachycovala jsem jejich výpovědi. Následně 

jsem tato data uváděla ke získaným výsledkům tak, aby dokreslovala rozdílnost v pojímání 

poloţek jednotlivými informanty.  

Při metodě ESK-Existenciální škála se ukázalo, ţe tři z šesti informantů mají potíţe 

s jazykovou stránkou dotazníku a mírou abstraktního myšlení. Snaţila jsem se tento 

nedostatek eliminovat tím, ţe jsem kaţdou poloţku s informantem probrala a pokusila se 

uvést názorný příklad.   

Přes komplikující faktory je třeba uvést, ţe jsem velice dbala na vytvoření dobrého vztahu 

mezi mnou a informantem. Veškeré informace získané od informantů jsem s nimi následně 

probrala a případné připomínky zakomponovala do závěrečných získaných dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DISKUSE 

 

Výzkumy zabývající se tématem hodnotové orientace jsou uskutečňovány většinou na 

populaci mládeţe či vysokoškolských studentů. I výzkumy veřejného mínění se zabývají 

hodnotami a hodnotovým systémem zkoumaných osob. Z výše uvedeného vyplývají dvě 

skutečnosti, které hrály při přípravě a zpracování mé práce roli.  

Vědecké práce zabývající se kriminalitou a delikventním chováním jsou zaměřeny 

většinou na komplikující rysy osobnosti pachatele (většinou recidivisty). Nelze tedy mnou 

vybrané téma porovnat s jinou podobnou prací (a výsledky) v současných společenských 

podmínkách. Podobně je těţké porovnávat výsledky testů hodnotové orientace dětí a 

mládeţe s výsledky zjištěnými od pachatelů. Zajímavé je v tomto ohledu porovnat, jak se 
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hodnotová orientace několika skupin od sebe liší. Např. dlouhodobě zkoumaná hodnotová 

orientace dětí a mládeţe (Sak, 1997) je ve výsledcích z roku 1997 následující: 

 

Tabulka č. 37: Hodnotová orientace mládeţe ve věku 15-18 let 

 

Pořadí Hodnota  13. Vzdělání 

1. Zdraví 14. Plat 

2. Láska 15. Koníčky 

3. Přátelství 16. Úspěšnost v zaměstnání 

4. Mír 17. Být uţitečný druhým 

5. Svoboda 18. Majetek 

6. Ţivotní partner 19. Společenská prestiţ 

7. Ţivotní prostředí 20. Soukromé podnikání 

8. Demokracie 21. Veřejně prospěšná činnost 

9. Pravda, poznání 22. Bůh 

10. Rodina a děti 23. Politická angaţovanost 

11. Rozvoj vlastní osobnosti   

12. Zajímavá práce   

 

Na prvních místech jsou tradičně vysoce preferované hodnoty: zdraví, láska a přátelství. 

Jde o hodnoty, které jsou, i kdyţ odlišným způsobem, vesměs vztaţeny k subjektu. Naopak 

na posledních místech jsou hodnoty, které naopak přesahují jedince a jsou vztaţeny k 

sociální a transcendentní dimenzi. Jedná se o politickou angaţovanost, veřejně prospěšnou 

činnost a Boha.
35

 V tomto výzkumu autor nepracoval s Rokeach Value Survey, předkládal 

informantům jiné hodnotové poloţky. Nepracoval zde ani s instrumentálními hodnotami, 

v tabulce jsou uvedeny pouze terminální hodnoty. Omezenost seznamu pojmů jsem se 

snaţila vyváţit otázkami na doplnění seznamu a otázkou, co by informanti ze seznamu 

odstranili. Tím se dostávám k druhému bodu diskuse, kterým je statistické pojetí výzkumů 

týkajících se hodnotové orientace. Pokud se výzkumy týkají hodnotové orientace, jde 

většinou o řazení pojmů dle důleţitosti. Výsledné statistické zpracování je tedy 

z matematického hlediska zcela v pořádku, ale z metodologického hlediska lze podobným 

výzkumům vytknout, ţe nepátrají po významech jednotlivých pojmů. Ve své práci jsem se 

proto na výklad pojmů jednotlivými informanty zaměřila a data jsem pouţila v případě, ţe 

se pojetí liší od očekávané normy nebo se liší mezi samostatnými informanty.  
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Např. vysoce hodnocená poloţka „poctivost“ je rozdílně vnímána: jako pravdomluvnost, 

ale také jako věrnost nebo sebekontrola či popis dívky, která ještě nezačala ţít sexuálním 

ţivotem. O preferenci pojmu „poctivost“ tedy není pochyb, ale při důkladnějším rozhovoru 

s informanty zjistíme, ţe „poctivosti“ kaţdý z nich přikládá jiný význam. Kdyţ získáme 

taková data, nelze jiţ pouze říci: v hodnotové orientaci pachatele je na prvním místě 

poctivost. Nutné je k informaci doplnit, co konkrétně slovo „poctivost“ pro 

pachatele/informanty znamená.    

Existenciální škála byla zařazena do výzkumu proto, ţe jde o sebeposuzovací dotazník. 

Tím jsem se pokusila sníţit riziko ovlivnění dat pomocí snahy o společenskou ţádoucnost. 

ESK měří kompetenci osoby zacházet se sebou a se světem. To lze také označit jako 

„schopnost člověka k existenci“
36

. Podle ESK se existence uskutečňuje tehdy, kdyţ se 

člověk dokáţe ve vnitřním souladu vyrovnat s vlastními i s cizími danostmi, a to v rámci 

pro něj smysluplných souvislostí. Člověk si můţe vytvořit k sobě a ke světu přijímající 

postoj, i kdyţ se nachází v tíţivé ţivotní situaci (například ve věznici), dokáţe za svůj ţivot 

nést odpovědnost. V diskusi je moţné hovořit o tom, do jaké míry jsou otázky v dotazníku 

pro informanty srozumitelné, uchopitelné a jak tato skutečnost ovlivňuje získaná data.  

Dalším bodem diskuse je fakt, ţe téměř celý výzkum byl uskutečněn v prostředí věznice. 

To můţe vést ke zkreslení výsledků, pokud by byly pouţity pro postpenitenciární oblast. Je 

třeba trvat na tom, ţe získaná data vypovídají o tom, jak pachatel o hodnotách přemýšlí ve 

vztahu k přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Data mohou být prostředkem k pochopení 

některých myšlenkových mechanismů pachatele, nemohou však být chápány jako nástroj 

k predikci chování na svobodě bez uchopení penitenciárních souvislostí.   

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem se zabývala hodnotovou orientací pachatele. Smíšený typ výzkumu mi 

umoţnil pracovat s šesti různými informanty za pouţití více neţ jedné metody. 

Z předvýzkumného šetření vyplynulo, ţe pachatelé o ţivotních hodnotách uvaţují a jsou 
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schopni popsat jejich význam a preferenci. Na základě těchto zjištění jsem si stanovila 

několik výzkumných otázek, na které jsem se ve své práci pokusila odpovědět.    

1. Prozkoumat hodnotovou orientaci pachatele, tj. člověka, který spáchal trestný čin 

a byl za něj odsouzen. 

Na tuto otázku jsem odpovídala pomocí rozhovorů, upravené verze dotazníku Rokeach 

Value Survey a ESK-Existenciální škály. Toto základní téma je obsaţeno i v kaţdém 

dílčím cíli a úkolu. Ze zpracovaných dat je patrné, ţe pachatelé o ţivotních hodnotách 

uvaţují a někteří z nich mají náhled na změnu hodnotové orientace, která se v jejich ţivotě 

odehrála díky výkonu trestu odnětí svobody nebo v důsledku samotného spáchání 

trestného činu.  

Z analýzy rozhovorů vyplývá, ţe pachatelé povaţují hodnoty za prostředek k dosaţení 

různých cílů:  

a. hodnoty jako prostředek k uspokojení svých potřeb, 

b. hodnoty jako pravidla pro správný život, 

c. hodnoty jako prostředek ke šťastnému životu. 

S tímto tématem souvisí i další část formulované otázky: Zjistit, jak s danými hodnotami 

pachatel zachází v kontextu svého života. Kaţdá výše zmíněná kategorie je popsána a 

vyplývá z ní preference různých skupin hodnot a jejich přesah do pachatelova ţivota.  

a. Pokud pachatel vnímá hodnoty jako prostředek k uspokojení svých potřeb, je 

zřejmě významně orientován na sebe samého, na „prospěchářství“ za kaţdou cenu. 

V této sekci figurují hodnoty jako např. vzrušující ţivot, nezávislost, pohodlný 

ţivot, úspěšnost, štěstí, svobodomyslnost, sebeúcta.  

b. Vnímá-li pachatel hodnoty jako pravidla pro správný život, povaţuje je za 

objektivně dané, na podobné úrovni se zákonem. Patří sem hodnoty jako: poctivost, 

laskavost, rovnost, spása duše, moudrost, svoboda. 

c. Hodnoty jako prostředek ke šťastnému životu vnímá člověk, který je zaměřen na 

vztahy, emoce a usiluje o konsenzus. Najdeme zde hodnoty jako: zralá láska, 

rodinné bezpečí, vstřícnost, laskavost, smířlivost, mír ve světě nebo vnitřní 

harmonie. 

Součástí na začátku poloţených cílů je i otázka, jak a zda se hodnotový systém mění 

v závislosti na omezení svobody.   

Skupina dotazovaných se zde rozdělila na dvě části. Informanti, kteří hovořili o 

neměnnosti hodnotového systému v souvislosti s uvězněním, byli ve vysoké míře 

prokriminálně zaměření a na své kriminální jednání byli pyšní, nic ve svém ţivotě nechtěli 
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měnit. Naopak druhá skupina dotazovaných uváděla markantní změny v hodnotové 

orientaci. Změny se týkaly zejména omezení svobody (uvědomění si její důleţitosti) a 

vztahů v rodině a mezi lidmi vůbec. Někteří informanti uváděli změnu v hodnotové 

orientaci způsobenou náhledem na trestný čin, který spáchali. V takovém případě uváděli 

ţádoucí změnu zejména v prosociálních hodnotách. 

Jaké hodnoty pachatel preferuje? Na tuto další otázku jsem hledala odpověď zejména při 

rozhovorech a metodě Rokeach Value Survey. Zjistila jsem, ţe vysoce preferovanými 

hodnotami jsou poctivost, moudrost a svoboda. Samotné preference jsem v příslušné 

kapitole doplnila o obsahovou stránku jednotlivých pojmů.  

Při hledání odpovědi na otázku, do jaké míry jsou informanti nekonzistentní v rozložení 

terminálních a instrumentálních hodnot jsem zjistila rozpětí dysharmonie od 8% do 50%. 

Pokud informant byl vysoce inkonzistentní (to znamená preferoval spíše terminální nebo 

instrumentální hodnoty), přikláněl se na stranu terminálních hodnot. Při vysoké preferenci 

terminálních hodnot lze vhledem k instrumentálním hodnotám uvaţovat o tom, ţe 

informant nevidí souvislost mezi vytyčením cílů a jejich dosaţením. Tím, ţe nepovaţuje za 

důleţité instrumentální hodnoty, schází mu schopnosti k dosaţení preferovaných 

terminálních hodnot.  

Při své práci jsem dbala na zaznamenání jednotlivých obsahů pojmů, které jim informanti 

připisují. Tím jsem dostála výzkumné otázce jaké obsahy pachatel vkládá do jednotlivých 

pojmů a zda se liší obsahy položek mezi informanty. Tato data jsou doplněním statisticky 

zpracovaných výsledků a dokreslují různorodost v chápání a pojmenování základních 

ţivotních hodnot.  

Dalším výzkumným úkolem bylo zjistit, do jaké míry je pachatel v demonstraci své 

hodnotové orientaci konzistentní. Zaznamenala jsem míru projevení inkonzistence od 9% 

do 52%. Lze předpokládat, ţe osoby s vysokou mírou konzistence v demonstraci 

hodnotové orientace nad hodnotami přemýšlí, jsou si svým hodnotovým systémem více 

jisti. Můţe se u nich zároveň objevovat rigidita, která můţe být komplikujícím faktorem 

při snaze o změnu ţivotních hodnot a postojů. Naopak osoby, u nichţ se projevuje vysoká 

míra inkonzistence, zřejmě nemají ve svém hodnotovém systému jasno nebo mu 

nepřikládají důleţitost, případně jsou při úkolu nesoustředění a nepozorní. Stejně jako tito 

lidé řadí hodnoty, mohou jednat ve svém ţivotě. Mohou být nevyzpytatelní a často 

bezradní – a jednající impulzivně, bez rozmyslu.  

Poslední dílčí otázka zní: jak pachatel zachází se sebou a se světem? Pro hledání odpovědi 

jsem vyuţila ESK-Existenciální škálu, sebeposuzovací dotazník. Tato metoda měří 
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schopnost s zacházet s hodnotami skrze zacházení se sebou samým a se světem. Výsledky 

v porovnání se standardizovanými hodnotami jsou velmi podprůměrné, vyjma jednoho 

informanta. Hodnotila jsem výsledky i na úrovni poloţek, ale častý výskyt nízkého 

celkového skóru svědčí o svědčí o nenaplněné existenci. To vyplývá z uzavřenosti člověka 

(z jeho vázanosti na sebe a emoční neoslovitelnosti) a zároveň z jeho utlumenosti a 

nedostatku závazné angaţovanosti. 

Při zkoumání výsledků je třeba vzít v úvahu projektivní hledisko, které ve své práci také 

zmiňuji.  

Jsem toho názoru, ţe se mi podařilo odpovědět na stanovené otázky, i přes jisté moţnosti 

ohroţení validity. Touto prací bych chtěla přispět k rozšíření zájmu o penitenciární oblast, 

zejména o uvězněné osoby. Přistupovat k pachatelům bez předsudků není jednoduché, 

pokusit se jim rozumět je těţké. K pochopení individuálních ţivotních souvislostí nezbývá 

neţ pozorně poslouchat a snaţit se chápat. Hodnotová orientace konkrétního pachatele 

můţe být prostředkem k pochopení jeho ţivotního stylu, myšlení a jednání. Můţe to být  

ale i prostor  pro individuální poradenskou nebo psychoterapeutickou práci, pro naplňování 

společenské i individuální zakázky.      
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Příloha č. 1 Dotazník, předvýzkumné šetření       

 

Dobrý den,  
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Následující otázky slouţí jako materiál pro výzkum k diplomové práci na Univerzitě 

Karlově v Praze, katedře psychologie. Jsou to otázky otevřené, můţete tedy odpovídat 

široce a napsat vše, co Vás k otázkám napadne. Výzkum je prováděn anonymně, nikde se 

nepracuje s Vašimi osobními údaji. Jde pouze o to, abyste byl/byla v odpovědích 

otevřený/otevřená a napsal/a vše tak, jak si myslíte. Děkuji za Váš čas a pomoc při tvoření 

výzkumu, který můţe přispět k odbornému i laickému povědomí o lidech, kteří se dostali 

do konfliktu se zákonem.  

Vyplnění dotazníku je dobrovolné. 

Jste: muţ – ţena (podtrhněte) 

Kolik je Vám let?  

Kolikrát jste byl jiţ trestán? Jak dlouhé byly Vaše tresty (i s tím současným)?   

1) Co si představíte, kdyţ se řekne „ţivotní hodnoty“? 

2) Co si o hodnotách myslíte? 

3) K čemu ţivotní hodnoty lidem slouţí? K čemu slouţí Vám? 

4) Jak se stane, ţe se hodnoty v našem ţivotě objeví? Jak vznikají?  

5) Co je pro Vás nejdůleţitější hodnotou? Jaké další jsou pro Vás důleţité?  

6) Proč jsou Vámi uvedené hodnoty pro Váš ţivot důleţité?  

7) Jsou i nějaké nesprávné hodnoty?  

8) Čím jsou ve Vašem ţivotě hodnoty ovlivňovány? Mění se nějak? Pokud ano 

tak jak?  

9) Uţ se Vám stalo, ţe jste nějakou svoji hodnotu porušil? Jakou? Proč?  

10) Kdo rozhoduje o tom, které hodnoty jsou správné a které ne?  

11)  Co je pro Vás ve Vašem ţivotě nejdůleţitější?  

12)  Jakého přesvědčení (názoru) byste se nikdy nevzdal? 

13)  Co pro Vás znamená pravda?  

14)  Co pro Vás znamená dobro?   

15)  Dostal jste se do věznice tím, ţe jste porušil nějakou hodnotu? 

Děkuji za Váš čas!  

 

 

 

Příloha č. 2 Dotazník, předvýzkumné šetření, vyplněný 
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Příloha č. 3 ESK-Existenciální škála 
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Příloha č. 4 Anamnestický dotazník, prázdný 

 

Něco o vaší rodině: 

 

1) Ţijí vaši rodiče?  

2) Jaký jste s nimi měl během ţivota vztah? 

3) Jaký s nimi máte vztah nyní?  

4) Trpí vaši rodiče (nebo trpěli) nějakým onemocněním? Jakým? 

5) jaké mají (nebo měli) vaši rodiče zaměstnání? Jakou školu vystudovali? 

6) Kolik máte sourozenců? Jsou starší nebo mladší neţ Vy? O kolik let? Jaký k nim 

máte vztah? Vídáte se?  

7) Jaké mají Vaši sourozenci zaměstnání? Jakou školu vystudovali?  

8) Jak byste popsal Vaši matku? (její povahu, vaše vzpomínky na ni) 

9) Jak byste popsal Vašeho otce? (jeho povahu, Vaše vzpomínky na něj)  

 

Něco o Vašem dětství: 

 

1) Kdy a kde jste nenarodil? 

2) Říkal Vám někdo o nějakých komplikacích během porodu?  

3) byla rodina během Vašeho narození pohromadě? (byli rodiče oddáni, ţili spolu, 

pokud ne tak kdo Vás vychovával?) 

4) Měl jste v dětství nebo v dospělosti nějakou závaţnou nemoc nebo úraz?  

5) Jak vzpomínáte na své dětství?  

6) Koho jste měl v dětství nejraději? Proč? 

7) Byl jste hodné dítě? Jak by Vás charakterizoval ten, kdo Vás vychovával? (vaši 

povahu, chování atd.) 

8) Chodil jste rád do školky?  

9) Měli jste jako rodina hodně peněz?  

10) Měj jste kamarády? Bylo pro Vás jednoduché seznámit se s vrstevníky?  

11) Rád jste se pral nebo jste byl spíše klidné dítě?  

12) Těšil jste se do školy?  

13) Bavilo Vás se učit? Jaké jste měl známky? Jaké předměty Vás nejvíc bavily?  

14) Měl jste problémy s chováním? S učením?  

15) Byl jste na základní škole součástí nějaké party? Jaké?  

 

Něco o Vašem dospívání a dospělosti: 

 

16) Přemýšlel jste o nějaké škole a o zaměstnání? (před dokončením základní školy) 

17) Čím chtěli Vaši rodiče abyste byl?  

18) Začal jste chodit na střední školu? Na jakou? Jak Vám to tam šlo?  

19) Kdy jste měl první vztah s dívkou? Kdy jste měl první sexuální zkušenost?  

20) Kdy jste měl první potíţe se zákonem?  

21) Jaký byl Váš první trestný čin?  

22) Proč jste ho spáchal? Co Vás k tomu vedlo? Dalo se tomu nějak zabránit? Jak?  

23) Jak byste popsal období Vašeho dospívání?  

24) Změnil jste se od té doby? V čem? Co Vám k tomu pomohlo? 

25) Co Vám dal výkon trestu?  

26) Co jste se ve vězení naučil?  

27) Je pro vás těţké respektovat vězeňský řád? V čem? 
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28) Jaká situace byla pro Vás v ţivotě nejtěţší?  

29) Co byste v ţivotě uţ nechtěl nikdy zopakovat?  

30) Jste ţenatý? (nebo máte druţku?) 

31) Máte děti? Kolik? V jakém věku?  

32) Jaký k nim máte vztah? 

33) Jste věřící?  

34) Bral jste někdy drogy? Byl jste někdy na něčem závislý? 

35) Pijete alkohol?  

36) Jaké máte koníčky?  

37) Co uděláte jako první aţ Vás pustí z věznice?  

38) Jak si představujete Vaši budoucnost?  

39) Jak dlouho ještě budete ve věznici?  

40) Jak byste popsal svoji povahu?  

41) V čem jste dobrý?  

42) Co byste na sobě chtěl změnit?  

43) Čeho si na sobě váţíte?  

44) Co myslíte ţe je nejdůleţitější, aby si člověk udrţel vztah?  

45) Co Vás nejvíce rozčílí?  

46) Dělá Vám potíţ ovládnout se?     

47) Umíte se rozhodovat?  

48) Litujete často svých rozhodnutí? Proč?  

49) Kdyţ se pro něco rozhodnete, docílíte toho?  

50) Kdybyste měl ţít znovu Váš ţivot, co byste změnil?  

51) Co byste si pro sebe nejvíc přál?  

52) Co ještě povaţujete za důleţité o sobě nebo o svém ţivotě napsat?  

 

 

Děkuji za Váš čas!!! 

Tato data budou pouţita pouze ke zpracování diplomové práce. Pouţití údajů se řídí 

zákonem o ochraně osobních údajů.  
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Příloha č. 5 Anamnestický dotazník, vyplněný 
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Příloha č. 6 Rokeach Value Survey 

 

Rokeach Value Survey 

 

On the following two pages are two lists of values, each in alphabetical order.  Each value 

is accompanied by a short description and a blank space.  Your goal is to rank each value 

in its order of importance to you for each of the two lists.  Study each list and think of how 

much each value may act as a guiding principle in your life. 

 

To begin, select the value that is of most importance to you.  Write the number 1 in the 

blank space next to that value.  Next, choose the value is of second in importance to you 

and write the number 2 in the blank next to it.  Work your way through the list until you 

have ranked all 18 values on this page.  The value that is of least importance to you should 

appear in Box 18. 

 

When you have finished ranking all 18 values, turn the page and rank the next 18 values in 

the same way.  Please do each page separately. 

 

When ranking, take your time and think carefully.  Feel free to go back and change your 

order should you have second thoughts about any of your answers.  When you have 

completed the ranking of both sets of values, the result should represent an accurate picture 

of how you really feel about what‟s important in your life. 

 
A Comfortable Life    _____ 

a prosperous life 

 

Equality     _____ 

brotherhood and equal opportunity for all 

 

An Exciting Life    _____ 

a stimulating, active life 

 

Family Security    _____ 

taking care of loved ones 

 

Freedom     _____ 

independence and free choice 

 

Health      _____ 

physical and mental well-being 

 

Inner Harmony    _____ 

freedom from inner conflict 

 

Mature Love     _____ 

sexual and spiritual intimacy 

 

National Security    _____   Terminal Values 

protection from attack 

 

Pleasure     _____ 

an enjoyable, leisurely life 
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Salvation     _____ 

saved;  eternal life 

 

Self-Respect     _____ 

self-esteem 

 

A Sense of Accomplishment   _____ 

a lasting contribution 

 

Social Recognition    _____ 

respect and admiration 

 

True Friendship    _____ 

close companionship 

 

Wisdom     _____ 

a mature understanding of life 

 

A World at Peace    _____ 

a world free of war and conflict 

 

A World of Beauty    _____ 

beauty of nature and the arts 

 

Ambitious     _____ 

hardworking and aspiring 

 

Broad-minded     _____ 

open-minded 

 

Capable     _____ 

competent;  effective 

 

Clean      _____ 

neat and tidy 

 

Courageous     _____ 

standing up for your beliefs 

 

Forgiving     _____ 

willing to pardon others 

 

Helpful     _____ 

working for the welfare of others 

 

Honest      _____ 

sincere and truthful 

 

Imaginative     _____   Instrumental Values 

daring and creative 

 

Independent     _____ 

self-reliant; self-sufficient 
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Intellectual     _____ 

intelligent and reflective 

 

Logical      _____ 

consistent;  rational 

 

Loving      _____ 

affectionate and tender 

 

Loyal      _____ 

faithful to friends or the group 

 

Obedient     _____ 

dutiful;  respectful 

 

Polite      _____ 

courteous and well-mannered 

 

Responsible     _____ 

dependable and reliable 

 

Self-controlled     _____ 

restrained;  self-disciplined 
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Příloha č. 7 Pracovní karty upravené verze Rokeach Value Survey, terminální 

hodnoty (ukázka) 
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Příloha č. 8 Pracovní karty upravené verze Rokeach Value Survey, instrumentální 

hodnoty (ukázka) 

 

Příloha č. 9 Pracovní karty – volní distribuce (ukázka) 
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