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Vnímání viny odsouzenými je podstatnou komponentou přijetí odpovědnosti za spáchání trestného 

činu a jeho důsledky, akceptaci potrestání, následného znovuzačlenění do společnosti.  

 

Autorka chce ve své diplomové práci proniknout hlouběji do problematiky vnímání viny odsouzenými 

pachateli z pohledu psychologie. 

 V první kapitole  vymezuje pojem viny na různých rovinách – právní, sociologické, teologické a 

psychologické. Propojuje téma s filozoficko-teoretickými klasifikacemi viny, s nimiž je pojem silně 

provázán. 

 Ve druhé kapitole  se více věnuje pojetí viny jako hlasu svědomí v rámci morálního vědomí. Uvádí 

zde klasifikaci svědomí vybraných psychologicky zaměřených autorů. Následují důležitá, již klasická 

rozdělení kognitivně morálního vývoje J. Piageta a L. Kohlberga.  

 Třetí kapitola  je věnována obecné charakteristice viny. Souhrnně zde autorka uvádí jednotlivé 

důležité souvislosti zvoleného jevu z pohledu psychologie – interpersonální rovinu, emoční souvislosti, 

adaptivní a maladaptivní varianty viny, vinu v kontextu sebepojetí a sebehodnocení, její souvislost 

s etickým rozhodováním a další. 

 Ve čtvrté kapitole  se autorka zabývá vinou a jejími komponentami – lítostí, výčitkami svědomí. 

Také dalšími souvisejícími jevy – studem, zodpovědností, otázkou odčinění. 

 Pátá kapitola  je věnována funkcím viny. Díky nim lze lépe zhodnotit význam viny v kontextu 

zpracovávání skutečnosti spáchání trestného činu pachatelem. Autorka zde zmiňuje adekvátně úskalí i 

pozitiva viny (a souvisejících jevů) jako motivačního činitele. 

 V šesté kapitole  se autorka věnuje „(ne)zvládání“ pocitu viny, na rovině interpersonální 

(odpuštění) i intrapersonální (sebeodpouštění), zmiňuje důležitou roli obranných mechanismů ega 

v rámci „zacházení“ s tímto pocitem. 

 V sedmé , poslední kapitole teoretické části, se autorka věnuje specifičtěji zvolené výzkumné 

populaci. Zabývá se v ní obtížemi s pocitem viny u vězňů. Zabývá se jak různými kognitivními 

manipulacemi s vinou, k nimž věznění pachatelé relativně často sahají, neutralizačními technikami. 

Uvádí další důležité souvislosti, charakteristiky vězeňské populace ovlivňující přijetí viny – ať už jsou 

jimi osobnostní charakteristiky a poruchy osobnosti či vliv vězeňského prostředí. Tento kontext s jeho 

specifickými uzavřenými podmínkami a sociálními procesy není možné opomenout. 

 



 

 

 Pozitivně lze hodnotit podrobnost a zaměřenost, s níž se v teoretické části autorka zabývá 

zvoleným tématem poměrně do hloubky. Zmiňuje důležité souvislosti, uchovává komplexitu jevu – jeho 

pozitivní potenciál v rámci resocializace pachatelů, ale i možná úskalí. 

 V rámci práce si autorka klade výzkumné otázky : „Jaká je vnímaná vina odsouzených za trestný 

čin k trestu odnětí svobody ve vztahu k jejím jednotlivým komponentám?“ a „Jakými znaky se vyznačují 

jednotlivé komponenty viny?“  

 Autorce se podařilo získat ke spolupráci za daných podmínek a omezení 20 vězňů. Autorka soubor 

charakterizuje, adekvátně reflektuje omezení výběru. 

 V další kapitole uvádí vhodným a přehledným způsobem informace o použitých metodách  a 

důvod jejich výběru pro zkoumání problému. Zvolila anamnestický rozhovor, použila metodu 

sémantického diferenciálu, o jehož dobré využitelnosti v daných podmínkách se inspirovala od 

předchozích autorů. Použití této metody má zejména pomoci získat charakteristiky sedmi pojmů 

s klíčovým vztahem ke zvolenému tématu. Také zařadila specificky upravené „nedokončené věty“  a 

rovněž pro vlastní potřeby adaptovaný tzv. „koláč viny“.  Dále vybrala škálu D6 z dotazníku CAQ. 

Charakterizuje průběh šetření. 

 Výsledky šet ření uvádí autorka nejdříve po jednotlivých metodách. Výstupy jsou uvedeny 

přehledně, v souhrnech výsledků jsou ty významné a zajímavé graficky zvýrazněny. Metody přinášejí 

velice bohaté informace, některé informace jsou velmi složitě zasazené do kontextu problému (např. 

uspořádání sedmi posuzovaných pojmů v sémantickém prostoru EPA), jiné nabízejí dílčí „jasné“ 

informace (např. rozdělení podílů viny vycházející z „koláče viny“). Každá metoda přináší ke zvolenému 

problému vlastní část pohledu na problematiku. Neméně zajímavé jsou kategorie odpovědí, jež 

vycházejí z „nedokončených vět“. Autorka zjištění uvádí do souvislostí a adekvátně komentuje. 

Odpovídá na výzkumné otázky a zabývá se limity práce. V diskusi  uvádí i širší souvislosti a výsledky 

souhrnně hodnotí. 

 Není bez zajímavosti, jak se jednotlivé souvislosti viny odrážejí v hodnocení vězňů a jakou podobu 

mají, jde-li o konkrétní představy. Např. odčinění je vnímáno v zásadě pozitivně, nemá však pro vězně 

příliš konkrétní podobu.  

 V závěru  naznačuje autorka možné využití získaných poznatků jako podkladu pro další bádání a 

aplikaci v oblasti práce s odsouzenými.  

 Práce vychází ze značného množství relevantní odborné tuzemské i zahraniční literatury. Doplněna 

je četnými přílohami, v nichž figurují nejen použité metody, a některé jejich výsledky, ale také souhrny 

anamnéz a ilustrační vyjádření o trestném činu od všech (!) zpracovávaných probandů. Formálně 

zvyšuje přehlednost členění na kapitoly o vhodném rozsahu, využívání grafických prvků jako 

„vytučnění“ a souhrnů. 

 



Na závěr otázka:   Dalo by se podle autorky pracovat na kvalitnějším vnímání možnosti odčinění 

činu odsouzenými? 

 

Petra Majerová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze. 

 

 

 

 

Praha 2. 9. 2010                                                                         PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 


