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Anotace 

 

 

Diplomová práce se věnuje psychologické otázce vnímání viny odsouzenými pachateli. 

V teoretické části jsou uvedeny různé přístupy k výkladu viny, představení viny jako procesu, 

na jehož konci stojí odpuštění a viny jako sociální emoce. Ovšem důraz je kladen na specifika 

viny ve vztahu k odsouzeným. V praktické části je zkoumáno, jak vinu odsouzení vnímají 

ze svého osobního úhlu na základě jednotlivých komponent viny – výčitky svědomí, lítost, 

odpovědnost, selhání, napětí a odčinění.  

 

Klíčová slova: vina, výčitky svědomí, lítost, odpovědnost, odsouzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This thesis deals with psychological aspects of perception of guilt by convicted 

offenders. In the theoretical part are introduced various definitions of guilt, guilt as a process 

concluding with forgiveness and guilt as social emotion. This theisis is also about the specifity 

of perception of guilt by the convicted offenders. The experimental part of the thesis  explores 

how the offenders perceive their guilt from their own perspective based on the components of 

guilt – remorse, regret, responsibility, failure, tension and redemption. 
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I. Úvod 
 

Každý den kdykoli zapneme rádio nebo televizi se doslýcháme o nějaké loupeži či 

vraždě, která se zrovna přihodila. Média nás informují o tom, jak kriminalita v naší 

společnosti narůstá, jak se snižuje věk prvopachatelů, narůstá brutalita trestných činů, věznice 

jsou přeplněné. Druhým dechem se dovídáme, že stát vynakládá velké množství prostředků 

na udržení chodu a zabezpečení věznic, zaměstnanci Vězeňské služby den co den dohlíží 

na dodržování práv vězňů a na plnění jejich povinností v mezích zákona. O odsouzených 

pachatelích často slýcháme, že se cítí být nevinni a že se vnímají jako oběti nespravedlnosti 

i přesto, že překročili společností sdílené normy a nebezpečně ohrozili její hodnoty. 

Ve věznicích jsou vězni povinni zúčastnit se nápravného výchovného působení, které je má 

převychovat a vhodnými postupy v nich probouzet takové pocity, které jim na příště zabrání 

v opětovném páchání trestné činnosti. Nicméně není výjimkou, že se doslýcháme 

o mnohonásobných recidivistech, kteří páchají trestné činy dál a obratněji a to takřka, jakmile 

opustí zdi věznice. Mnohdy se setkáváme i s tvrzením mnohých odsouzených, že vůči svým 

trestným činům, co spáchali, nemají žádné výčitky svědomí ani necítí lítost. Z pohledu 

nezasvěceného člověka se toto může zdát jako něco nepochopitelného až odsouzeníhodného.  

 

Osobnost pachatelů a jejich psychické zvláštnosti se staly námětem mnoha výzkumů 

a prací badatelů. Ovšem méně již víme o tom, jak vězni vinu vnímají ze svého osobního úhlu. 

A pokud má resocializační působení být efektivní, mělo by co nejvíce vycházet z poznatků 

o nazírání každého vězně jeho vlastní reality. V rámci své stáže jsem měla možnost alespoň 

trochu poznat vězeňské prostředí, vězeňský život i práci tamního personálu. Při otázkách 

po vině u odsouzených se mi často dostalo jako odpovědi lehkého pousmání. Jelikož má 

otázka tedy zůstala nezodpovězena, rozhodla jsem se pro téma své diplomové práce „Vnímání 

viny odsouzených“ v naději, že tak proniknu hlouběji do problematiky psychologického 

vnímání viny odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Ve své práci s ohledem na plánovaný výzkum se v teoretické části zaměřím na různé 

vymezení a definice viny, zařadím kapitolu o vině jako hlasu svědomí a o bližší obecné 

charakteristice viny. Dále budu určitý prostor věnovat popsání viny v kontextu ostatních 

emočních komponent, který především bude tvořit podklad pro zamýšlený výzkum. Zastavím 

se také u procesu zvládání viny, na jehož konci by mělo být odpuštění. V poslední kapitole se 

pokusím přinést bližší poznatky o tématice viny konkrétně u vězňů. Za každou kapitolu 
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zařadím shrnutí pro lepší přehlednost sdělovaných informací. V praktické části představím 

výzkumný soubor a jednotlivé užité metody. Na základě získaných a vyhodnocených dat se 

pokusím o jejich shrnutí a vyvodit z nich závěry, které by mohly být podnětné pro praktické 

využití nebo k dalšímu případnému rozpracování tohoto tématu. 
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II.  Teoretická část 
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1 Vina jako pojem 

 

K vymezení pojmu vina lze přistupovat z několika úhlů. Pro potřeby této práce 

uvedeme některé z nich, abychom vinu jako psychologický pojem vymezili v co nejužším 

pojetí, avšak zasazeném do širšího rámce. Je třeba tímto naznačit odlišnost i podobnost, 

s jakou se psychologie staví k problematice viny a z jakých teoretických základů vychází. 

 

1.1 Vymezení pojmu vina v různých rovinách 

 

Právní rovina 

 

Kratochvíl a kol. (2002) udává, že v trestním právu vina znamená odpovědnost 

jednotlivce za protiprávní jednání, které svou povahou naplňuje skutkovou podstatu 

trestného činu vymezenou příslušným zákonem. Pachatel je ve vztahu zavinění 

k posuzovanému trestnému činu.  

Zavinění je v úzkém vztahu s trestní odpovědností. Je definováno podle Hendrych 

a kol. (2003, str. 1249) jako: “ …vnitřní, psychický vztah jednajícího k jeho vlastnímu 

protiprávnímu jednání a k výsledku tohoto jednání. Je založeno jednak na prvku poznání 

(prvku rozumovém, intelektuálním), spočívajícím ve vědomosti a předvídání určitého 

výsledku, jednak na prvku vůle (prvku volním), spočívajícím v tom, že subjekt projevuje svou 

vůli tím, že něco chce, ale také tím, že je s něčím srozuměn“. Dále uvádí, že právo rozlišuje 

mezi několika stupni zavinění, v zásadě hlavně mezi úmyslem a nedbalostí a z hlediska 

odpovědnosti rozlišuje mezi subjektivné nebo objektivní odpovědností. 

 

Sociologická rovina 

 

Podle Vodákové (1997) sociologie vinu vymezuje ve vztahu k normám. 

V socializačním procesu si lidé vnější obecně sdílené normy a pravidla společnosti, které 

postupně prostřednictvím rodinné výchovy a socializačních činitelů zvnitřňují a dochází 

k identifikaci různě velkou měrou s normami společnosti. Chování je řízeno a posuzováno 

skrze vnitřní imperativy. Jelikož je každý člověk součástí společnosti, sleduje její společné 

cíle a přejímá tedy její normy. Normy Vodáková (tamtéž) rozděluje na měkké a tvrdé. 

Měkkými normami rozumí takové normy, které člověku nabízí možnosti zachování se, 

možnost zvolit přijatelnější a nejvhodnější způsob chování. Naproti tomu tvrdé normy, jak 
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vyplývá z názvu, jsou pevnější a direktivnější, prezentovány různými zákazy a příkazy. Ty 

nejdůležitější jsou zakotveny v písemné podobě a jasně vymezují práva a povinnosti člověka. 

Proviněním se proti tvrdým normám se z člověka stává viník a ten musí počítat s následky 

(negativními sankcemi). Trestané jsou i pouhé odchylky od těchto norem.  

Vodáková (1997) dále uvádí, že u prohřešků proti měkkým normám u člověka nejprve 

nastupuje pocit trapnosti, nemusí tedy ihned naskočit pocity viny jako reakce na provinění. 

Měkká norma není tolik závazná pro všechny a umožňuje tím rozvolnění hranic a připouští 

odchylky v chování, aniž by v jedinci vzbuzovala veliké pocity viny. Pocit viny je tedy 

obecně odvozen od překročení jakékoli společenské normy. Pokud se jedinec silně 

identifikoval s normou, stěží ji překročí. Pocit viny může vznikat i tím, že jedinec cítí slabé 

vazby na společnost, má nízkou sociabilitu a uznává autoritu marginálních a často 

i kriminálních skupin (tzn. patří k nějaké skupině, která uznává vlastní hodnoty a práva a ty 

mohou být v rozporu s pravidly - nebo proti pravidlům - majoritní společnosti). 

 

Teologická rovina 

 

Kocvrlichová (2006) k pojmu vina z teologického hlediska řadí problematiku hříchu. 

Každý člověk je postižen hříchem a vinou se rozumí takové jednání a chování, které je proti 

náboženské morálce, je špatné. Subjektivní vinou každého věřícího křesťanství rozumí hřích. 

Lidé se dopouštějí hříchů různé závažnosti. Nejzávažnější je hřích smrtelný, který může 

rozhřešit jen nejvyšší božská instance a potom hříchy všední, malé, kterých se lidé dopouštějí 

v rámci svého každodenního života. Bůh má tu moc odpouštět i takové skutky, na které lidské 

odpuštění nestačí. Křesťanská morálka pak diferencuje mezi hříchem hlavním a dalšími 

hříchy, které na hlavní navazují. Opakováním hříchu a znovuprožíváním viny za tentýž druh 

chování vede ke spouštění dalšího a dalšího hříšného chování, neřesti. Teologie také věří v to, 

že viny proti Bohu se dopouští i člověk nevěřící, právě tím, že se zřekl své víry v Boha. 

 

Psychologická rovina 

 

Různé psychologické koncepce vinu nahlíží jednak jako provinění jedince proti 

zvnitřněným společenským pravidlům, zároveň odlišuje, i když ne výrazně, mezi vinou 

jako samostatným fenoménem a pocitem viny, který člověk subjektivně prožívá a vnímá 

za určitých okolností, ale také jako na problematiku vyplývající z osobního charakteru, 
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morálky, kdy se člověk proviní především proti sám sobě proti svému hodnotovému systému. 

Povaha provinění pak ovlivňuje prožívání pocitu viny (Klein, 1930).  
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1.2 Různé filozoficko - teoretické klasifikace viny 

 

Na vinu lze nahlížet jako na historickou obecnou vinu celé společnosti (např. v dílech 

S. Freuda, nebo C. G. Junga) nebo jako na individuální vinu jako záležitost každého z nás. To, 

jakým mechanismem v nás vyroste pocit viny, se v minulosti pokusilo popsat několik autorů.  

 

Nejznámější pohled na vznik viny a promlouvání svědomí přináší psychoanalytická 

teorie, která přítomnost viny odvozuje od působení instance Superega. Nadjá je nositelem 

všech norem, které jsme introjekcí přejali za své od výchovných autorit. Vina vzniká jako 

reakce na Oidipovský komplex. U chlapců vychází ze strachu z kastrace otcem a u dívek 

vychází z uvědomění si absence penisu. Vina vzniká jednak ze strachu z autority anebo 

ze strachu z Nadjá. Autorita vládne dítěti a to bez ohledu na jeho přání a motivy. Prosazuje a 

diktuje dítěti své záměry a dítě je musí uposlechnout. Moc autority je vázaná na její fyzickou 

přítomnost v blízkosti dítěte. Na rozdíl od toho je Nadjá jako zvnitřnělá autorita trvalá součást 

psychiky člověka. Je s ním neustále a také neustále působí. Proto pudová přání a impulsy 

dokáže potlačovat prakticky stále a tím člověka provádí životem (Kocvrlichová, 2006).  

Freud (dle Kocvrlichová, 2006) mimo jiné rozlišuje mezi vědomou a nevědomou 

vinou. Vina, která se dostane do našeho vědomí, je jen malá součást celé viny, kterou člověk 

prožívá. Největší část je ukryta a zakořeněna v našem nevědomí. Má co dočinění s agresí, 

která je ovšem obrácená dovnitř na samotné Ego člověka. Vědomá vina se tak objevuje 

jako výsledek napětí mezi Ego ideálem (součást Nadjá) a Egem. Napětí je snižováno 

vhodným trestem, a odtud pochází právě myšlenka potřeby trestu k sejmutí pocitu viny. 

Podobně jako Freud i Erich Fromm  (1997) rozlišuje mezi vědomou a nevědomou 

vinou vyplývající z autoritářského, či humanistického svědomí. Viny z autoritářského 

svědomí se člověk dopouští tehdy, když se snaží jakkoli kritizovat autoritu nebo se jí rovnat. 

Na základě humanistického svědomí naopak vina vyplývá ze zanedbání svého vlastního 

života, existence jako takové. Jinými slovy, když člověk opouští produktivní styl života a 

vzdává se tak šancí na svůj osobní rozvoj. Vina na tomto stupni bude mít spíše charakter 

nevědomé viny, ale není vyloučeno, že do vědomí nepronikne formou racionalizace 

v autoritářském svědomí. Předstupněm pocitu viny je strach z autority, který vychází 

z neinternalizovaného svědomí. 

 

Historický pohled na vinu přináší Karl Jaspers (2006). Jeho dílo je reakcí na konec 

druhé světové války a dochází v něm k rozlišení 4 typů viny. Odlišuje mezi vinou kriminální, 
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politickou, morální a metafyzickou. Samozřejmě se opět jedná o teoretické škatulkování a 

v reálné praxi se zřídkakdy setkáme s izolovanou formou každé z nich. Vina kriminální je 

jasně zřejmá z porušení vymezených norem, zákona a je v posouzení soudu. Spadají sem 

nejrůznější přestupky a trestné činy. Politickou vinu Jaspers (tamtéž) opírá o tehdejší čerstvé 

události, kdy se lid stal vinným tím, že při vládě nacistů jako celek dostatečně nebojoval a co 

je zajímavé, že jsou vinni i ti, kdo nezemřeli spolu s ostatními, ale přežili. Odpovědnost, vinu 

za skutky společnosti má celý lid jako národ. Morální vinou rozumí jak individuální zavinění, 

tak i skupinové. Je to ten druh viny, který je vyvolán z hodnocení nás samých, z našeho 

svědomí. Musíme si pocitem viny projít, přijmout svou odpovědnost a na konci nalézt 

odpuštění, které nám může udělit jen ten, komu byla křivda spáchána. Jaspers neopomíjí 

ani metafyzickou nebo také náboženskou vinu. Tu máme všichni před samotným Bohem 

a silně koreluje s morální vinou. Hlas svědomí, je boží hlas v nás.  

 

V podobném duchu se vinou zabýval i Martin Buber (1992), který vinu dělí podle 

oblastí, kterých se dotýká, na právní, vinu svědomí a vinu víry. Právní vinou označuje totéž 

jako Jaspers vinou kriminální. Vina pocházející ze svědomí je jediná z oblastí, které se může 

psychoterapeut dotýkat, avšak jen zlehka, protože patří výhradně člověku samotnému. O vině 

víry se pak vyjadřuje jako o něčem, co je pro psychologii nedotknutelné a kam 

proto nevstupuje. Tady je člověk odpovědný jen Bohu nebo nějaké nejvyšší instanci, v kterou 

věří. 

 

Paul Tournier (1995) původ viny vysvětluje působením několika zdrojů. Ty spatřuje 

v rodině, tedy výchovných autoritách, způsobu výchovy, v rodičích jako osobnostech 

a v mínění druhých o našem jednání. Navíc neopomíjí ani vlivy náboženské morálky, která 

často člověka neurotizuje. Nejnebezpečnější výchovné styly ohledně vzniku pocitů viny jsou 

buďto příliš pedantské, které dítě doslova přetěžují nároky, kterým dítě není schopno dostát. 

Nutně pak v dítěti pod tíhou mnoha zklamání rodičů a vlastních neúspěchů začne narůstat 

pocit naprosté neschopnosti a pocity viny, že nesplňuje ideální představy svých rodičů. 

A nebo naopak příliš laskavá a volná výchova, která netrestá pro jistotu vůbec nic. Ta v dítěti 

také umožňuje zrod pocitů viny. Dítě nutně dělá chyby a ve smyslu, jak jsme si uvedli 

u Freuda, potřebuje být potrestáno. Děti jsou na sebe v mravním hodnocení přísné, 

proto nepřijde-li trest, mučí se pocity viny. Podobně se v člověku dokáže vzedmout vlna 

pocitů neúspěchu a viny, když nezvládá dostát svým společenským rolím, očekáváním 

druhých, a nebo když se nechává ovládat předsudky. 
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Tournier (1995) vinu také chápe jako navenek projevované vlastní sebeobviňování. 

Sebeobviňujeme se z toho, že jsme se zachovali tak a ne onak a že jsme možná měli raději 

zvolit ten druhý, jiný způsob. Obviňujeme se z toho, že jsme vlastně neudělali to, co jsme 

měli, nebo chtěli. Pokud nedodržujeme svá vlastní morální pravidla, budeme trpět morální 

vinou. Naproti tomu stojí vina existenciální, která je v podstatě shodná s vinou humanistickou 

v pojetí Ericha Fromma. Člověk se proviňuje v nenaplňování své existence, stojí sám 

proti sobě. Rozdíl je také mezi vinou z neplnění povinností, kdy jejím zdrojem je vnější tlak 

nebo ztráta lásky, a vinou z narušení hodnot, kdy opět člověk zradí svá vlastní niterná 

přesvědčení. Tato má asi nejblíže ke skutečné vině. Skutečná vina podle Tourniera (tamtéž) 

znamená, že nejsme dost sami sebou. Naproti tomu pocity falešné viny v nás vznikají 

z donucení působením vnějších sil. Poslední druh viny je kvantitativní vůči kvalitativní. Opět 

hlavní rozdíl spočívá v tom, že ohledně kvalitativní viny člověk nežije naplno, je to vina 

z bytí, člověk je hříšný. Kdežto kvantitativní vina vychází z jednání, z každodenních úkonů. 

 

Gion Condrau (1998) přichází s poněkud odlišným přístupem k otázce klasifikace 

viny. Dělí ji na chorobné pocity viny a vinu ve smyslu dluhu. U zdravého člověka 

při porušení nějakých norem, závazků a vlastních přesvědčení či pravidel společnosti dochází 

k pociťování viny. Avšak chorobné je, když ji člověk cítí neúměrně intenzivně vůči 

závažnosti přestupku nebo ji cítí v případech, kdy se vlastně neprovinil. O vině jako dluhu 

uvažuje inspirován filozofií Heidegerra. Je to tedy vina, která se pojí s lidskou existencí. 

Jednak je každý člověk už dopředu zatížen původní provinilostí lidstva a na druhou stranu 

se za svého života dopouští v důsledku toho dalších a dalších provinění. Při svém 

rozhodování vždy nakonec musíme zvolit jen jednu možnost ze všech a to vždy na úkor těch 

ostatních, které jsme museli zavrhnout. Odtud pak plyne naše vina z dluhu – depitum. Pokud 

se ovšem naše počínání dotkne práv druhých či je rovnou poškodíme a způsobíme druhému 

újmu, jedná se o vinu z hříchu – culpa. 
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Shrnutí 

 

V této kapitole jsme si uvedli různá vymezení viny z hlediska několika různých rovin 

a filozoficko teoretických koncepcí. Je důležité si uvědomit, že vinu lze pojímat jako zavinění 

člověka, který se dopustil protiprávního jednání a vina je tedy něco, o čem rozhodne soud. 

Nebo ji lze chápat jako něco, co člověk vnitřně prožívá jako odpovědnost a pocit viny 

za svoje provinění ať už k normám společnosti, nebo provinění se proti svým vlastním 

hodnotám, které nemusí vždy kopírovat hodnoty sdílené společností. V takovém případě je 

člověk sám sobě soudcem, tedy konkrétněji jej hodnotí a trestá jeho svědomí. Pro věřící je 

otázka viny spojená s hříchem. Každý člověk je zatížen již prvotním hříchem a během svého 

pozemského života se dopouští mnoha jiných hříchů, které ovšem nejsou tak závažné 

jako smrtelné hříchy. Věřící se zodpovídají nejvyšší instanci – svému Bohu.  
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2 Vina jako hlas svědomí v rámci morálního vědomí 

 

Než si uvedeme obecnou charakteristiku pojmu vina z psychologického hlediska, 

zastavíme se nejprve u morálního vývoje člověka podle teorií Kohlberga a Piageta, v jehož 

rámci se mimo jiné buduje postoj ke společenským hodnotám a formuje svědomí. Přiblížíme 

si některé klasifikace svědomí, od kterého se pocit viny odvíjí. 

 

2.1 Charakteristika svědomí 

 

Rozkladem slova svědomí v různých jazycích dostaneme české „s“ a „vědomí“, 

latinské con – scientia (vědění, znalost, vnitřní zkušenost), německé Ge - wissen, řecké syn – 

eidesis (vidění a syneidesis znamená posouzení věci, náhled). Svědomí je náš vnitřní hlas, 

který nám přináší buďto pochvalu za dobré, co konáme a častěji kárání nebo výčitky svědomí 

za to špatné (Skoblík, 1997).  

 

Svědomí je jádrem charakteru člověka (Nakonečný, 1995). Je přirozenou součástí 

mravních hodnot, které nám rodiče předávají v rámci socializace výchovou i svým vzorem 

(Černíková, Sedláček, 2002). Jelikož je člověk bytost sociální a vyrůstá ve své typické 

kultuře, společnosti, dochází ke zvnitřňování i jejích pravidel, které v jiné kultuře již nemusí 

platit za správné. A právě tímto zvnitřňováním norem zřejmě dochází k postupnému budování 

a pěstování svědomí (Klein, 1930). 

Říčan (1990) tvrdí, že první rysy budoucího svědomí se formují v době, kdy je dítě 

ještě objektem výchovy v rodině, v kojeneckém věku. V přesnější a zralejší formě je 

zaznamenáváme u dětí předškolního věku, které si již dobře uvědomují, co je dobré, co nikoli 

a co znamená mít čisté svědomí či okoušet sílu výčitek svědomí. Zpočátku je však především 

tvořené zákazy, je negativistické. 

Svědomí má svůj obsah, je člověku samozřejmé a tvoří jej zvnitřněné normy. Základy 

k budování svědomí spadají do raného věku, ale samotný vývoj nebo rozvoj probíhá po celý 

život (French, 1958).  

Matějček (1994, s. 95) uvádí, že: „mít svědomí pro nás znamená prožívání vlastního 

vztahu k normám společnosti a normám mravnosti, které jsme přijali jako závazné. Těm pak 

své jednání přiměřujeme a v jejich světle hodnotíme počínání své, svých přátel, známých 

a koneckonců celé společnosti“. 
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Svědomí má svou racionální základnu, ale jak uvádí Klein (1930), tak i emocionální 

zastoupení. Při překročení hranic náš organismus (naše svědomí) odpovídá velmi 

nepříjemnými emocionálními reakcemi, kterými nás donutí k rychlému jednání. Aktivizuje 

naše reagování a jednání. To můžeme popsat slovy „jednal jsem jako v zatmění mysli“. 

Člověk, jak Klein (tamtéž) dále dodává, se pod silným náporem emocí dokáže dopouštět 

extrémních výkonů – ať již hrdinských činů, či kriminálních deliktů.  

Jednou z negativně prožívaných emocionálních odpovědí našeho svědomí je právě 

také pocit viny (Nakonečný, 1995). 

Od kriminality člověka uchrání pevný a se společenskými normami plně 

identifikovaný systém morálních hodnot, tedy naše morálka, která pak působí jako silná 

sebekontrola nad naším chováním (Vodáková, 1997).  

 

U delikventní populace, jak uvádí Čepelák (1982), která se vynořuje z naší 

společnosti, můžeme shledávat jedince, kteří mají svědomí vyvinuté silně (pachatelé zločinů 

z afektu), pak jedince, jejichž svědomí je do značné míry oploštělé a pak takové, kteří jeho 

hlas již zcela utlumili (pachatelé páchající trestnou činnost opakovaně). Známe také pachatele, 

u kterých jsme mnohdy na pochybách, zda jsou skutečně opravdu tak špatní. Zavádějící může 

být fakt, že jsou schopni se dopouštět jen některé trestné činnosti a ostatní druhy trestné 

činnosti silně odsuzují. Pak se můžeme setkat s chronickými zloději, kteří by nikdy nezabili. 

Jejich svědomí je selektivní v tom smyslu, že jim dovoluje realizaci jen některých 

protispolečenských myšlenek. Čepelák (tamtéž) přichází s poznatkem, opakováním trestné 

činnosti se spouští proces demoralizace, jehož následkem je postupné vyhasínání hlasu 

svědomí. 

Nelze tedy s jistotou říci, že by existovali pachatelé trestné činnosti, kteří nemají 

svědomí. Ale dalo by se naopak tvrdit, jak uvádí Černíková, Sedláček (2002), že přítomnost 

a prožívání neustálého tlaku a napětí při páchání trestné činnosti, které svědomí produkuje, 

má destruktivní vliv na celou psychiku člověka, zvláště jedná-li se o dlouhodobé či často se 

opakující intenzivní prožitky. Ke snížení takového vnitřního psychického napětí využívá 

zdravý organismus obranné mechanismy, jelikož na takový stav si nelze zvyknout. 

 

2.2 Klasifikace svědomí 

 

Nejcitovanější a nejznámější autor na tomto poli je jistě Sigmund Freud (dle 

Kocvrlichová, 2006), který sídlo svědomí umisťuje do Nadjá konkrétně ve formě Ego-ideálu. 
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Odtud se pak berou výčitky svědomí a pocity viny. Dítě je zpočátku amorální, v podstatě 

bez nějakého vhledu a soudu přijímá a podřizuje se četným příkazům a zákazům ze strany 

autority. To ovšem může vést ke kolizi s jeho vlastními pudovými přáními a potřebami. Dítě 

se nicméně nevzbouří, jelikož by se vystavilo možnosti ztráty lásky a péče za strany 

pečujících osob. Navozené pocity nejsou ještě vina, ale úzkost a strach jako předzvěst 

budoucích výčitek svědomí. Svědomí a Nadjá se formuje až v pozdějším věku dětství. Zhruba 

okolo 6 let. Tehdy se již utvořené Nadjá staví do opozice k Já, zakazuje mu a na druhou 

stranu mu neustále nastavuje zrcadlo, jaké by mělo být v podobě Ego – ideálu. Tuto kontrolu, 

poměřování s Ego – ideálem a zákazy obstarává právě svědomí.  

Podrobněji se nebudeme psychoanalytickým přístupem k výkladu svědomí zabývat, 

ale uvedeme si jiný výkladový pohled na svědomí pocházející od Ericha Fromma (1997). 

Svědomí spatřuje ve dvou úrovních - autoritářské a humanistické. Autoritářské svědomí je 

tvořeno zvnitřněním výchovné autority, která je v dosahu dítěte a je nositelem morálních 

hodnot. Ta je nedotknutelná a je přesvědčená o své moci, svém postavení a právu určovat, 

co je správné a co není. Vydává příkazy, zákazy a vynucuje si poslušnost. Vztah mezi 

autoritou a podřízeným je tedy vymezen jako nerovnoprávný a při jakémkoli znelíbení 

se autoritě v člověku vzniká pocit viny. Autorita lpí na svém postavení, protože se zároveň 

obává o svou moc. Autorita dává prostřednictvím udílení trestu najevo zájem o podřízeného. 

Avšak svědomí by se nezačalo formovat, kdyby mezi autoritou a dítětem nebyl vztah založen 

na závislosti. Ta vzniká tím, že výchova s sebou nese mnohá úskalí, nezdary a provinění, 

čímž v člověku vzniká pocit viny, který si žádá své odpuštění. To přijde od autority v podobě 

trestu a z dítěte sejme nepříjemný pocit. Celý vztah daný závislostí se jen umocňuje. Fromm 

(tamtéž) tím vysvětluje jednání lidí, kteří mnohdy páchají odsouzeníhodné věci právě proto, 

že to chce jejich autorita, která je silnější než oni sami. Splynutím s ní získávají totiž i kus 

z její síly.  

Humanistické svědomí na rozdíl od autoritářského podle Fromma (tamtéž) není 

tvořeno internalizací vnějších autorit, ale naopak je to náš přirozený vlastní vnitřní hlas. Ten 

dbá a dohlíží na zachování naší integrity. Jenže hlas tohoto svědomí není vždy dost silný a ne 

každý mu umí naslouchat. Vyžaduje tedy dobrou znalost sebe sama. Odtud se bere ona 

opravdová vina, která nám naznačuje, že jednáme proti sobě, proti svému vnitřnímu 

bytostnému přesvědčení. Projevem jsou pocity viny, které se ale nachází hluboko v našem 

nitru a mají charakter nevědomé viny. Nicméně se snaží projevit v pojmech autoritářského 

svědomí a mnohdy stojí za mnohými fyzickými a duševními nemocemi. Humanistické 
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svědomí znamená vyšší vývojový stupeň, přesunutí z autoritářského svědomí a souvisí 

s produktivním stylem života.  

 

Gion Condrau (1998) rozlišuje mezi pravým a nepravým svědomím. Nepravé 

svědomí prakticky kopíruje pojetí Freudovo Nadjá. Avšak je třeba zdůraznit, že takové 

svědomí není člověku vlastní, nevychází z jeho podstaty. Je vázáno normami, zákazy a člověk 

je nesvobodný. Naopak u pravého svědomí je člověk svobodný v naplňování svého bytí, 

které vede k dalšímu rozvoji. Člověk takové svědomí chce mít a naslouchat mu, je mu vlastní 

a nasloucháním mu je veden ke svobodě. 

 

Peck (dle Čáp, 1971) uvádí, že svědomí se vyvíjí ve čtyřech stádiích. První stádium je 

charakterizováno zákazy a přísným „nesmíš“. Tato přísnost je spojena s prožitkem hluboké 

frustrace. Druhé stádium je charakterizováno tím, že jedinec koná tak, jak si myslí, že by 

se líbilo vnější autoritě a ta by je s nejvyšší pravděpodobností ohodnotila kladně. Třetí 

stádium je již autonomní. Vyznačuje se vnitřním systémem svědomí, který ovšem ještě 

nepodléhá ovládání vlastním rozumem a není ovlivnitelné zkušeností. Neurotizuje superego. 

Až teprve ve 4. stádiu je svědomí vlastním autonomním systémem zvnitřněných zásad, které 

je přístupné rozumovému zhodnocení a dokáže komunikovat se všemi složkami osobnosti.  

 

2.3 Kognitivn ě morální vývoj Piageta a Kohlberga 

 

V rámci socializačního procesu se v člověku utváří i morální či mravní povědomí 

zakotvené ve svědomí. To znamená osvojení si morálních pravidel, pochopení jejich smyslu 

a významu, zvnitřnění vnějších norem a formování svědomí, budování vlastní hodnotové 

orientace a sladění svého chování s nimi (Langmeier, 1983). 

 

Nejznámější teorie vykládající vznik mravního povědomí člověka pochází od Jeana 

Piageta a Lawrence Kohlberga a my si je teď ve stručnosti uvedeme. 

 

Jean Piaget poukázal na fakt, že ve vývoji je možno rozlišit posun od heteronomní 

morálky k autonomní. Piaget, Inhelderová (1970) ve svém díle vycházejí z předpokladu, že 

vývoj morálního vědomí je odvislý od kognitivního vývoje a nejdříve se u dětí až do období 

předškolního vyskytuje heteronomní morálka:  
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→ Pocit povinnosti – předchází heteronomnímu stádiu, vznik je odvozen od působení 

vnější autority spolu s existencí pozitivního obousměrného citového vztahu mezi 

rodičem (autoritou) a dítětem.  

→ Heteronomní morálka – dána existencí vnější autority (pečující osoby, rodiče), 

od kterých s děti učí rozlišit, co je dobré a co špatné. Dospělý je ten, kdo o tom 

rozhoduje, určuje všechny hranice. Zpočátku je uposlechnutí dítěte vázáno 

na fyzickou přítomnost rodiče, jelikož v opačném případě se dítě zákazem či 

příkazem neřídí. Systematickou asimilací vycházející z identifikace dítěte s rodičem 

dojde k přijetí toho, co autorita vydává za správné či naopak.  

→ Fáze mravního realismu - přetrvává systematická struktura mravních pudů a to 

bez ohledu na vlastní přání či záměry dítěte. 

→ V 7. - 8. roce dochází k posunu směrem k autonomní morálce. Autonomií označuje 

schopnost dítěte samostatného zhodnocení svého jednání a chování nezávisle 

na vnější autoritě. Pravidla nepovažuje jako před tím za něco nedotknutelného 

a striktně závazného, ale naopak jako výsledek dohody všech zúčastněných. 

Do popředí nad poslušnost k autoritě se dostává spravedlnost, mravní city se vyvíjí 

ve vzájemnost a respekt. 

→ Do období puberty můžeme mluvit spíše o rigidní morálce, bez většího vhledu 

do situace. Dítě má přísné černobílé měřítko na všechny a na všechno bez rozdílu. 

Kolem 12. roku ale dochází právě spolu s kognitivním dozráváním k hlubší 

diferenciaci a přehodnocení chování druhých a dítě tak dokáže přihlédnout k různým 

motivům jednání druhých osob, zasazuje jejich výsledné chování do rámce širších 

souvislostí. Vývoj morálky trvá pak stále dál a po celý život se formuje vlivem 

životních zkušeností (Piaget, Inhelderová, 1970). 

 

Obdobně, avšak podrobněji, se na vývoj morálního vědomí dívá Lawrence Kohlberg. 

Kotásková (1987) uvádí, že Kohlberg morální vývoj shodně s Piagetem odvozuje od vývoje 

kognice (schopnosti poznání, vnímání a úrovně myšlenkových operací). Vychází z chování 

člověka, který se ocitá ve vnitřní konfliktní situaci a z předpokladu, že morální jednání je 

mimo jiné satisfakcí svědomí.  

Morální vývoj rozděluje do tří úrovní a každou z nich rozděluje na dvě stádia 

(Koukolík, Drtilová, 1996): 
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1. Předkonvenční (prekonvenční) úroveň – chování dítěte řízeno odměnou nebo 

trestem. Je to morálka egoistická, bez zvnitřněných norem a hlubšího povědomí o jejich 

užitečnosti. 

I. Heteronomní stadium – po (ne)uposlechnutí autority následuje (nebo ne) trest. 

Poslušnost je vynucená strachem z potrestání - egoistické podřízení se moci. 

II. Stadium naivního instrumentálního hédonismu – poslušnost nevychází 

ze strachu ale z plnění přání a rozkazů rodičů v očekávání odměny nebo vyhnutí se 

trestu. Dítě sleduje uspokojení vlastních potřeb. 

2.  Konvenční morálka – chování je zaměřené na plnění očekávání společnosti, 

na naplnění společenské role. 

III.  Stádium morálky hodného dítěte („hodní kluci a hodné holky“) - děti se 

chovají tak, jak se očekává od hodného dítěte, naplňují svou sociální roli, kterou 

od nich očekávají rodiče, protože tak s nimi udržují pozitivní vztah. 

IV. Morálka svědomí a autority -  vyšší stupeň osvojení si norem hodnotového 

systému, chování je v souladu se sociálními normami, pravidla jsou již pevně 

zafixovaná, vybudované vlastní svědomí, které při překročení společenských 

hranic znepříjemní psychickou pohodu v podobě výčitek svědomí, pocitů viny a 

jiné. Děti se tedy chtějí vyhnout kritice, a proto dodržují dohodnuté normy. 

3. Postkonvenční morálka - jednání je řízeno nejen vlastními motivy, ale zohledňuje i 

motivy (názory, potřeby) druhých, aby výsledné rozhodnutí bylo příjemné nejen jemu, ale i co 

nejvíce lidem kolem něho. 

V. Morálka jako společenská smlouva - dochází k integraci společenské 

užitečnosti norem a v jejich rámci pak jedinec uplatňuje své individuální právo, 

avšak má tendenci hájit práva jak jednotlivců, tak celé společnosti a hodnotou je 

zde jakési obecné dobro. 

VI. Poslední a nejvyšší stupeň je morálka vyplývající z univerzálních etických 

principů. Jedinec totiž prožívá jako nepříjemné a nepřípustné nechovat se podle 

svých přijatých a vybudovaných principů, aby nemusel odsoudit sám sebe. Jedinec 

se orientuje na své svědomí a vyjadřuje respekt k druhým lidem. Jeho hodnotový 

systém uznává abstraktní etické normy (Koukolík, Drtilová, 1996). 

 

VII. konečným stádiem je podle Kohlberga, jak uvádí ve své knize West (2002), 

náboženské stadium, kdy člověk sebe sama cítí jako malou součást celého světa, 

vesmíru, splývá s Bohem nebo něčím jiným, co je mnohem větší a on tak 
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přesahuje sám sebe. Do tohoto stádia se člověk může dostat vlastním úsilím a je 

vázáno spíše na poslední roky života. 

 

West (2000) obě uvedené teorie zhodnocuje a uvádí, že Kohlberg na rozdíl od Piageta 

svou koncepcí morálního vývoje totiž zahrnuje úplně všechny lidi a uvádí, že ne každý 

jedinec se ve své dospělosti dostane až na nejvyšší stupeň morálního vývoje. Většina skončí 

na střední úrovni. Na pátém stupni se vyskytuje již méně než 15% lidí a to starších 30 let a 

na šestém stupni se nachází opravdu malá část populace a i ta má velké problémy se sladěním 

svých činů s morálním přesvědčením. Společné jim však je, že jednotlivá stádia nelze 

přeskočit a že úspěšné zvládnutí jednoho stupně je podmínkou pro vystoupení na vyšší 

stupeň. (West, 2000).  

 

Hoffman (1970) přináší zajímavé pojetí obou termínů - heteronomní a autonomní 

morálky. Heteronomní morálku vypěstujeme prý mocenskou převahou autority a autonomní 

vzniká odejmutím lásky.  

Postkonvenční stádium vychází z kombinací obou přístupů následovaných 

vysvětlením (Langmeier, 1983).  

Přesun od heteronomního systému z vnějšku dohlížených norem k autonomnímu 

samostatně fungujícímu systému kontroly dítěte dochází prostřednictvím procesu 

internalizace – zvnitřnění. Druhým stupněm pak je exteriorizace, kdy podle svých pravidel 

člověk také jedná, nebo jinak, vyjadřuje své hodnoty svým chováním (Balcar, 1983). 

 

Blasi (dle Stams et al., 2006) porovnal několik studií a došel k závěru, že delikventní 

populace dospělých se nachází na nižším stupni morální vyspělosti oproti nedelikventním 

populaci mladistvých. 

U delikventní populace, jak předkládá Matoušek, Kroftová (1998), byly shledány 

spojitosti mezi úrovní morální vyspělosti matek a úrovní morální vyspělosti jejich 

delikventních dětí. Matky delikventních potomků dosahovaly ve srovnání s nedelikventními 

matkami nižší morální úrovně. Z pohledu charakteristiky jednotlivých stádií z hlediska 

kriminální populace, většina delikventů dosahuje ve svém vývoji pouze předkonvenční 

úrovně. 

Gipps (dle Stams et al., 2006) uvádí, že dosažení egocentricky orientovaného stupně 

morálky – první a druhý stupeň – dovoluje výskyt antisociálního chování jak u adolescentů 

i dospělých.  
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Shrnutí 

 

V této kapitole jsme si přiblížili vztah svědomí a viny. Svědomí má svůj obsah, 

racionální podklad a neopomenutelnou emocionální složku. Svědomí má svou moc budit 

v člověku negativní a nepříjemné pocity, které mu navozují různě velkou psychickou 

nepohodu. Jednou z těchto emocí jsou právě pocity viny. Svědomí máme každý různě silné, 

a tak vyvolává různě silnou či slabou emocionální odpověď – pocit viny. Je opřeno 

o společenské normy, se kterými jsme se každý z nás identifikoval různou měrou. Dále jsme 

si uvedli několik možných způsobů, jak svědomí klasifikovat. 

Jelikož kvalita svědomí souvisí s morální vyspělostí jedince, popsali jsme si 

nejcitovanější přístupy v pojetí morálního vývoje. Tyto koncepce se opírají o kognitivní vývoj 

a dosaženou úroveň kognitivního vhledu do smyslu společenských pravidel. Delikventní 

populace z tohoto pohledu dosahuje spíše nižší kognitivně-morální úrovně než nedelikventní 

populace, a ustrnutí na 1. či 2. stupni dovoluje výskyt antisociálního chování i u dospělých, 

jelikož se jedná o egocentricky založené morální vědomí, které v sobě nezahrnuje hlubší 

splynutí se společenským řádem.  
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3 Obecná charakteristika viny 

 

Vinu nejsme schopni pociťovat již od narození. Jedná se o emoci, která nastupuje až 

spolu s vyšším kognitivním i emocionálním vývojem a vývojem svědomí. Lindemann (1963) 

za předchůdce pocitu viny považuje nejprve strach z trestu, později stud a zahanbení 

před druhými lidmi a až teprve na prvním stupni základní školy jsou děti schopné prožívat 

plné pocity viny. 

 

Odkud se tedy pocit viny bere? Baumeister (1994) o vině říká, že je něčím, co je mezi 

lidmi, ne jen v nich. Poukazuje na fakt, že vyrůstá z mezilidské interakce, ze společenských 

situací. Hoffman (2001) vinu vymezuje také v duchu interpersonální teorie. Definuje ji jako 

bolestivý pocit pocházející z opovržení sebe sama, který je doprovázený pocitem naléhavosti, 

napětí, lítosti a vyrůstá z emfatického soucítění s poškozenou osobou. Nicméně k tomuto 

soucítění je ještě přidruženo vědomí toho, že ono člověk je tím, kdo poškození druhé osobě 

způsobil. 

Pocit viny také vyvolává mechanismus, že nejsme a nechováme se tak, jak bychom 

měli a chtěli. že přesněji řečeno nežijeme v souladu s našimi vnitřními hodnotami. Máme jej, 

pokud jsme sami před sebou porušili nějaká pravidla, která jsou pro nás hodnotná, důležitá 

a která jsme si především jako významná sami stanovili (Padesky, Greenberger, 2003). 

Původ pocitu viny je podle Široký (2001) odvozován ze situací, kdy došlo k nevhodné 

volbě našeho chování. O pocitu viny lze hovořit pouze tehdy, když jsme měli na výběr 

a možnost volby, zda se zachováme tak, či onak, ale my jsme se ve svém rozhodnutí přiklonili 

k té „zlé“ alternativě. Ovšem posouzení vhodnosti volby je silně relativní. Někdy se totiž 

může situace jedinci jevit jako taková, že ji jako nevyhnutelnou a bez možnosti výběru. 

Vyvodí si tedy, že se nemohl zachovat jinak a „špatné“ chování bylo tím jediným, pro které se 

mohl rozhodnout, byť z pouhého důvodu, že byl špatně vychován a že neznal jiný způsob. 

 

Pokud se člověk zachová v rozporu se svými zvnitřněnými hodnotami a normami, 

ozve se naše svědomí se svou mocnou funkcí vnitřního sebetrestání v podobě pocitů studu, 

viny, lítosti. Pocit viny je tedy jednou z emočních komponent svědomí (Nakonečný, 1995). 

 Svědomí má jak svůj racionální základ, tak nesporně i svůj typický emocionální 

doprovod. Dříve se k emocionální složce svědomí a pocitům viny nepřikládal takový důraz 

jako nyní, avšak nelze opomenout skličující pocity lítosti, skleslost či neklid, které viník 

prožívá a které mu narušují psychickou pohodu (Kocvrlichová, 2006).  
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Na vinu můžeme také pohlížet jako na specifickou formu strachu, tedy jak dále 

rozvádí Mowrer (1950), jako na základní biologickou reakci. Vina je sociální strach, ale ne 

každý sociální strach je vinou. To znamená, že ne všechny strachy zahrnují vinu. Sociálním 

strachem ji nazývá proto, že v běžných situacích mimo společenská pravidla je normální 

reakcí na ohrožující podnět strach. Ten nás donutí k útěku, nebo vyhnutí se. Jenže v našich 

společensky determinovaných interakcích toto není dovoleno nebo umožněno. Reakcemi, 

jakými tedy skrze vinu můžeme podle Mowrera (tamtéž) reagovat, jsou buďto přijmutí 

důsledků viny a ty užít jako prostředky k vyššímu duševnímu zrání nebo pocity viny potlačit 

a ustrnout na infantilním způsobu života. 

 

Psychologové, jak se zmiňuje Tangney (1994), vinu chápají obecně jako pocit, který 

člověk prožívá poté, co se proviní. Mluví o ní jako o pocitu viny. Zajímavé je, že dlouho 

vědci nerozlišovali mezi vědomím, že jsem vinen a tím, že se cítím být vinen, jako to bylo 

například u psychoanalytiků. Mnohé výzkumy právě na tomto špatném nadefinování viny 

ztroskotaly. 

 V souvislosti s tím uvedeme rozdíl mezi morální vinou, jako pocitem viny 

z morálního hlediska, a právní vinou, kdy vina znamená odsouzení nežádoucího jednání 

člověka zpravidla vnější autoritou. Z tohoto úhlu je možné vysvětlit, jak je možné, že někteří 

kriminálníci vnímají své rozsudky soudu jako nespravedlivé. Oba aspekty viny totiž nemusí 

být souladné. Můžeme mít pocit viny, i když náš čin žádná vyšší autorita neodsoudí a naopak, 

nemusíme prožívat pocity viny, i když naše chování odsuzované je (Vodáková, 1997).  

 

Pocit viny však prožíváme, jak tvrdí Lindemann (1963) každý při jiných událostech. 

Někteří ji pociťují v situacích, kdy vlastně objektivně vzato nic špatného neudělali, a jiní ji 

zase nepociťují, i když spáchali čin, který všichni za normálních okolností odsuzujeme. 

Dokonce vinu pociťujeme každý s různou intenzitou.  

To, jak velké pocity viny začneme prožívat se podle Smits, De Boeck (2003) odvíjí 

od intenzity toho, jak moc o svých nezdařených činech přemýšlíme a s jakým odhodláním se 

pustíme do nápravy škody. To do jisté míry ale souvisí s citlivostí člověka. Ne každému 

vznikne v podobné situaci stejně intenzivní pocit viny. Můžeme tak mluvit o prahu viny 

člověka. I tady platí, je-li u někoho nízký, snáze podléhá pocitům viny a prožívá je jako 

hlubší. 
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Lindemann (1963) udává, že abnormálními pocity viny trpí lidé na příklad 

s diagnózou deprese, či obsedantně kompulsivní poruchou. Prožívání abnormálních pocitů 

viny může člověka dovést až k myšlenkám na sebevraždu. U delikventní populace je naopak 

zajímavé, že vinu pociťují spíše ti, co ke spáchání trestného činu napomáhali, než ti, kteří jej 

přímo spáchali. A také ti, kteří měli čas i vhodné prostředky spáchání trestného činu zabránit. 

 

Pocity viny mnohdy stojí také za četnými obrannými mechanismy, jak ve svém díle 

dokládá Vašina (2002). Pocity viny mohou být těžce zvladatelné a můžeme se kvůli nim 

dopouštět i lží a to je paradoxně o to víc umocní. Pokud člověk vinu v sobě potlačuje, vede 

takové chování člověka přímo k propuknutí agrese, hněvu a zlosti. Pokud jedinec vinu 

prožívá dlouhodobě, ba takřka neustále, může a má to za následek podle Vašina (2002) vznik 

pocitů méněcennosti, nesvobody a ten potom může inklinovat k nejrůznějším závislostem. 

Pocit viny se totiž pojí s otázkou po smyslu života, svobody a volnosti, svědomí.  

Vina může vést některé pachatele také k páchání pokusů o sebevraždu. Liebling 

(dle Eidhin, Sheehy, O'Sullivan, McLeavy, 2002) rozlišil konkrétně tři skupiny vězňů, které 

jsou v ohrožení suicidem. Vedle vězňů s psychiatrickou diagnózou, špatnou adaptací 

na prostředí a mladých vězňů, co mají ve své anamnéze dřívější sebepoškozování, jsou 

ohroženou skupinou starší vězni odsouzení k dlouhodobějším trestům odnětí svobody 

a trpícími pocity viny a studu za své delikty spáchané během života. 

 
Doprovodnými pocity a jevy Vašina (2002) označuje zejména výčitky svědomí, 

nejistotu, stud, pocit bezmocnosti, bezvýchodnosti situace a tím i ztrátu pocitu volnosti. 

Člověk se cítí polapen vlastním svědomím. Provázejí ho myšlenky jako „měl jsem“, 

„kdybych…“. 

Vašina (tamtéž) spatřuje rozdíl mezi skutečnou a neurotickou vinou. Při dlouhodobém 

prožívání sebeskličujícího pocitu viny, můžeme usoudit na to, že člověk zkrátka nemá odvahu 

být sám sebou a vzdaluje se svým hodnotám, nežije podle nich. Tehdy se člověk málokdy 

dokáže podívat za hranice svého prožívání a to ho vede k určité stagnaci ve vývoji. Nedochází 

totiž k uvědomění si toho, jak danou věc napravit, odčinit. Čím déle takový stav trvá, tím 

horší dopady na psychiku člověka má. Neurotická vina má destruující charakter. Prožívání 

skutečné viny je vlastně žádoucí stav. Vede k nalezení způsobu nápravy.  

Padesky, Greenberger (2003) chápou cestu k nalezení možnosti odčinění je zároveň 

cestou k odpuštění. K tomu dodávají, že odpuštění je to, co negativní emoce umí dokonale 

rozptýlit a osvobodit tak člověka z mučivé emocionální pasti. Neznamená to však, že by se 
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tím celá věc vyřešila, ale naopak dojde ke změně prožívání a uvažování, přehodnocování a to 

vyžaduje jak toleranci k chybám druhých a laskavosti k nim, tak také k sobě. 

 

U pocitu viny člověk srovnává své chování nebo pochybení s morálními standardy 

nebo normami společnosti jak externími tak s internalizovanými a shledává mezi nimi 

významné diskrepance. Sám sobě je soudcem. Nezajímá ho jen, jaké dopady jeho chování 

má na něho samotného, ale pozornost přesouvá i na druhé lidi a přemýšlí nad tím, jak asi 

ovlivnil jejich životy. Vina nezasahuje integritu člověka jako takového, nesnižuje tím vědomí 

vlastní hodnoty. Je to signální emoce svědomí a říká nám, že naše chování je v rozporu 

s našimi hodnotami (Vašina, 2002).  

Vina je více privátní, osobní pocit na rozdíl od studu, o kterém okolí ani nemusí 

vědět, protože vychází z vlastního svědomí člověka a ten přebírá plnou odpovědnost za svůj 

nemorální akt. Objevuje se spíše, když jsme o samotě (Tangney, Salovey, 1999, Padesky, 

Greenberger, 2003). 

 

Baumeister (1994) shrnuje své poznatky o vině a píše, že ženy mají větší sklon 

k prožívání pocitů viny než muži. Ti naopak pravděpodobněji zažívají strach z odhalení 

a dopadení. Vina má také vztah k sebevědomí člověka. Čím nižší sebevědomí člověk má, tím 

vzrůstá pravděpodobnost, že bude snáze prožívat pocity viny.  Zároveň ti, co mají velké 

tendence k vině, prožívají mnohem častěji také stud. Jsou to především lidé s nízkou sociální 

asertivitou a trpící samotou. Přílišné nebo časté pocity viny mají negativní dopad 

na psychickou pohodu člověka, protože mu postupně způsobí odpor k lidské společnosti 

jako zdroji diskomfortu, začne se tedy vyhýbat navazování či pěstování vztahů a nezřídka kdy 

se uchýlí k využívání lidí namísto vřelého přátelení se. 

 

Schopnost prožití viny souvisí podle Kochanska et al. (2009) s prosocialitou člověka. 

Chybění pocitů viny, lítosti, neschopnosti empatie jsou znaky psychopata jako protikladu 

prosociálně orientované osoby. Avšak existují lidé, kteří se chovají prosociálně, a při tom 

mají nízký sklon k prožívání viny. Kochanska et al. (tamtéž) vinu definují také jako vnitřní 

regulační mechanismus, který vyvolává určité emocionální vzrušení a diskomfort člověka 

jako reakci na provinění či nevhodné chování. Vinu označují za reaktivní kontrolní systém. 

Jeho vznik vysvětlují tím, že děti prožívaly během života několik silně nepříjemných situací, 

které se jim vepsaly do paměti, když je rodiče za něco kárali. Při setkání s podobnými 

situacemi se u nich později tyto vzpomínky aktivují a navozený nepříjemný stav plný úzkosti 
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a nepříjemných pocitů člověku slouží jako automatický inhibitor nežádoucího chování. Ale 

u lidí, kteří nemají tuto emočně – reaktivní kontrolu, nastupuje „vynucená kontrola“. Ta je 

podle Kochanska et al. (tamtéž) zprostředkována tím, že dítě nebo i dospělý člověk si namísto 

emočních vzpomínek vyvolává v sobě obrazy rodičů (autorit) a jejich zákazů, socializačních 

zpráv a na jejich základě zvolí alternativní chování, které je v souladu s těmito příkazy 

vyvolaných autorit. Pokud vezmeme v potaz fakt, že většina delikvence či narušeného 

chování je vyvolané nedostatečnou socializací, je možné takto vysvětlit nárůst nežádoucího 

chování u lidí s nízkým sklonem prožívat vinu. Oni totiž nemají kvalitní vnitřní příkazy 

od autorit a jejich „nucená kontrola“ je nedůsledná a ne tak silná a spolehlivá, jako je tomu 

u viny, tedy u pouhého reakčního kontrolního systému, který vychází z  nastolené intenzivně 

nepříjemné psychické nepohody člověka. Chybění obou vnitřních regulačních mechanismů 

koreluje s výskytem nežádoucího chování A dokonce ti, kteří neprožívají při přestupcích 

negativní emoce, vykazují hlubší poruchy chování. 

 

Vina je morální emocí a Kizza (2003) ji dále dává do vztahu s etickým rozhodování. 

Vina je jako přirozený vnitřní systém spravedlnosti a hraje svou ústřední roli v etickém 

rozhodováním. V procesu rozhodování se člověk ohlíží buď na osobní prospěch či 

na očekávané následky a také bere ohled na to, aby bylo výsledné rozhodnutí v co největším 

souladu se svobodami a právy společnosti. Po učinění nějakého rozhodnutí nastupuje vina, ta 

je s člověkem pořád a občas se kumuluje a tím může ovlivňovat i budoucí rozhodování. 

Člověk pak napříště přezkušuje hodnoty, které vstupují do rozhodování. Produkuje pochyby 

o těchto hodnotách. Člověk, který ovšem pochybuje, ale stále nedochází k objevení nových 

a lepších hodnot, se trápí nad svým rozhodnutím a vede jej to k izolaci od společnosti. Úlohu 

viny v rozhodovacím systému Kizza (tamtéž) přibližuje rozdělením rozhodovacího procesu 

do jednotlivých kroků. Po učinění rozhodnutí se člověk nejprve uchýlí k přezkušování eticky 

relevantních témat a principů. Vymezí si různé oblasti, které svým rozhodnutím postihnul či 

poznamenal. Následně přemýšlí nad všemi alternativami možného chování, které měl zvolit, 

aby byl v souladu se svými hodnotami a očekáváními. Zvažuje důsledky i možné následky 

na jednotlivých sekvencích chování a to jak z hlediska dlouhodobých tak i krátkodobých 

dopadů. V neposlední řadě začne zvažovat a porovnávat do jaké míry se vina, víra, předsudky 

či zájmy podílely na konečném rozhodnutí a nakonec se dopracuje k otevřenosti (nebo 

naopak) v přijetí odpovědnosti za své činy. To samo o sobě v sobě nese i snahu o nápravu 

negativních dopadů. Pokud se mu to nezdařilo, obnovuje se celý etický rozhodovací systém a 
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člověk se snaží se nalézt a odstranit ty okolnosti, které by vzniku morálního dilematu mohly 

napomáhat, anebo které by snad neetické chování oceňovaly. 
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Shrnutí 

 

Tato kapitola vinu vymezuje již v užším pojetí. Dozvídáme se, že je chápána jako 

sociální emoce vyrůstající z interpersonální situace. Někteří autoři ji také popisují v termínech 

sociálního strachu. Ale jak tak či onak je její vznik odvozován z porušení svým jednáním 

nějaké vlastní hodnoty. Uvedli jsme si i názor, že je vázaná na naše špatně zvolené chování, 

tedy nevyskytuje se v případech, kdy jsme se takovým způsobem zachovat museli. Vina je 

vázaná také na situace, v rámci nichž vzniká. Vina je individuální co do vzniku, i do intenzity 

prožívání. Je to privátní pocit, který se projevuje spíše, když jsme o samotě. Vina je ve vztahu 

s prosocialitou člověka a existují jedinci, kteří pocity viny nemají – psychopaté. Má také svou 

úlohu v etickém rozhodování a lze ji chápat jako vnitřní regulační mechanismus založený 

na emoční bázi. Neřešené a dlouhodobé pocity viny mohou člověka ohrozit na duševním 

zdraví a u specifické skupiny pachatelů může vyústit až v suicidální jednání. Následující 

kapitola vinu popíše v kontextu různých emocí.  
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4 Vina a její komponenty 

 

Vinu však lze popsat i v kontextu emocí. Emoce můžeme pomyslně rozdělit tak, jak 

je uvádí na příklad Výrost, Slaměník (2001), Nakonečný (1995), na dvě skupiny. Na emoce 

jednoduché, primární, kterými jsou na příklad hněv, strach, projevy radosti, smutku, 

překvapení. Ty shledáváme i u některých zvířat. Druhou skupinu tvoří emoce sociální, vyšší, 

zaměřené na sebehodnocení. Jsou to vývojově vyšší city, výhradně lidské. Jsou to prožitky 

vzrušení spojené s kulturními hodnotami společnosti, kde se při jejich utváření uplatňuje 

jeden z nejdůležitějších mechanismů a to vnitřní zpevňování. To probíhá skrze četné zážitky, 

výchovu a vzdělávání jedince. Výčtem si uvedeme podle Výrost, Slaměník (tamtéž) hlavně 

hrdost, pýchu, závist, lásku, žárlivost. 

A jelikož vina je také jednou z lidských emocí, má i ona 3 složky, které zahrnují 

kognitivní hodnocení situace, autonomní aktivaci, vlastní fyziologické zastoupení a navenek 

se projevuje svým typickým emocionálním výrazem (Atkinson, 2003). Vina je projev 

svědomí a jako taková je doprovázena prožíváním lítosti, výčitek svědomí, smutku, zklamání 

z našeho chování a selhání vlastní osoby (Výrost, Slaměník, 2001).  

 

4.1 Vina, lítost a výčitky svědomí 

 

Hamilton (2008) lítost a výčitky svědomí spatřuje jako součásti pocitu viny, které 

následují po provinění se zásadám ať už vlastním či celospolečensky uznávaným Výčitky 

svědomí podle něj představují kognitivní zpracování situace, reflektují rozpoznání toho, co 

jsme udělali špatně a proti čemu jsme se provinili. Mohou také působit jako brzda 

v zopakování podobných chyb v budoucnu. Lítost Hamilton (tamtéž) považuje za obecnou 

a přirozenou emoční odpověď našeho „já“ na to, že jsme něco pokazili, dále může být jednak 

sebestředná, ale také se může přenášet na zbylé účastníky, kterých jsme se svým neopatrným 

jednáním dotkli, i na věci, které jsme poškodili. 

Tangney (1994) tvrdí, že při prožívání viny negativně ohodnocujeme, či odsuzujeme 

nějaké naše konkrétní chování. To se dá ilustrovat slovy „co jsem to udělal za hroznou věc“. 

Tím přichází výčitky svědomí, tenze a lítost. Právě přítomnost výčitek svědomí 

Tangney (2002) považuje za jeden z projevů prožívání pocitu viny. Viník nad svým 

pochybením, sociálně nežádoucím chováním, neustále přemýšlí, a přeje si, aby mohl vrátit čas 

a udělat věci jinak. Prožívá mnohdy silnou touhu po možnosti nápravy celé věci. Vychází 

z vnitřního posouzení sebe sama, tedy konkrétně svého chování. 
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Srovnáním odlišením pocitů viny a lítosti se zabývali Berndsen et al. (2004). Lítost 

a vina jako současně pociťované emoce jsou si navzájem hodně blízké, ale přesto se od sebe 

liší. Lítost je popisovaná jako negativní emoce, kterou člověk zažívá porovnáním toho, co je a 

tím, co mohlo být, kdyby zvolil jinou možnost. Rozdíl mezi vinou a lítostí tkví v prožívaném 

distresu. Pokud dojde k poškození druhých, jedná se o interpersonální emoci, člověk bude 

pociťovat více vinu než lítost. Pokud bude jako poškozeného vnímat především sebe, jedná se 

o intrapersonální kontext, budou vyšší pocity lítosti než viny. Berndsen et al. (tamtéž) spatřuje 

specifikum viny především v tom, že člověk dokola uvažuje a přemýšlí o svém provinění 

(výčitky svědomí), kdežto při pocitech lítosti je celá záležitost více na emotivní úrovni. 

Kvalita pociťované lítosti je ovlivněna negativními následky intrapersonálního charakteru. 

 

Žylicz (2009) vinu chápe jako kognitivně emocionální stav, který je běžnou součástí 

našeho vědomí, avšak vždy nezdravou. Lítost je podle něj jedna z forem vyjádření viny 

a hraje svou nezastupitelnou roli spolu s výčitkami svědomí. Ze všeho nejdůležitější je 

rozpoznat a pochopit, co jsme udělali špatně. Poté nastupuje lítost, kterou vyjadřujeme, co 

cítíme.  

 

4.2 Vina a napětí 

 

Vina a prožívané napětí je jsou dva jevy, které spolu souvisí a člověk je prožívá 

vesměs společně. Dokonce vina může být podle Lazaruse (1991) charakterizovaná jako stav 

napětí, který vychází z překročení našich vnitřních hranic morálních hodnot.  

Napětí jako součást viny, či projev viny, spatřuje i Tangney, který (podle Stets, 2003) 

napětí zahrnuje do viny spolu s výčitkami svědomí a lítostí z něčeho špatného, čeho jsme se 

dopustili. 

Morris (1976) v souvislosti s vinou uvádí, že když zažíváme vinu, cítíme se celkově 

špatně, zažíváme bolest, trpíme a pociťujeme napětí. Napětí signalizuje to, že v sobě máme 

zátěž, které se chceme zbavit – člověk je doslova pod tíhou viny. Dokud se viny nezbavíme, 

napětí uvnitř nás bude narůstat a přetrvávat. Ovšem v momentě, kdy se břemena viny 

zbavíme, vrátíme opět sami k sobě i k druhým, od kterých jsme se pod vlivem pociťované 

viny izolovali. Ustoupení napětí je zapříčiněné již nepokračujícím válčením sama se sebou.  

Prožívané napětí při pocitech viny, může snadno člověka dovést až ke stavům 

frustrace. Při prožívání citových odpovědí je každý člověk jinak odolný a hodně závisí 

na jeho způsobu vyhodnocení celé situace. Rosenzweig (1958) rozlišuje mezi třemi typy 
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reagování na frustraci. Jsou jimi známé extrapunitivní, impunitivní a intropunitivní reakce. 

Pociťuje - li jedinec zlost a rozhořčení vůči těm lidem, kteří mu ji způsobili, jedná se 

o extrapunitvní typ reakce na frustraci. Takový vynáší soudy typu, „nehraješ se mnou fér, já ti 

dám, oplatím ti to“. U impunitivního způsobu reakce člověk pociťuje stud a trapnost. 

V myšlenkách si věci i lidi omlouvá a jako by nikdo za nic nemohl. Snaží se mít celou věc 

rychle za sebou. Vynáší soudy typu: „nedalo se nic dělat, co je pryč, je pryč“. Naopak 

u intropunitivního zp ůsobu jej ovládají pocity ponížení a viny, které jsou ovšem zaměřené 

na něho samotného. Obrací je proti sobě. V myšlenkách mu kolují výroky typu: „Jak jsem 

mohl tohle udělat, to si neodpustím“. 

 

4.3 Vina a stud (selhání) 

 

Vina nám ukazuje, že jsme něco udělali nesprávně. Ale často se stává, že nedojdeme 

k poznání, že něco se odehrálo špatně, ale že jsme špatní jako celek. Že jsme selhali jako 

osoba, jako člověk. To, zda začneme odsuzovat sebe nebo jen to, co jsme udělali, je silně 

odvislé od kognitivního zpracování situace. Helen Block Lewis (dle Wriget, Gudjonsson, 

2007) v sedmdesátých letech minulého století přichází s prvním oddělením viny a studu 

a popsala je jako dvě odlišné a přitom ruku v ruce jdoucí emoce. Avšak jedna vede 

k odpuštění a nápravě svých důsledků a druhá – stud – nám navozuje pocity totálního selhání 

a pocity špatnosti celé naší osoby, našeho charakteru. Na její práci navazuje Tangney (2002) 

a přichází s myšlenkou, že pocit viny i studu spolu s ostatními morálními emocemi 

představují jádro osobního morálního motivačního systému. To znamená, že motivují člověka 

dodržovat jeho vlastní morální standardy. Jinými slovy člověka vedou k tomu, aby se napříště 

vyvaroval tomuto nežádoucímu způsobu chování  

Tangney (2000) dále udává, že stud a vina nechodí izolovaně, ale naopak se jedno 

přelévá do druhého. Trvá-li to dlouho a člověk si neumí odpustit, pocit viny se nakonec 

zevšeobecní a vztáhne se k samotnému egu a přemění se v pocity studu v plné míře. V tomto 

případě má vina, soudí Tangney (tamtéž), destruující účinky na naše ego, protože se vytratí 

její kladné účinky (pozitivní a adaptační potenciál) a člověk se trápí. Jenže tentokrát se trápí 

jak myšlenkami na tu špatnou věc, co udělal, tak i pocity méněcennosti své existence. Ty se 

vzájemně upevňují a o to hlubší dopady na psychickou pohodu člověka mohou mít.  

Tangney (2002) se zabýval hlubším studiem rozdílů viny a studu. Rozdíly mezi nimi 

nachází jak v kognitivní, afektivní, tak i v motivační oblasti. Prvně se podle něj liší 

v orientaci, v objektu, vůči němuž se vina nebo stud vztahují. Stud v sobě nese negativní 
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ohodnocení člověka jako celku a negativní prožívání sebe sama. Nevztahuje se na chování 

jedince, ale na jádro osobnosti. Učiněním chybného chování člověk sebe sama a svůj 

charakter začne vnímat jako odraz špatnosti vnitřního já, jako morální pochybení. Cítí se tedy 

jako špatný člověk, bezcenný, bezmocný. Globální zhodnocení sebe můžeme ilustrovat 

na rozdíl od viny slovy „Já jsem udělal tu hroznou věc“. Tangney, Salovey (1999) popisují 

prožívání člověka při pocitech studu jako pocity, že se zmenšuje, přeje si splynout s podlahou, 

zmizet a nebýt druhými tak vidět, a že to všichni o něm vědí.  

Na to konto Padesky, Greenberger (2003) uvádějí, že člověk ke svému prožívanému 

pocitu zaujímá negativní postoj a co hůř, většinou o něm mlčí. Nechce totiž, aby o něm druzí 

věděli, protože se bojí zavržení z jejich strany. To vše je jeden z dalších destruujících zdrojů 

pro psychické zdraví člověka (Padesky, Greenberger, 2003).  

Při prožívání studu se člověk spíše soustředí na sebe, na to, jak jej vnímají a hodnotí 

druzí lidé. Proto jej Tangney (1999, 2002) označuje za sociální emoci zaměřenou na sebe – 

tzv. ego orientovanou - na rozdíl od viny, která je orientovaná na druhé lidi a je tak dávána 

do souvislosti s empatií.   

Dalším rozdílem studu oproti vině je, jak dále dokládají a vysvětlují Tangney, Salovey 

(1999), veřejnost emoce oproti privátnosti. Člověk stud pociťuje za přítomnosti druhých lidí 

a cítí se tak před nimi jakoby odhalen. O to víc se snaží svůj stud skrývat. V podstatě stud 

člověka izoluje od druhých lidí, protože má tu moc, že člověk už dopředu rozpozná, že 

nastane situace, ve které se bude stydět a má tedy tendenci se takovým příležitostem vyhýbat. 

Avšak Tangney, Salovey, (1999) tvrdí, že může člověka také donutit k přemýšlení o sobě, 

přehodnocování priorit a přivést k hluboké introspekci. 

Vašina (2002) nadto dodává, že stud je záležitost vývojově o něco starší, integruje se 

s řadou jiných emocí a zesiluje tendenci potlačit vztek. Upozorňuje nás také na naše limity. 

Můžeme mluvit o neurotickém studu, který se vyznačuje tím, že si jeho nositel o sobě myslí 

a je přesvědčen, že je to zavrženíhodná osoba, ubohá a hlavně nedostačivá. Stud funguje 

na samotných hranicích „já“ a jeho přítomnost je signálem, aby se člověk ze situace stáhnul 

a načerpal síly. Dochází k němu po emočním zranění či dlouhodobém zraňování. Jedná 

se o tendenci spojovat negativní zkušenosti do celku a v podstatě dojde k tomu, že 

„superego“ se postaví proti člověku samotnému. Ten pak prožívá hněv, stud a vinu. Jádrem 

studu je strach. Strach z odhalení se sama před sebou i druhými. Stud není nic jiného než 

maskování vlastních slabých a zranitelných míst. Ovšem díky studu si také člověk dovoluje 

chybovat, dává si šanci a odvahu být nedokonalým. 
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4.4 Vina a zodpovědnost 

 

Smits, De Boeck (2003) poukazují na úzkou souvislost viny a odpovědnosti a definují 

pěti bodový model, v jehož popisu charakterizují důležité momenty v procesu viny:  

 

1. Pocit odpovědnosti – odpovědnost není přímá součást viny, nýbrž je součástí 

těch situací, které pocit viny vyvolávají. Odpovědnost má nepřímý vliv 

na vznik pocitu viny.  

2. Porušení nebo překročení nějaké normy.  

3. Starostlivé přemítání o tom, co se stalo, jako projev v oblasti chování.  

4. Tzv. emotivující charakter viny - emočně – motivující povaha viny 

5. Tendence zaměřovat své chování k nápravě vzniklé škody, což je 

nejdůležitějším bodem v celém procesu. 

Těchto 5 základních bodů rozdělují na dvě části, kdy pocit odpovědnosti spolu 

s překročením normy považují za základní komponenty, které značí vznik viny. Ostatní tři 

nastupují později a podílí se na interpretaci situace a vychází ze základních komponent. 

Smits, De Boeck (2003) jinými slovy říkají, že jsem – li za něco odpovědný a poruším to, 

vyhodnotím své počínání jako negativní. Poté o tom neustále přemýšlím a snažím se najít 

způsob, jak danou věc uvést do pořádku.  

Berndsen a Manstead (2007) dále vztah viny a zodpovědnosti rozebírají z hlediska 

příčiny a následku. Do centra zájmu se dostává otázka, zda pocit odpovědnosti budí následně 

pocity viny, nebo zda vzniklý pocit viny poté v člověku probouzí i odpovědnost za čin, situaci 

apod. Vychází z úvah a definice Baumeistera (1998), který vinu chápe interpersonálně jako 

emoční odpověď na poškození či zranění někoho, ke komu máme vřelý vztah. Vinu chápe 

jako interpersonální jev. Emoční zhodnocení předchází kognitivnímu vyhodnocení situací 

a tak myšlenku, že odpovědnost vyvolává pocity viny, následně vyvracejí. Poukazují 

na reciproční vztah mezi nimi s tím, že vina předchází vzniku pocitu odpovědnosti. 

Odpovědnost je kognitivní zhodnocení situace vycházející z emocí (z pocitu viny). Nevede 

k pocitům viny, ale naopak, je funkcí viny. Přiznáním si viny člověk snáze přijme 

odpovědnost za své chování (Berndsen, Manstead, 2007). 

Ben – Ze´ev (2000) v souvislosti s prožíváním viny mluví o emoční odpovědnosti, 

která má dva rysy, jimiž je kauzálnost a chvályhodnost. Příčinná odpovědnost je jen částí celé 

odpovědnosti vzniklé ze sebeobviňování (z viny). Příčinná odpovědnost je na příklad taková, 

kdy jsme nějakým více čí méně relevantním způsobem zasáhli do děje, který nakonec skončil 
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nedobře pro nějakou osobu (kdybychom jí zavolali, že je tam nehoda, nemusela tudy jet 

apod.). Cítíme podíl na vině. Příčinná odpovědnost se přelévá do odpovědnosti z viny. Ben –

 Ze´ev (2000) dále uvádí existenci viny bez odpovědnosti a tou je vina z přežití (srov. 

Jaspers). 

 

4.5 Vina a odčinění 

 

Vina motivuje člověka k hledání způsobů odčinění škody, kterou způsobil. Odčinění 

může dojít prostřednictvím několika typů nápravy. Berndsen, Manstead (2007) uvádí jako typ 

nápravy odpuštění či odpuštění sama sobě, změnu myšlenkového postoje, úplné prožití viny, 

napravení škody a omluvu.  

Slocum, Allan a Allan (dle Allan, 2008) zkoumali znaky omluvy u pachatelů trestných 

činů a dospěli k poznatku, že ne každá vyjadřovaná omluva je opravdová. Sestavili tak 

charakteristiku autentické omluvy, kterou vymezují třemi oblastmi, které musí být naplněny 

současně.  

První oblast se týká kognitivní úrovně a vyjadřuje ji přiznání. Člověk musí umět 

rozpoznat a popsat spolu s vysvětlením, co udělal nebo co bylo špatně. Tím dá najevo, že si 

uvědomuje, že překročil uznávané hodnoty, společenská pravidla. Na druhou stranu dojde 

i k veřejnému převzetí odpovědnosti za daný přečin, že jej opravdu spáchal, a proto je 

opravdu hoden trestu. Ve vztahu k oběti omluvou vyjádří i respekt k její osobě. Druhou 

oblastí je emotivní složka, která podbarvuje celé vyjadřování omluvy (Allan, 2008). 

Vyjádření lítosti, výčitek svědomí a podobných emotivních odpovědí ukazuje 

osobnost pachatele a především jeho charakter v mnohem lepším světle. Díky tomu na něj 

společnost nazírá jako ne tak zcela zavrženíhodnou osobu a přijímá postoj, že se jí vyplatí 

pokusit se o jeho nápravu, protože je zřejmě schopen začlenit se zpět do společnosti. Zároveň 

také projevením lítosti a vyjádřením omluvy vzniká dojem, že se pachatel tohoto deliktu již 

vícekrát nedopustí (Gold, Werner, 2000). 

Prožívaná lítost značí moment, kdy je pachatel připraven podniknout správné kroky 

k nápravě a to již mluvím o behaviorální úrovni autentické omluvy. Pachatel by měl usilovat 

o odčinění, o odstranění škod a následků. Dokladem toho může být pouhá účast 

na rehabilitačních programech pro pachatele trestné činnosti. Přijmutím trestu vlastně dochází 

k odpykání a odčinění si své viny společensky vymezeným způsobem. Omluva je důležitá 

nejen pro veřejnou společnost, ale i pro prožívání oběti. Ta se cítí v celém soudním procesu 

trochu méně chráněná právem, cítí se podřízená. Omluva vyjádřená pachatelem navrací oběti 
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sebevědomí, obnovuje jí její společenské postavení. Omluva oběti říká, že s ní pachatel 

soucítí, že bere ohled na její strach, bolest a újmy, co jí svým protiprávním jednáním způsobil. 

Oběť omluvu zpravidla přijme a usnadní tak cestu k odpuštění sobě i pachateli (Allan, 2008). 

S formou autentické omluvy, píše dále Allan (2008) se setkáme jen u malé části 

pachatelů. Jsou to ti, kteří se opravdu a upřímně chtějí usmířit s obětí a nedělají to pro to, aby 

se vyhnuli trestu. Častěji se setkáme se zbývajícími kategoriemi pachatelů. Ty tvoří jednak ti, 

kteří omluvu používají k nastolení pozitivního sebeobrazu a vylepšení si vědomí o svém 

charakteru. Přijímají odpovědnost a vyjadřují lítost. Další kategorií jsou delikventi, co omluvu 

používají jen jako nástroj manipulace a v neposlední řadě ti, kteří zkrátka omluvy nejsou 

schopni a to především kvůli vnitřním psychodynamickým vlastnostem jejich psychiky a 

jednoduše proto, že se necítí být vinni (Allan, 2008). 
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Shrnutí 

 

V této kapitole se dovídáme především, že vina má svůj předmět, že ji pociťujeme 

vůči něčemu nebo někomu, zpravidla v situacích, v kterých se cítíme být odpovědní. Ta 

oblast, vůči které člověk má pocit odpovědnosti, bude při přečinu předmětem viny. Vina není 

izolovaná emoce a pojí se studem. Člověk hodnotí mimo svého chování či činu i sám sebe. 

Většinou v negativní polaritě. Vina se pojí s lítostí. Člověk lituje svých činů i toho co 

případně neudělal. Vina je zastoupena výčitkami svědomí, přemýšlením o následcích svého 

chování či rozhodnutí. Při pocitech viny si člověk přeje, aby mohl vrátit čas. Vina se pojí 

s přáním udělat věci jinak. Vina je také doprovázena stavem psychického napětí a člověk se 

doslova nalézá pod tíhou viny. Vina s sebou nese i touhu po odčinění, nápravě, omluvě, nebo 

alespoň tato touha probíhá v úrovni přemýšlení. Omluva, aby byla efektivní, musí splňovat 

všechny znaky autentické omluvy.  
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5 Funkce viny 

 

Člověk je sociální bytostí a v každodenním běhu života se neustále učí a přizpůsobuje. 

Pokud bychom dělali stejné chyby pořád dokola a neměli schopnost poučit se a najít lepší 

způsob chování, asi bychom se brzy dostali za mříže, jako je tomu u mnohých delikventů. 

Prožitím a okoušením pocitů viny máme právě možnost stávat se lepším a života 

schopnějším. Ústřední poslání viny Tangney (2002) nazývá motivačně-adaptační funkcí.  

 

Adaptivní funkce viny a studu se projevuje podle Tangneyho (tamtéž) v pěti 

oblastech: 

 

1. Motivace 

 

Mechanismy typické pro převládající stud způsobují, že si lidé obtížněji, pokud vůbec, 

přiznají, co vlastně udělali. Uvrhnou se do izolace a vyhýbají se situacím i lidem. Z hlediska 

společenské efektivity má stud maladaptivní funkci (Tangney, 1994). 

Prožívání viny naopak motivuje k uvědomění si toho špatného i dobrého, a k hledání 

způsobů nápravy škod. V tomto smyslu má vina funkci adaptivní (Tangney, 2002). 

 

V popředí výzkumů byla také otázka, proč někteří jedinci inklinují spíše k adaptivním 

mechanismům, na rozdíl od druhých, kteří si během života vybudují spíše maladaptivní 

způsoby. French (1958) dokládá, že svůj vliv mají jak situační, tak osobnostní faktorů. Tvrdí, 

že to, zda si člověk osvojí převážně stabilně afektivní styly a má sklon k prožívání studu nebo 

spíše viny se dotváří zhruba v osmém roce věku člověka. Zřejmě pro tento důvod, píše French 

(tamtéž) se příčina hledá v rodičovské výchově. Dítě tyto způsoby reagování - stejně jako 

všechno ostatní - snad přejímá různými procesy probíhajícími současně s výchovným 

působením od svých rodičů jako vzorů. Nicméně tento přenos se nepodařilo prokázat. 

Dokonce ani rodičovský výchovný styl nemá výhradní vliv na osvojení si jednoho 

ze způsobů. Navzdory neprokázaným kauzálním vztahům se stále rodina a rodinné klima 

považuje za hlavní determinanty (French, 1958). 
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2. Empatie orientovaná na druhé  

 

Tangney (2002) tvrdí, že lidé inklinující k prožitkům viny jsou více empatičtí. 

Vysvětluje to tím, že vina v souvislosti s empatií má motivační sílu směrem k podporování 

výskytu sociálně žádoucího chování. Lidé si dokáží svoji chybu přiznat, prozkoumat ji 

a odhalit příčiny i následky a zaujmout k nim pozitivní stanovisko. U prožívaného studu, 

který trvale útočí na hranice „self“, nejsou lidé ani schopni do svého zorného emočního pole 

zahrnout druhé lidi. Jsou sebestřední a pocit empatie je jim vlastně znemožněn. Stud vyvolává 

defenzivní odpovědi a ty jsou spojené s popíráním nepříjemného a s externalizací viny. To 

vede k hromadění agrese. U studu je tenká hranice mezi tím, co člověka chrání 

a abnormálními pocity studu, jehož následky devalvují celé jeho ego (Tangney, 2002). 

 

3. Zlost a agrese 

 

Převažuje-li u člověka spíše prožívaný stud, je pravděpodobnější, že snáze sklouzne 

k výbušným projevům agrese. Postačí uvědomit si, že stud je silně ego-zraňující emoce 

na rozdíl od viny, protože ta neodsuzuje niterné já člověka, ale zaměřuje se jen na hodnocení 

vnějšího chování jedince. Pokud se v důsledku prožívané viny v člověku agrese přeci jen 

začne hromadit, povětšinou ji člověk využívá ve svůj prospěch jako hnací motor pro nalezení 

vhodného řešení vzniklé situace. Naopak při pocitu studu je tlak na snížení negativního 

sebehodnocení obrovský (Tangney, Salovey, 1999).  

Kdo prožívá stud, má větší pravděpodobnost prožitku hněvu, hostility, které není ještě 

navíc s to konstruktivně zvládnout. Sklon k agresi může pak být patrný i v ostatních 

interpersonálních oblastech života, na příklad v partnerství. Co se týče mechanismu vzniku 

agrese z pocitu studu, na kognitivní úrovni jej můžeme popsat slovy asi jako: „Jsem strašný 

člověk, ale jak ty mě můžeš nutit cítit se takhle špatně?“, čímž je názorně demonstrovaná 

externalizace viny, přesunutí viny na vnější objekt (Tangney, 2002). 

 

4. Odstranění sociálně nežádoucího chování  

 

Vina nutí lidi vybírat a do budoucna volit takové způsoby, které jsou morálně 

korektnější. Tím se napříště vyhnou znovuprožití toho nepříjemného z opakované chyby. Stud 

mnohdy situace jen zhoršuje, ale na druhou stranu tím, jak člověka nutí vyhýbat se, zabraňuje 

i tomu, aby se člověk do ego - zraňujících situací znovu dostával (Tangney, 2002).  
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5. Psychologické symptomy  

 

Prožívání hlubokých pocitů studu a viny může vést k různým poruchám příjmu 

potravy, depresím, úzkostem, devalvuje sebevědomí a evokuje destruktivní a agresivní 

reagování (Tangney, 2002).  

 

Vina nutí učit se, nutí umět se v sociálním kontextu omluvit a napravovat věci. Učí nás 

nesmírně důležitým prvk ům lidské komunikace. Vina vede k tomu, že jedinec začne být 

mnohem konstruktivnější a to díky usilovnému přemýšlení nad svou chybou, kdy se urputně 

snaží najít nějaké řešení, nějaký způsob, jak celou věc napravit. Zpravidla své úsilí vynakládá 

především na vyjádření omluvy, napravení škody nebo jiného způsobu odčinění následků 

svého jednání. Jedinec se tak zdokonaluje, učí se novým lepším způsobům chování, vyvíjí se 

a učí se hledat nová řešení problému (Tangney, Salovey, 1999).  

Pocit viny nejen u nedelikventní populace, ale tak i u delikventních jedinců, 

představuje pozitivní motivaci, která vede ke změně a nápravě v chování. (Netík, Netíková, 

Hájek, 1997).  

Vina představuje reakci na provinění, prohřešek, kterou člověk prožívá jako bolestivou 

a svou přítomností v člověku zastavuje nežádoucí projevy chování a podporuje výskyt 

chování morálně žádoucího (Tangney, Salovey, 1999).  

Pociťujeme ji v interpersonálních kontextech a platí, že nezáleží ani tak na tom, co se 

skutečně stalo, nýbrž na tom, jak si celou situaci jedinec interpretuje (Baumeister, 1994). 

Prožitek viny nám říká, že člověk je schopný orientovat se na druhé, že je zohledňuje 

ve svém sebezpytování. Vyjádřením omluvy, lítosti a jiných doprovodných emocí, dává svým 

bližním najevo, že si jich cení a váží, že mu záleží na jejich pohodlí. Těmito smířlivými kroky 

upevňuje vztahy, nastoluje znovu rovnost a spravedlnost v rámci svých interpersonálních 

vztahů. Dokonce v případech omluvy směrované k oběti, může dokonce značně zmírnit i 

společenský stres, který jí způsobil. A stejně tak se i oběť cítí lépe, když ví, že viník prožívá 

lítost, výčitky svědomí apod. (Tangney, Salovey, 1999). 
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Shrnutí 

 

V této kapitole jsme si přiblížili jakých oblastí se vina dotýká. Představili jsme si vinu 

jako emoci s adaptivně-motivační funkcí. Prožitím viny je ve výsledku získání zkušenosti 

a korekce chování, upevnění efektivnějším vzorců společensky žádoucího chování či 

smýšlení (ponaučení). Vina je charakterizovaná empatickým postojem orientovaným 

na druhé, tzn. narovnává narušené mezilidské vztahy v důsledku nějakého porušení norem. 

Vede člověka k uvědomění si chyb, ale i toho dobrého. Motivuje člověka k hledání způsobů 

nápravy a odčinění a nutí ho tak k osvojení si společensky důležitých prvků komunikace. 

Vina málokdy budí agresi, na rozdíl od studu, ale pokud ji probudí, člověk ji zpravidla 

využívá jako energetizující podnět ve svém snažení o nápravu. Vina orientuje viníka 

na budoucnost na rozdíl od studu, který člověka izoluje svým ustrnutím v minulosti. 
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6 (Ne)zvládání pocitu viny 

 

Prožívání pocitu viny je pro každého mezní zkušeností. Rőmelt (2004) tvrdí, že stejně 

jako u každé životní krize i tady je křehká hranice mezi tím, kdy se poučný zážitek vedoucí 

k hlubšímu poznání a seberozvoji může změnit v bezmezné zoufalství až pohrdání sama 

sebou. Po spáchání nějakého přečinu člověka ovládá velká změť pocitů, je zmatený a pocit 

viny zatím není jasný natož, aby byl uchopitelný. Nestojí izolovaně, ale pojí se 

s pochybnostmi jak o sobě samém, tak o druhých, o tom, co jsme udělali. Zažíváme smutek 

ze ztráty vlastní hodnoty a přání. Prožíváme selhání a trápí nás obvinění od druhých, i vlastní 

výčitky svědomí.  

Rőmelt (2004) proces zvládání viny dělí do následujících fází: 

 

Fáze stěžování si - veřejné vyjadřování bolesti, kterou člověk cítí. Stěžování je 

nezaměřené, bezcílné a často jej doprovází i agrese proti druhým anebo proti sama sobě.  

Fáze obviňování -  trpké přijetí pravdy – viny, poznání vlastních mezí. Pocit viny 

začíná nabírat na své reálnosti a nabývat konkrétních rozměrů a podob.  

Fáze přijetí skutečné viny – zpětné zhodnocování a zpracování svých činů, emoce se 

dostávají pod kontrolu a tím se pocit viny jakoby zprůhlední. Člověk se stává svobodnějším 

a otvírá se mu prostor pro změnu chování a změnu sebe sama.  

Fáze zvládnutí viny – vnitřní posun z obran objektivní a existenciální pravdy k získání 

objektivní a znovu nastolené existenciální pravdivosti. Člověk se stane opět sám sebou. 

Přesun od úzkosti a studu ke změněnému vnímání sebe sama.  

 

Odpuštění 

 

Každé prožívání pocitu viny je nepříjemný stav a toho se lze zbavit jedině tím, že 

člověk svou vinu odčiní. Na konci by mělo ale vždy přijít odpuštění. Webb et al. (2008) 

uvádí, že odpuštění v sobě zahrnuje schopnost zúčastněných stran usmířit se v rámci vzniklé 

negativní situace, než aby hledali chyby v druhých, nebo se odvolávali na osud, či snad 

záměry boží vůle. Získat odpuštění od někoho, nebo odpustit sám sobě, to definitivně smaže i 

zbytky pocitu viny a umožňuje jít člověku dál.  

Na odpuštění a vykoupení se z pocitů viny pamatuje i náboženství. Konkrétně 

křesťanská morálka spatřuje odčinění v pokání hříšníka. Ten by měl hluboce prožívat pocity 

viny, lítosti, zpytovat svědomí. Jisté úlevy mu má přinést zpověď a snaha o napravení vztahu 
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s poškozeným. Jestliže se viník dostatečně kaje, dostane se mu odpuštění. Minimálně aspoň 

tehdy, až předstoupí před poslední soud před Boha, ovšem musí počítat s tím, že nedojde 

k očištění jeho duše (Webb et kol., 2008).   

Pro správné očištění ještě během života na zemi by se měl hříšník pravidelně chodit 

vyzpovídat do kostela a za odměnu se mu dostane rozhřešení a tedy úlevy od muk svědomí. 

A to bez nějakého většího úsilí a angažovanosti vlastní osoby. Nicméně je rozdíl 

mezi zpovědí bez větší osobní angažovanosti a zpovědí, která navozuje pravý zážitek úlevy - 

hnutí mysli (Vodáková, 1997).  

Splácení viny se děje jakoby obřadním jednáním. Psychologicky nejzajímavější je 

různé vynalézavé přesouvání vlastní viny na druhé a projekce (Tournier, 1995). 

 

Sebeodpuštění 

 

Výzkumníci této problematiky se snažili hledat souvislosti mezi odpuštěním druhými 

a sebeodpuštěním, ale než korelace mezi nimi, odhalili spíše slabé či žádné souvislosti. 

Lubbert (dle Webb et al., 2008) shledává pozitivní korelaci viny a odpuštění sám sobě a 

naopak negativní korelaci viny s odpuštěním druhých lidí. Toto dává do kontrastu se studem, 

kdy lidé se sklonem prožívat stud umí obtížněji (jestli vůbec) zaujmout stanovisko druhé 

strany a to se promítá jak do kognitivní, afektivní tak i interpersonální oblasti. Proto snáze 

přijmou odpuštění druhých lidí, než by se dopracovali k vlastnímu sebeodpuštění. Právě lidé 

se sklonem k prožívání pocitů viny vykazují adaptivnější chování zacílené na udržování a 

vylepšování vztahů, proto snáze dojdou k sebeodpuštění. 

Schopnost dojít k sebeodpuštění Thompson and colleagues (dle Rangganadhan, 

Todorov, 2010) dávají do souvislosti s psychickým zdravím a to z toho důvodu, že absence 

této schopnosti vede ke vzniku depresí a úzkostí. Spojují ji s modelem intrapunitivního 

reagování (srov. Rosenzweig), se sníženým sebevědomím, zvýšenou úrovní neuroticismu a 

výskytů pocitů viny. V opačném případě, kdy člověk dokáže dopustit sám sobě, je u něj 

možno nalézt ve vyšší míře prosociální orientaci, přátelskost a důvěřivý postoj ke světu.  

Odpuštění však předchází rozpoznání objektivní chyby, které se člověk dopustil 

ve svém jednání a také přijmutí té části zodpovědnosti, která na něj připadá. Je to volba, 

naproti které stojí prosté přehlížení, omlouvání či zapomenutí přečinu. Dále překonává odpor 

vzniklý z odsouzení sebe sama. Po opakovaném propracovávání se skrze nepříjemné pocity 

viny, dochází nakonec k opětovnému přijetí sám sebe, které bývá doprovázeno zážitkem 

mravního růstu (Rangganadhan, Todorov, 2010).  



 - 47 - 

V úspěšném zvládnutí viny mohou klást překážky různé bariéry. Hall a Fincham (dle 

Rangganadhan, Todorov, 2010) mají zato, že kombinace nepříjemných doprovodných emocí 

s pocitem viny ústí do negativního sebehodnocení našeho chování, za které se trestáme, a tím 

vznikají bariéry, které brání dosažení odpuštění. Dokonce i přílišné pocity viny, které se pojí 

se schopností empatie a viník tedy silně soucítí s bolestí poškozeného, kterou mu způsobil, 

mohou být překážkou k nalezení odpuštění.  

Rangganadhan a Todorov (2010) nicméně porovnávali tyto předpoklady s novým 

výzkumným modelem a zkoumali roli emocionálních a behaviorálních faktorů ve vztahu 

k sebeodpuštění. Dospěli k závěru, že více než pocity viny a empatické založení člověka 

orientované na druhé, má na ztížení schopnosti odpuštění si vliv sklon prožívat stud a velká 

míra empatie, která zprostředkovává soucítění s poškozenou osobou a jedinec pak snadno 

prožívá osobní distres druhé osoby jako svůj vlastní. Jinými slovy jedinci, kteří oplývají 

tendencí reagovat na porušení nějakých norem studem, jsou mnohem více zranitelní a okouší 

velkou bolest nejen ze spáchání přečinu, ale i z vědomí toho, že oni jsou tím, kdo bolest 

druhým způsobili. To brání v prožití potřebného znovupřijetí sebe sama a přetrvávající 

sebeodsuzování tak znesnadňuje dosažení odpuštění. 

 

Přiznání si viny může být někdy natolik ohrožující, že nastupují jako ochrana 

nejrůznější obranné mechanismy. Tím se možnost dojít k odpuštění minimalizuje. Vinu si 

člověk nejenže nepřipustí a brání se, ale dokonce se může začít vyhýbá se všem podnětům, 

které by mu jeho vinu připomínaly. Někteří lid se tím odsoudí k celoživotnímu utíkání před 

svými emocemi(Rőmelt, 2004). 

 

Obranné mechanismy 

 

Prožívat emoce v plné jejich šíři a hloubce, umět se s nimi vyrovnat, aby nezraňovaly, 

a vhodně užívat obranné mechanismy není jednoduchá záležitost. Snad proto je prožívání 

pocitu viny a studu jedním z častých námětů psychoterapií (Padesky, Greenberger, 2003). 

 

Ego-obranné mechanismy mají za úkol udržet pozitivní sebehodnocení já. Funkci 

obranných mechanismů Nakonečný (1995) přirovnává k fungování imunitního systému v těle 

člověka s tím rozdílem, že se nejedná o ochranu těla, nýbrž duševního zdraví a duševní 

pohody a probíhá jako nevědomý proces. Jejich existence je předpokladem správného 

fungování psychiky jak delikventních, tak nedelikventních jedinců. Nastupují v momentech, 
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kdy se vynoří situace, které způsobují emocionálně náročný stav. Chrání člověka 

před prožitkem pocitů selhání, sebezničujících pocitů viny a podobně (Nakonečný, 1995). I 

Vašina (2002) za obrannými mechanismy spatřuje především pocity viny, pocity studu a 

strach. 

Vašina (2002) dodává, že v sebeobranném mechanismu je obsažen sebeklam. 

Nedojde ke změně vyvstalé situace, avšak ke změně vnímání dané situace. Sebeobranné 

mechanismy mohou nabývat různých forem – adaptivní, maladaptivní, maladjustivní a 

neurotické, přesto mají vždy shodný účel udržet integritu a stabilitu osobnosti. Jejich včasné 

spuštění má za následek získání odstupu a času k mobilizaci sil a zmírnění dopadů negativně 

působících podnětů – zátěže. To opět umožňuje rozvoj a realizaci „já“.  

Ale jsou i tací jedinci, kteří jsou ve volbě obrany poměrně rigidní. Johnson 1991 (dle 

Vašina, 2002) toto nazývá charakterovou obrannou strukturou. Ta je důsledkem dlouhodobé 

či opakované přítomnosti nějakého existenciálního problému v životě člověka, který 

vyžadoval neustálé řešení. V raných obdobích nebo také při prožití hlubokých traumat se užití 

daného obranného mechanismu fixuje a jedinec se tak stává odolný vůči podobným 

podnětům, vůči změně. Tou délkou trvání se stává i pevnou složkou osobnosti, která jej užívá 

naprosto rigidně a mnohdy tedy i neefektivně a dochází k budování falešného „já“ (Vašina, 

1999).  

 

Obranných mechanismů má člověk tedy k dispozici hned několik. V literatuře se uvádí 

různé druhy mechanismů, ale úplnější výčet spolu s krátkým popisem přináší např. Vašina 

(2002, 1999). Uvádí tyto obranné mechanismy: 

 

Vytěsnění – typický Freudův obranný mechanismus, vyloučení z vědomí vzpomínek, 

impulsů, které vedou k pocitům viny nebo ponižují. 

Potlačení – nepřipouštění si nežádoucí myšlenky, pocitů viny, trapnosti nebo impulzů jako 

reakce na nepříjemné zkušenosti, které nás degradují. 

Racionalizace - pomáhá k emočnímu znecitlivění, dochází k sebeospravedlňování, snahu 

zdůvodnit si rozumem nezdůvodnitelné tak, aby špatný čin byl prezentován jako společensky 

korektní.  

Reaktivní výtvor  – utajování nežádoucích pocitů, impulzů jejich převedením v opačný silný 

motiv.  
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Projekce – opak introjekce, vlastnosti, kterými oplýváme my sami, si nechceme přiznat a 

připisujeme je druhým. U delikventní populace je typické svalovat příčiny páchání na vnější 

nepříznivé životní okolnosti či druhé lidi. 

Intelektualizace – jedinec se tímto snaží o získání emočního odstupu užíváním abstraktních 

pojmů. 

Spolu s popřením a přesunutím Atkinson (2003) výše vyjmenované chápe jako 

způsoby, které napomáhají vyrovnat se s emocemi. 

 

Vašina (2002, 1999) dále vyjmenovává: 

Agrese – spojená s pocitem viny a odčiněním. 

Hostilita  – odmítání a nevraživost s vysokou energickou potencí. 

Únik – izolace od negativně působící situace zamezuje možnosti vzniku pocitů viny a studu. 

Splývání – člověk se ztrácí, rozplývá v „my“ a ztotožňuje se s druhými lidmi. 

Retroflexe – člověk má touhu udělat něco druhým, ale na místo toho, to činí sobě samému. 

Kompenzace – překonávání a vyvažování vlastních nedostatků. Rizikem je překompenzování 

a vznik pocitů méněcennosti. 

Substituce – volba náhradního objektu. 

Sublimace – negativní emoce jsou prožívány a odreagovány přesunutím zážitků do jiného 

prožívání. 

Odčinění – opak bagatelizace, snaha o zbavení se pocitů viny, vyhledávání trestu, o nápravu 

věcí. 

Pavlovský a kol. (2009) mezi obranné mechanismy ještě započítávají: 

bagatelizaci - typ racionalizace typická u delikventů. Různými kličkami se snaží snížit 

význam a závažnost vlastní trestné činnosti,  

introjekci - nekritické přijímání názorů od autority, včetně přebírání i prožívání vzoru, vzorců 

chování, pocitů viny a postojů. Podobně jako u identifikace nebezpečí tkví v tom, pokud je 

modelem negativní vzor. 

Nakonečný (1995) k nim ještě řadí disociaci – obranný mechanismus, kdy se jedinec 

jakoby odpojí od negativních emocí a okolností, které jsou s nimi spojené. 

 

French (1958) udává, že právě kriminální jednání je mnohdy motivováno 

potlačovanými pocity viny, méněcennosti a studu. Takoví jedinci potřebují sami sobě 

dokázat, že nejsou tak zranitelní a citliví. Jenže stejně se pak dostávají do kolize s vlastními 

pocity viny, které neumí zvládnout, což vede opět k rozvoji agrese a nárůstu delikventního 
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chování. Jedinci se dostanou do křížku se zákonem, jsou lapeni policií a následné instituce je 

do konce života nutí vměstnat do podřízené pozice, z které se tak moc snažili vymanit. Tuto 

pozici delikvent neumí přijmout, což vede ke vzniku pocitu neschopnosti a to dodatečně 

spouští mechanismus vzniku agrese (French, 1958). 

Kubany, Watson (2003) uvádí, že lidé se obecně prožití pocitu viny snaží vyhýbat a 

využívají k tomu všechny prostředky včetně konzumace drog a alkoholu. Dokáží tak za jejich 

pomoci stopnout přemýšlení o chybách a časem je úplně vytěsnit z vědomí a ignorovat 

všechny prvky s tím spojené (Kubany, Watson, 2003).  
 

Kritickým momentem je, pokud prožívaná vina není konkrétně ohraničená a je 

vnímaná spíše jako neurčitý stav nepohody. Pokud není jasně uchopitelná, není možno ji 

v sobě přečíst, poznat její předmět, ke kterému se váže, natož ji naslouchat. Tato patologická 

vina se může projevit v podobě nejrůznějších psychických i tělesných onemocněních 

(Vodáková, 1997). 
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Shrnutí 

 

V této kapitole jsme si popsali, jakými fázemi prochází člověk při vynoření pocitu 

viny po spáchání nějakého přečinu. Při úspěšném zvládnutí viny člověk opět nalézá sám sebe 

a zažívá morální růst. Pocity viny bezpečně rozptýlí odpuštění, kterého se nám může dostat 

jednak od druhých, zejména tedy oběti, nebo si musíme umět odpustit sami. Tomu předchází 

rozpoznání objektivní chyby a následné přijmutí dílu odpovědnosti. Schopnost odpustit si je 

základem psychického zdraví. Dále jsme si uvedli výčet a funkci obranných mechanismů, 

které nás chrání před zátěží obtížně zvladatelných pocitů, jakými jsou především vina, stud a 

strach. Ovšem patologickým setrváváním ve stavu obranných mechanismů si bráníme 

možnosti dosažení odpuštění, tedy úspěšnému završení a zvládnutí viny. 
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7 Obtíže s pocitem viny u vězňů 

 

U delikventů se setkáváme co se týče vnímání viny a prožívání pocitů viny s poněkud 

jinými kvalitami v důsledku odlišných psychologických charakteristik jejich osobností, 

kognitivního zpracování situací před a během i po spáchání trestného činu a také z důvodu 

působení několika vnějších sil v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. 

 

7.1 Kognitivní charakteristika pachatelů trestné činnosti 

 

Teorie sociálního učení vychází z předpokladů, jak uvádí Siegel (2009), že kriminální 

chování je naučené, probíhá v příslušných skupinách, které kontrolují, jak si její příslušníci 

interpretují události dne.  

Málokdy reagujeme na situaci takovou, jaká ve skutečnosti je. Každý člověk, a vězni 

nejsou výjimkou, si ji spíše nějak interpretuje a to na základě jeho osobnostních potřeb a cílů. 

Na situace lze reagovat podle Rosenzweiga (1958) třemi základními způsoby (intropunitivní, 

extrapunitivní a impunitivní), jejichž užití je naučené a souvisí s pamětí člověka. Pouze však 

impunitivní způsob reagování vyvolává následně pocity viny a je doprovázen tendencí 

zapomenout a odpustit. Jisté riziko tkví v rigidním aplikování jednoho z typů na situace 

bez rozlišování. 

Nejen u odsouzených pachatelů trestné činnosti se setkáváme s kognitivními 

zvláštnostmi, které jim umožňují páchání trestných činů, protože jako kognitivní zkraty 

ovlivňují rozhodování. Kognitivní distorzi  Moscovitch (dle Gerlová, Weiss, Ptáček, 2008) 

popisuje jako neuvědomované mechanismy, které napomáhají k udržení psychické integrity a 

stability za působení podnětů, které jsou vyhodnoceny jako příliš ohrožující. 

Již v roce 1989 Walters a White (dle Čírtková, 2000, Hála, 2005) shrnuli své poznatky 

o kognitivních zkratech, které ovlivňují rozhodování, do osmi bodů: 

 

1. Oprávnění – delikvent se narcisticky považuje za výjimečnou osobu, nemusí proto 

dodržovat společenská pravidla, dle svého mínění opravňuje sám sebe chovat se, jak 

potřebuje a chce, „on nemusí“ dodržovat zákony. Vnější svět využívá pro svou radost 

a osobní prospěch. Vystupňovaná forma je u psychopatů.  

2. Orientace na moc – vězni odlišují pouze silný nebo slabý, orientace na získání pocitu 

moci (být co nejsilnější, ovládat druhé). Rádi se proto obklopují drahými věcmi 
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z „vlivného a bohatého“ světa (masivní zlaté řetězy kolem krku, značkové oblečení 

aj.).  

3. Superoptimismus – pachatelé trestné činnosti často myslí, že mohou a dokážou vše, 

nedomýšlejí důsledky, nepřipouštějí si selhání. Vybičují se k přehnané sebedůvěře 

v cokoli a tím si vymezují nerealistické cíle, ty představují silně iracionální přání. 

4. Kognitivní indolence – vnitřní svět delikventů je málo diferencovaný, povrchní 

a ubírá se cestou nejmenšího odporu. Jsou líní cokoli překonávat. 

5. Blokování – je pro spáchání trestného činu typické. Delikventi jakoby v sobě vypnou 

všechny zábrzdné mechanismy k překonání úzkosti a strachu při páchání trestné 

činnosti. Oni mají vždy možnost vyhnout se trestné činnosti, ale rozhodují se 

ve prospěch realizace trestného činu. K dosažení blokace si napomáhají užíváním 

návykových látek, alkoholu apod. 

6. Zmírňování – původ v racionalizaci, vězni subjektivně minimalizují závažnost své 

trestné činnosti a snaží si sami před sebou ospravedlnit své jednání, zbavit se pocitů 

viny. Příčiny svalují na vnější okolnosti, na instituce, na oběť, na špatný život.  

7. Sentimentalita – vězni i pachatelé se snaží dělat sami sebe před druhými lepšími. 

Demonstrují to deklarovanými něžnými city k rodině, rodičům. Ve vězení se angažují 

v dobročinnosti, pěstují květiny, ale po opuštění zdí věznice je tyhle koníčky rychle 

přechází. Je to druh sebeklamu užívaného k zachování pozitivního sebeobrazu. 

8. Diskontinuita  – velice nežádoucím způsobem reagují na různé diskontinuity a obtíže 

života. Velmi snadno podléhají různým svodům a při jakékoli odchylce sklouzávají 

zpět k naučenému kriminálnímu způsobu bytí. 

 

Zároveň u pachatelů shledáváme tzv. neutralizační techniky. Podle Siegel (2009) 

představují procesy, které umožňují člověku stát se kriminálníkem, protože dovolují odloučit 

se od konvenčních hodnot.  

Topalli (2005) udává, že díky neutralizačním technikám si pachatelé trestní činnosti 

o sobě zachovávají nedelikventní pojetí.  

Neutralizačními technikami jsou (Čírtková, 2000): 

 

• Odmítnutí oběti  – oběť je objektem, chování oběti si tlumočí tak, že si o všechno 

řekla sama. Ilustrativní výpověď pachatele znásilnění: žena po znásilnění přece 

touží. 
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• Popření odpovědnosti za trestný čin – vzdává se vlastní odpovědnosti za trestný 

čin, protože buď si za něj může oběť sama, nebo se on chápe jako oběť společnosti. 

• Odmítnutí způsobení újmy – pachatelé snižují závažnost újmy či poškození, které 

svým obětem způsobili. 

• Odsouzení odsuzujících – pachatelé neuznávají instituce a osobnosti, které se 

podílely na jejich dopadení, obviňují je z předpojatosti, z nespravedlivého počínání 

a celkově k nim vykazují velkou míru zpochybňování jejich kompetencí. 

• Odvolání se k vyšší loajalitě – pachatel se cítí být členem své kriminální skupiny, 

uznává pouze autority pocházející z ní, ne z majoritní společnost, která jej soudí. 

 

Bacca (dle Siegel, 2008) na rozdíl od Topalliho ale tvrdí, že neutralizační techniky 

kriminálníci také využívají k posílení svého kriminálního sebeobrazu. Ohledně páchané 

trestné činnosti nepociťují stud nebo vinu, ale naopak pýchu. Jsou pod tlakem očekávání, že 

špatní budou a že neuznávají „dobré“ hodnoty. Čírtková (2000) spatřuje neutralizační 

techniky jako jednu z možných příčin, proč je takřka nemožné u vězňů docílit nějakého 

probuzení morálního zhodnocení a odsouzení jejich činů.  

Pachatel si kvůli svým chybným interpretacím, jak vysvětluje Rodogno (2008), situace 

vykládá po svém a ne zřídkakdy na své straně nevidí žádnou chybu. Právě vyvoláním pocitu 

viny, může teprve vězeň dojít a přijmout odpovědnost za svůj čin a jeho důsledky. Problémem 

také je, že pachatelé málokdy znají svou skutečnou oběť, nepřijdou s ní do styku a nemohou 

tudíž spatřit její pocity, její prožívání a ty důsledky jejich počínání. Fox, Leicht (2005) 

udávají, že to, jak pachatel vnímá příčiny a okolnosti trestné události má vliv na to, co dělali a 

jak se poté cítí. 

Gudjonsson (1999) přichází s teorií atribuce viny. Dimenze internalitní a externalitní 

odpovědnosti jsou těmi, které jsou ve vztahu k vnímání viny za kriminální chování. 

Externalitní atribuce je spojená s nulovými známky pocitů viny a internalitní naopak. 

Pozoruhodná je souvislost mezi páchanými násilnickými zločiny a externalitní kontrolou (ta 

souvisí s psychotismem a ten negativně koreluje s výskytem lítosti). Externalizací 

odpovědnosti (viny) může pachatel redukovat úzkost i pocity viny za spáchaný trestný čin 
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7.2 Psychologické zvláštnosti u odsouzených vs. pocit viny 

 

Pokud se svědomí dostane do konfliktu s vnitřními hodnotami, vznikají pocity viny, 

výčitky svědomí a jiné tísnivé promluvy svědomí. U lidí páchajících trestnou činnost často 

výčitky svědomí postrádáme a to právě v důsledku toho, že mají odlišný hodnotový systém. 

Odlišný od správného a dobře socializovaného jedince a tudíž u nich nemůže dojít 

ke konfrontaci se svědomím tak, jak bychom očekávali při spáchání trestných činů 

(Nakonečný, 1995).  

Vodáková (1977) nápodobně spatřuje příčinu porušování norem v nedostatečné 

identifikaci se společenskými normami v důsledku špatné socializace, avšak na druhou stranu 

pokazuje na fakt, že morálka je silně odvislá od kultury, v které člověk žije, a proto by bylo 

přesnější uvést, že se jedná o nedostatečnou identifikaci s normami většinové společnosti.  

Černíková, Sedláček (2002) v podobném duchu pokračuje s tvrzením, že trest udělený 

společností za jejich protiprávní jednání vnímají jako nespravedlivý buď proto, že se 

identifikovali s hodnotami jiné referenční skupiny (např. kriminální kulturou) nebo se jedná 

o jedince s amorálním charakterem 

Amorální charakter Nakonečný (1995) nazývá také morální infantilismem a popisuje 

jej jako nejnižší formu morálky s výrazným egoismem a chybějícími vnitřními zábranami, 

který je typický především pro psychopatické osobnosti. 

Černíková, Sedláček (2002) uvádějí, že u kriminální populace nacházíme degradaci 

morálních hodnot. Vysvětlují tento jev tím, že u delikventních jedinců neproběhla správným 

způsobem internalizace morálních hodnot, společenských norem ani budování potřebných 

sociálních zábran v páchání trestné činnosti. 

  

Delikventi jsou podle Matoušek, Kroftová (1998) narušeni v oblasti morálního 

usuzování také na rovině emocionální, tedy empatii. Z tohoto důvodu mají nižší schopnost 

vžít se do druhých, neumí se na své jednání dívat z pohledu druhých, z perspektivy 

poškozených, mylně si také vykládají i motivy a záměry chování druhých či potenciálních 

obětí. Tím osvětlují příčinu toho, proč se chování pachatelů trestné činnosti mnohdy jeví jako 

by bez respektu k druhým. 

Kubany, Watson (2003) k deficitu v oblasti empatie dodávají, že delikventi dokonce 

popisují, že v průběhu páchání trestného činu nemají žádné emoce, natož empatické cítění 

vůči oběti. Většinou odmítají jakoukoli odpovědnost za svou trestnou činnost, mají tendenci 

ospravedlňovat si páchané násilí, které považují za normální chování a obviňují i samu oběť, 
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že trestnému činu vlastně napomohla. Pachatelé pocit viny neprožívají stejně kvalitně také 

kvůli emočním stavům, v kterých se nachází před spácháním trestného činu (Kubany, 

Watson, 2003). 

Valná většina kriminální populace je nesprávně či nevhodně socializovaná a tato 

socializační nedostačivost se projevuje mimo jiné  i narušením jejich morálky. Morálku 

podle Matoušek, Kroftová (1998) však můžeme rozdělit na tři složky - morální názory, 

morální postoje a zvnitřnění morálního usuzování (morální normy). Matoušek, 

Kroftová (tamtéž) uvádějí, že delikventní jedinci se od nedelikventní populace nijak 

signifikantně neliší ani v názorech ani v postojích, ale rozdílní jsou právě v poslední složce 

morálky. Uvědomují si, že co provádí je společensky nežádoucí, proti společenskému řádu, a 

že je to nesprávné. Rozdíl je však v tom, že mají vyvinuté nižší společenské zábrany, které 

nefungují včas ani v dostatečné míře jako brzdy v páchání trestné činnosti. Naopak 

po spáchání trestného činu pociťují pocity viny a studu, které zas paradoxně vedou k dalšímu 

páchání kriminality či rovnou k hlubší destrukci osobnosti (Matoušek, Kroftová, 1998). 

Na tento jev již poukázal Freud (dle Kocvrlichová, 2006), který tvrdil, že mocný pocit 

viny u mladých zločinců se vyskytuje ne jako následek po spáchání deliktu, jako tomu je 

u zdravého jedince, nýbrž již před ním a stal se tak motivem ke spáchání trestného činu. 

„Snad jako by bylo ulevující tento pocit viny spojit s něčím přítomným a reálným“ 

(Kocvrlichová, 2006, s. 221). 

 

Vězni jsou populace, která se mimo jiné vyznačuje vyšší vírou v nespravedlnost. 

Víra ve spravedlnost popř. v nespravedlnost je součástí morálky a ovlivňuje kognici i chování 

v rámci dodržování či překračování norem. Ďuroška (2004) uvádí, že vztah víry 

ve spravedlnost a tendence k prožívání pocitů viny je takový, že člověk, který obecně věří, že 

je svět spravedlivé místo, nepáchá trestné činy, jelikož věří, že pokud bude konat dobro, bude 

mu také dobrem opláceno. Chování takového člověka je celkově více motivováno 

altruismem, než jak je tomu u kriminálních jedinců. 

Vězni jsou vedeni k přijetí odpovědnosti za svůj trestný čin, procítění pocitu viny a 

zároveň ke zredukování pocitu studu a k tomu, aby se naučili myslet na následky svých činů a 

brát ohled na práva druhých lidí. Měli by být vedeni (v ideálním případě) k empatickému 

nahlédnutí do prožitků oběti, cítit vinu za spáchání špatné věci. Jenže ve skutečnosti je vězení 

stigmatizující záležitost a naopak u vězňů dochází k propuknutí pocitu studu, což je jak jsme 

si napsali výše, emoce která s sebou nese agresi. 94 % vězňů v amerických věznicích shledává 

uvěznění jako nespravedlivé a cítí se být nevinni. Trest vnímají jako nepřiměřený a nefér a 
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to vede k vnitřnímu hromadění agrese. To se navenek projeví jako vzdor a nárůst 

kriminálního chování, recidivy (Tangney, 2002). 

 

Psychopaté 

 

Specifickou skupinou mezi vězni i pachateli trestné činnosti vůbec jsou psychopaté. 

Jsou nositeli nejtěžších poruch socializace a osobností a v jejich případech je možnost 

nápravy nejméně pravděpodobná. Akers (dle Stevens, 2000) psychopata nebo jedince 

s antisociální poruchou osobnosti popisuje jako sebestředného, nedostatečně socializovaného, 

bez prosociální orientace, beze smyslu pro rozeznání, co je špatné a co dobré, s chybějící 

schopností empatické orientace na druhé, prostého pocitů viny, lítosti za své chování nebo 

v případě poškození druhých. 

Hare (dle Stevens, 2000) přináší pohled na osobnost psychopata z hlediska 

kriminologie. Charakteristiky se stýkají v bodech chladnosti, netečnosti a chybějících 

pocitech viny, výčitek svědomí, lítosti. Nadto udává, že ti se cítí být druhými obviňováni, 

sebe chápají jako oběti, nejsou schopni se poučit ze zkušenosti, jsou manipulativní, lžou apod. 

Němec (1993) ale popisuje psychopatické osobnosti, které pocity viny trpí a dále mají 

dokonce zvýšenou úzkostnost, jsou impulsivní, nedostatečně socializovaní a se sklony 

k depresi. Takový typ označuje sekundárním psychopatem jako opak primárního psychopata, 

který je popsán výše. 

Gudjonsson (1999) se pokouší vysvětlit proč, se s lítostí u primárních psychopatů 

nesetkáváme, ale u sekundárních již ano. Možnou příčinu spatřuje ve výchově v dětství, kdy 

jedinec býval trestán za obojí antisociální i prosociální chování. To vyústilo do chladného a 

neměnného chování za každé situace. 

 

7.3 Vliv v ězeňského prostředí  

 

Ptát se po pocitech viny a hlasu svědomí u delikventního jedince je velice složitá 

otázka. Kvalita svědomí a následně prožívání a vnímání viny jsou odvislé od úspěšnosti 

procesu socializace, výchovy, kvality emocionálního, kognitivního a morálního vývoje. 

Kubany, Watson (2003) zdůrazňují, že vzhledem k deficitu v oblasti empatie, je 

obtížné pocity viny u vězeňské populace vůbec probudit.  
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Navíc vstupem do vězení je osobnost vězně dále deformována vlivem tamního 

permanentně nepřátelského prostředí a vězeňskou kulturou a vyvolání pocitů viny v pravém 

slova smyslu je náročný úkol (Matoušek, Kroftová, 1998).  

Zvláště u psychopatů, kterými jsou věznice bohatě zásobeny, selhávají jakékoli apely 

na svědomí, morálku, charakter či pocity viny (Černíková, Sedláček, 2002). 

Pokud odsouzený do vězení nepřichází s pocity viny, nastoupí u něj opovrhování 

společností, protože trpí pocitem křivdy, nespravedlnosti z odsouzení a to celé může přerůst 

až  v generalizovanou nenávist (Mařádek, 2005). 

Černíková, Sedláček (2002) uvádí, že u delikventní populace platí, že čím hlubší 

adaptaci na vězeňskou subkulturu propadnou, tím jsou závažnější dopady na jejich psychiku. 

Důsledky jsou patrné v narušení kladných mezilidských vztahů, neschopnosti a rezignaci 

na jejich utváření, ale také dochází k vyhlazování právě vyšších citů, kam spadá i pocit viny. 

Čím déle se člověk v kriminálním prostředí pohybuje, tím je pravděpodobnější a silnější 

devastace morálního života vězně a tato patologie se nadále prohlubuje a zpevňuje.  

Podobně shrnuje své poznatky i Kraus (dle Dalbert, Sallay, 2004) a dodává, že 

v nejlepším případě nemá pobyt ve vězení na odsouzeného žádný vliv, v nejhorším jej svede 

na cestu recidivy a zvyšuje šanci na opětovné uvěznění. 

 
Vězeňské prostředí je specifické tím, že se zde setkává na jednom místě více osob 

s různě rozvinutou asociální poruchou osobnosti a zároveň je jeho odlišné klima dáno 

vnějšími i vnitřními okolnostmi počínaje faktickou i abstraktní izolací od společnosti, 

mřížemi a jiným zabezpečením věznice, všudypřítomným ozbrojeným dozorem a konče právě 

soužitím lidí s různou mírou deviace (Netík, Netíková, Hájek, 1997). 

Dorpat (2007) tvrdí, že nástupem do vězení odsouzený ztrácí kus své identity (vzhled, 

uniformy, podřízené postavení) a je vystaven působení procesu prizonizace. 

 

7.3.1 Prizonizace 

 

Sociolog Donald Clemmer (dle Dorpat, 2007) pojmem prizonizace popisuje 

socializační proces, skrze nějž vězni internalizují hodnoty, postoje, zvyky i jazyk vězeňské 

kultury.  

Mařádek (2005) prizonizací označuje soubor všech negativních jevů, které ovlivňují 

vězně ve výkonu trestu odnětí svobody, přičemž extrémním působením prizonizace dochází 

k formování recidivisty, tzv. karcerální osobnosti, která přejímá intermurální dogmata. 
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Graham (podle Hála, Soudková, 2002) předkládá seznam úskalí, která vězni vznikají 

nástupem k výkonu trestu odnětí svobody. Za hlavní považuje absenci nebo nedostatek 

sociálních vztahů, materiálního vlastnictví, heterosexuálních vztahů, samostatnosti a osobní 

bezpečnosti. Clemmer (dle Stanko, Gillepsie, Crews, 2004) také jako první poukázal na 

spojitost prizonizace a násilí ve věznici a pozdější recidivy. 

 

Welsch (dle Dorpat, 2007) prizonizaci a kriminalizaci označuje za překážku 

ve výchovně nápravném a resocializačním působení na vězně, jelikož prizonizace sebou nese 

zavržení konvenčních hodnot a postojů. Zingraff (dle Stanko, Gillepsie, Crews, 2004) udává, 

že prizonizace také znemožňuje terapeutická a resocializační působení na vězně. 

 

Nositelem prizonizace je vězeňská subkultura, která vzniká z nejasných důvodů, ale 

jedno z možných vysvětlení Hála (2005) spatřuje v deprivaci ze života za mřížemi, kterou 

bezesporu zažívá každý vězeň, alespoň ten prvotrestaný. 

Prizonizace, jako negativní a nežádoucí adaptace, dělá odsouzeného více schopným 

z hlediska přežití v rámci kriminální subkultury, ale zároveň méně schopným v rámci přežití 

venku, mimo vězení. Dochází totiž k vyhasínání potřebných adaptivních vzorců chování 

(Hála, tamtéž).  

 

Dopady prizonizace 

 

Černíková, Sedláček (2002) dopady prizonizace na psychický stav odsouzeného 

shrnují takto:  

 

→ dekompenzace - počáteční výpadky, selhávání, až zhroucení psychického života 

odsouzeného, což vede k vysoké únavě a ž k depresi, 

→ deaktivace –  ztráta sebeobranných, volních a adaptačních mechanismů, a postupný 

přechod k apatii až katathymii, 

→ demotivace – postupné vyhasínání motivace k nápravě, ale naopak posílení motivací, 

které ho sbližují s kriminálním podsvětím, 

→ destrukce – vězeň opouští od všech tvůrčích aktivit a na jejich místo nastupuje touha 

ničit, vzdorovat, bouřit se apod. 

→ dezorientace - jedinec rezignuje na vnější svět a podrobuje se životu vězeňskému.  
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Prizonizaci můžeme uměle rozdělit na dva procesy, kde jeden předchází druhému – 

na institucionalizaci a ideologizaci.  

O institucionalizaci se zmiňuje Erving Goffman (dle Thomas, 1977), který ji 

vysvětluje tak, že vzniká fyzickým odtržením člověka od společnosti a umístěním 

do nějakého institucionalizovaného zařízení, jakým je právě věznice. Instituce nad svými 

vězni má dokonalou mocenskou převahu a kontrolu.  

Institucionalizaci popisují prakticky Netík, Netíková, Hájek (1997) jako chování 

odsouzeného, které navenek působí dojmem, že se dobře podřídil nepsaným pravidlům dané 

subkultury. Jsou jimi například navenek demonstrovaná kázeň, způsob vystupování vůči 

personálu věznice aj.  

Ideologizaci se věnoval Gresham Sykes (dle Thomas, 1977), který přichází navíc 

s myšlenkou totální moci vězení, kdy vězni jsou ovládání jak na fyzické (izolací) tak 

na psychické úrovni vnitřním životem instituce.  

Ve fázi ideologizace se nejedná o navenek demonstrované chování, ale naopak 

o vnitřní přijetí norem, hodnot, pravidel a specifického jazyka (kriminální argot) za své, tedy 

stane se součástí osobnosti vězně. Jedinec se doslova identifikuje s kriminální subkulturou 

(Netík, Netíková, Hájek, 1997). 

 

7.3.2 Resocializace a nápravný systém 

 

Jedním z předních úkolů výkonu trestu odnětí svobody je resocializace vězně. 

Resocializací Netík, Netíková, Hájek (1997) chápají takový proces, který má za cíl opravit 

chyby vzniklé v průběhu primárního socializačního procesu. Vězeň má být zbavován svých 

starých vzorců chování, které jej svedly k delikventní činnosti a jsou nahrazovány žádoucími 

vzorci chování, které odsouzenému dopomůžou k prožití hodnotného života na svobodě  

Ovšem toto je ideální představa. Mařádek (2005) upřesňuje, že ve všední praxi se 

proto uplatňuje princip, že když nelze jedince převychovat a napravit, tak se alespoň 

neprohlubuje to špatné. 

Matoušek (1996) zdůrazňuje, že ve věznicích nedochází k resocializaci, nýbrž 

k desocializaci. Vězni nejsou vedeni k respektování společenských pravidel, ale naopak 

k respektu pravidel mnohem silnějšího světa kriminální kultury zastoupené ve věznici 

ostatními vězni, kterým se musí bez odmlouvání a zastání podrobovat. 
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Černíková, Sedláček (2002) do výchovy ve vězeňském prostředí řadí i sebevýchovu, 

která s sebou může nést velká negativa, jako např. učení se další trestné činnosti. Černíková, 

Sedláček (tamtéž) udávají, že k výchovnému působení vězeň může zaujmout několik postojů, 

které zahrnují buď navenek demonstrované přijetí a podřízení se výchovnému působení, nebo 

reaguje rezignací anebo v ideálním případě přijme svůj podíl viny  a tím jej lze dále úspěšně 

napravovat aktivním zapojením se do výchovného zacházení.  

Fox, Leicht (2005) existenci viny a projevování lítosti spatřuje jako nejlepší predikátor 

pro nápravu vězně a to lepší než sebevědomí, nebo míra neuroticismu apod., i když úroveň 

neuroticismu a internalizace je podle Gudjonsson (1999) spojená s vyšší expresí lítosti. 

 
Nápravný systém s nepřítomností viny za spáchaný trestný čin u vězňů počítá a proto 

nejprve usiluje o probuzení pocitu viny, s kterým se dá dále pracovat. Rodogno (2008) 

shrnuje, že pocit studu a viny je v těchto programech žádoucí a slouží jako hnací motor 

k převýchově či nápravě pachatele. Naopak zlost, vzdor stojí proti jakémukoli výchovnému 

zacházení. Nejpodstatnější částí celého procesu označuje dovedení pachatele k náhledu 

na celou záležitost a dovést jej k uvědomění, že poškodil svou oběť, že ta trpí a že on sám, 

jako původce celého děje, je za to odpovědný. 

Teorie sociálního učení vychází z předpokladů, jak uvádí Siegel (2009), že kriminální 

chování je naučené, probíhá v příslušných skupinách, a vedle hodnot, které předkládá svým 

členům, učí, jak zacházet s pocity viny a studu, jak se bránit při dopadení, jak racionalizovat 

své činy a ukazovat lítost za trestný čin. 

Topalli (2005) opravuje tvrzení, že pachatelé nezažívají vinu, protože užívají 

neutralizační techniky. Zdůrazňuje vliv kriminální kultury, která počítá s naprostou oddaností 

k jejím hodnotám a otevřeností ke zločinnosti. Takoví vinu nezažívají jednoduše proto, že 

jsou pocitu viny prosti.  

 

Taylor (dle Harris, Maruna, 2006) upozorňuje na riziko vyvolávání studu u vězňů 

kvůli jeho destruujícím účinkům, které by nakonec mohly vyústit v hostilitu a zlost. Naopak 

by se měl nápravný systém zaměřit na vyvolávání lítosti, která v sobě nenese negativní 

sebehodnocení. 

Harris, Maruna (tamtéž) ovšem oponuje, že vězně nelze od pocitu studu nijak uchránit, 

jelikož ten nastupuje již při dopadení nebo je vyvolán během soudního řízení. Dále tvrdí, že i 

lítost dokáže vyvolat stud. Pocity viny a studu jsou pro vězně totéž, prožívají je stejně jako 

nepříjemné emoce namířené proti sobě a jako zlost. 
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Fox, Leicht (2005) udávají, že existují velké rozdíly v expresi viny mezi pachateli. 

Jsou odvislé od věku pachatele, typu zločinu, míře užívání alkoholu, věku oběti, kultury, 

osobnostních charakteristik, stupně známosti oběti. Tvrdí také, že  

- sexuální pachatelé vykazují vyšší pocit viny než ostatní zločinci a že obecně 

delikty spáchané proti lidem (násilné činy), jsou doprovázeny vyšším 

vyjádřením viny, než u např. majetkových deliktů. 

- vyšší expresi viny prokazují pachatelé, jejichž oběť zemřela.. Důvodem by 

mohlo být celospolečenské odmítání těchto deliktů. Dalším z možných 

vysvětlení je, že smrt je nevratná, neposkytuje žádný prostor k nápravě.  

- pachatelé, jejichž oběti jsou jim neznámé, pociťují nižší vinu než naopak. 

 

Gudjonsson (1999) ke vztahu věku pachatele a míry exprese viny uvádí, že starší 

kriminálníci vykazují vyšší míru pocitů viny, než mladí. To vysvětluje tím, že introverze a 

sociální žádoucnost (pozitivně korelují s expresí viny a lítosti) roste věkem. 

 
Combs (2007) doplňuje, že setkáním vězně (pachatele) s jeho obětí, která mu byla 

třeba doposud neznámá, v něm vyvolá takový stav, kdy je mnohem těžší udržet si obranné 

mechanismy, které jej doposud ochraňovaly od prožitku viny. Seznámením se s utrpením 

oběti a újmou, kterou svým deliktem způsobil má pozitivní vliv na probuzení empatie, lítosti a 

je tedy tímto způsobem preventivním prvkem recidivy vězně. 
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Shrnutí 

 

V této závěrečné kapitole jsme si uvedli některé poznatky o psychických zvláštnostech 

odsouzených a vnějších jevech, které mají uvnitř věznice vliv na duševní život vězně. 

Kognitivní zpracování páchané trestné činnosti je zatíženo kognitivními zkraty, které jsou 

pro pachatele typické. Následně si po spáchání trestného činu o sobě uchovávají a narovnávají 

pozitivní nedelikventní sebehodnocení prostřednictvím neutralizačních technik. Někteří je 

ovšem mohou naopak používat pro posílení své kriminální identity. 

Vězňové mají nadto hodnotový systém, na jehož vrcholu jsou spíše egotistické cíle, 

odlišný od hodnotového systému majoritní společnosti, do které patří. K tomu u nich 

sledujeme přidružený deficit v oblasti empatie, amorální charakter, nižší společenské zábrany 

a odmítání odpovědnosti za páchanou trestnou činnost. S vyhrocenějšími a prohloubenějšími 

znaky se setkáváme u psychopatů.  

Vstupem do vězení na odsouzeného začne působit mimo jiné různou měrou 

socializační proces, který představuje adaptaci na vězeňskou subkulturu a kriminální život, 

kterou souhrnně nazýváme prizonizace. Podle hloubky, s jakou se vězeň s kriminální kulturou 

identifikuje (institucionalizace x ideologizace), dochází k dalšímu rozkladu a narušování 

emocionálního, rozumového, morálního i praktického života odsouzeného. Ten se postupně 

stává méně schopným žít na svobodě a pohybovat se v mantinelech platných pro majoritní 

společnost. Proto se mluví spíše než o resocializaci o desocializaci vězně. Při chybějících 

pocitech viny a vnímání trestu jako nespravedlivého pobyt ve vězení v odsouzeném vzbuzuje 

rostoucí agresi, vzdor a hostilitu. To může vyústit až v generalizovanou nenávist celé 

společnosti.  

Kognitivní distorze, neutralizační techniky i vězeňské prostředí jsou další z příčin, 

proč je obtížné u vězně pocit viny vůbec vyvolat. Nápravný systém usilující o převýchovu 

vězně je ovšem založen na předpokladu existence pocitu vinu. Někteří upozorňují na riziko 

vyvolávání viny nebo studu pro jejich negativní hodnocení, které v sobě nesou, a apelují spíše 

na to, aby se pozornost směrovala na probuzení lítosti. Za schůdnou cestu považují praktické 

dokládání následků, seznámení se s dopady jejich trestné činnosti na druhé, na jejich oběti, 

s jejich prožíváním újmy a bolesti. Spolu s probuzenou lítostí a přijatou vinou a odpovědností 

můžou být preventivním faktorem recidivy. 
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III.  Praktická část 
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1 Výzkumný cíl 

 

Cílem praktické části této práce je přinést bližší vhled do problematiky vnímání viny 

odsouzených k trestu odnětí svobody. Výzkumným cílem je zmapovat, jak vinu vězni vnímají 

z hlediska jednotlivých komponent v rámci rozložení v sémantickém prostoru i na základě 

vymezujících dimenzí za pomoci metody inspirované Osgoodovým sémantickým 

diferenciálem. Doplňující metody mají za cíl přiblížit předmět jednotlivých komponent a jak 

vinu vnímají z hlediska přijetí odpovědnosti za daný trestný čin (spoluvinu). 

 

Výzkumné otázky: 

 

Výzkumná otázka č. 1 

 

Jaká je vnímaná vina odsouzených za trestný čin k trestu odnětí svobody ve vztahu 

k jejím jednotlivým komponentám? 

 

Výzkumná otázka č. 2 

 

Jakými znaky se vyznačují jednotlivé komponenty viny? 
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2 Výzkumný soubor 

 

2.1 Podmínky výběru probandů: 

 

Výzkumný soubor tvořili muži odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody na různě 

dlouhou dobu.  

 

Výběr probandů byl založen na těchto bodech: 

- přítomnost na cele v dopoledních hodinách 

- ochota spolupracovat 

- ovládat psaní, čtení a rozumět českému jazyku 

- schopnost a ochota vypovídat o své trestné činnosti (a před zaměstnanci 

věznice) 

- osobnost bez výraznějších poruch v chování 

 

S ohledem na daná kritéria, která vyžadovala osobní znalost každého vězně, výběr spočíval 

v rukou spíše tamních psycholožek. 

 

2.2 Základní údaje o probandech 

 

Přes všechna úskalí (provozní doba a režim věznic, souhlasy vedení věznic aj.) se 

podařilo dohromady oslovit 20 vězňů (9 vězňů z českobudějovické a 11 z pankrácké věznice), 

všichni mužského pohlaví, české národnosti. Bohužel se jedná o takto malý výzkumný 

soubor, avšak přibližně kopíruje, co do zastoupení věku, vzdělání a délky uložených trestů, 

celkovou charakteristiku vězeňské populace u nás na základě statistických údajů. Aktuální 

stavy ve věznicích a ročenky se statistickými údaji i měsíčními úhrny lze nahlédnout 

na internetových stránkách Vězeňské služby www.vscr.cz. 

Probandi jsou značení vždy písmenem a číslem. Ti, co cítili vinu za spáchaný trestný 

čin jsou vedeni pod písmenem V s příslušným pořadovým číslem. Ti, co necítí vinu za svůj 

delikt, jsou pod písmenem N a příslušným pořadovým číslem. Toto značení vychází z otázky 

v rámci anamnestického rozhovoru (viz. Příloha č. 1), zda proband cítí vinu za svůj delikt.  
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Věk 

 

• vězni byli muži ve věkovém rozmezí od 19 do 56 let. 

• průměrný věk (n=20) je 36 let 

• 14 probandů je ve věkovém rozpětí 30 – 46 let. 

 

Vzdělání 

 

• 16 vězňů mělo nejvyšší dosažené vzdělání základní nebo střední odborné bez maturity 

(učni) 

• zbývající 4 tvořili: dva s maturitou, jeden s gymnáziem a jeden dvojnásobný 

vysokoškolák s diagnostikovanou maniodepresivní poruchou. 

 

Druh trestné činnosti 

 

Druhy trestné činnosti byly (podle četnosti zastoupení): 

 

� Majetková trestná činnost 

� Spolupodílnictví 

� Neplacení alimentů – podvody 

� Řízení bez řidičského oprávnění či v podnapilém stavu 

� Falšování a pozměňování peněz a držení omamné látky 

 

Délka uloženého trestu 

 

• nejnižší sazba činila 100 dní a nejvyšší 7 let a 7 měsíců + očekávaný soud 

• 17 vězňů si odpykává trest do výše 3 let  

• pouze 3 vězni měli uložený trest vyšší než 3 roky (jednalo se o recidivisty, kteří 

vykazovali známky prizonizace, jako přání být znovu uvězněn, jelikož neumí žít 

na svobodě apod.) 

 

- většina z odsouzených se buďto nedopravila včas k nástupu do výkonu trestu nebo byla 

dokonce hledána, tudíž jim ještě „běželo“ soudní jednání ohledně maření soudního 

rozhodnutí, které jim mnohdy původní sazbu trestu prodloužilo minimálně na dvojnásobek. 
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Počet trestu odnětí svobody 

  

• Většina je ve výkonu trestu poprvé, 5 z nich minimálně podruhé. 

• Největší recidivista V15 je ve výkonu již počtrnácté. 

 

Pracovní fluktuace 

 

Při výkladu pracovní fluktuace je třeba brát v potaz věk probanda a čas strávený na svobodě.  

 

• 11 vězňů uvedlo, že za svůj produktivní věk vystřídalo více jak 5 zaměstnání.  

• Konflikty s autoritou v zaměstnání přiznali jen 4 vězni.  

 

Za povšimnutí stojí : 

• V13, který je odsouzen k trestu odnětí svobody již po jedenácté, na svobodě pobyl 3,5 

roku a přesto dokázal 15krát změnit své zaměstnání. 

• N9, který doposud ve svém věku 46 let nikdy nepracoval. 

 

Finanční situace 

 

• Svou finanční situaci za dobrou považuje i s ohledem na dluhy vzniklé uvězněním 11 

vězňů, ostatní mají buď dluhy, které jim dělají starosti, nebo situaci považují rozhodně 

za kritickou. 

• Bez dluhů nebo jiných nevyřešených peněžních závazků je jen 5 vězňů. 

 

Zdravotní stav, abúzus návykových látek 

 

• Téměř všichni jsou plně zdrávi, schopni vykonávat práci, což je ale do jisté míry dáno 

typem věznice, do které byli uvězněni. V jiných typech by bylo možno očekávat 

mnohem horší zdravotní stav. 

• Pracovní omezení má jeden vězeň s hluchotou, na kterou svaluje svou zadluženost. 

• Jeden vězeň vysokoškolsky vzdělaný trpí maniodepresivní poruchou. 

• Návykové látky jako alkohol a tabák konzumují v naprosté většině všichni. 

• Měkké a tvrdé drogy užívá již podstatně méně vězňů (3 z dvaceti).  

• Výjimkou nejsou náhodné a ojedinělé experimenty s drogou v mládí. 
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Rodinná anamnéza 

 

Původní rodina 

 

• Většina (15 z dvaceti) do svého 18. roku vyrůstala s jedním rodičem a pochází 

z rozvedených rodin. 

• 5 z nich bylo vychováváno v úplné rodině, avšak výchovu přejímali prarodiče, nebo 

v horším případě je „vychovávala ulice“. 

• Vztahy k rodičům vězni neměli příliš snahu rozebírat. 

• Vztahy s matkami byly hodnoceny jako vřelé, v 5 případech uváděli nezájem ze strany 

matky o jejich výchovu a jeden zmiňuje dokonce násilí v důsledku opilosti matky. 

• Vztahy s otci, pokud s nimi žili, byli vřelé, i když jejich výchovný přístup označují 

za velmi přísný.  

• Ve 4 případech se objevil nezájem o výchovu ze strany otce (a bohužel souběžně 

s nezájmem ze strany matky). 

• Výjimku tvoří V15, který uvádí, že má rodiče tři a mezi všemi panují velmi vřelé 

vztahy, jen on se považuje za „černou ovci“ rodiny. 

• Trestné činnosti se z nukleární rodiny dopustil jen v jednom případě otec a v jednom 

případě bratr, jinak většina pochází z netrestaných rodin. 

 

Rodinný stav 

 

• Více jak polovina je rozvedená, jeden je ovdovělý, či žijí sami.  

• Pouze 5 z nich žilo a žije v nesezdaném svazku s přítelkyní. 

• Opačný trend je ale ohledně počtu dětí. Pouze 3 z nich nemají žádné děti, ostatní mají 

po jednom či dvou dětech, maximálně však 4. 

 

Údaje z dětství vztahující se ke kriminalitě – party, záškoláctví, útěky z domova 

 

• útěky z domova v mládí potvrdilo jen 5 vězňů. 

• důvodem k utíkání byly buďto neshody s rodiči, pubertální vzdor a nebo touha 

po osamostatnění se.  

• za školu chodila přesně polovina z nich. Důvodem byla nuda ve škole nebo 

mívali jednoduše strach ze školy. Čas trávili raději sportem, chozením 
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za dívkami. Svého záškoláctví nelitují (vyjma jednoho), naopak vzpomínají 

s úsměvem na tváři. 

• V dětství většina (16 vězňů) byla členem nějaké party. 

• 6 z nich se kvůli partě dostalo do konfliktu se zákonem. 

• Náplň volného času tvořil buď sport, nebo „poflakování se“ a „dělání 

klukovin“. 

 

Kriminální vývoj 

 

• Před 18. rokem se trestné činnosti dopustili jen 4 vězni, z čehož jeden byl 

recidivista V15. 

• Většina je prvotrestaných, proto věk, kdy spáchali první trestný čin odpovídá 

jejich stáří v době výzkumu. Ovšem někteří jsou souzeni teprve po letech, 

odpykávají si tedy trest s několikaletým odstupem. 

• Druh trestné činnosti se během recidivy mění jen slabě, spíše se zdokonaluje 

provedení. 

• Vůči trestné činnosti, které se dopustili a za kterou jsou nyní ve výkonu trestu, 

13 z 20 cítí vinu, i když třeba jen z části. 

• 7 z nich se cítí býti nevinnými (N6, N7, N8, N9, N14, N19 a N20) a vinu 

necítí. 

• Uložený trest se celé polovině zdá spravedlivý, mírný nebo aspoň přiměřený. 

• Druhé polovině se zdá výše trestu nespravedlivá a těžká. Argumentují slovy: 

„že někdo udělá něco mnohem horšího přece, já jsem nikoho nezabil“. 

• Zajímavé jsou rozpory ve výpovědích, kdy i ti, co se cítí být nevinni, vnímají 

svůj trest jako přiměřený. 
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3 Výzkumné metody 

 

Za výzkumné metody bylo užito rozhovoru pro získání anamnestických dat, pomocný 

diagram („koláč viny“) pro grafické znázornění toho, co by mohlo být při vyjadřování 

probandů obtížné, metody inspirované Osgoodovým sémantickým diferenciálem (dále jen 

SD). Všem probandům také byla předložena 12 položková škála D6-pocit viny a resentimentu  

z testu Dotazník klinické analýzy CAQ a seznam „nedokončených vět“. 

 

Pořadí výzkumných metod bylo nastaveno tak, aby probanda vedlo postupně 

od obecného k tomu hlavnímu, tedy vině. Od trestné činnosti přes hledání hlavního viníka až 

po projevy viny na jednotlivých předem daných komponentách viny až po samotnou 

charakteristiku viny a doprovodných jevů jako pojmů relevantních k jeho trestné činnosti. 

 

3.1 Vývoj a sestavení jednotlivých metod 

 

Při vytváření metod k prozkoumání tak citlivého tématu jako je psychologická vina 

za trestný čin bylo třeba zohlednit možnosti a schopnosti vězňů i vliv vězeňského prostředí 

na psychiku a výkonnost člověka. Mělo se jednat o úkoly, které by byly něčím jiným než 

dotazníkem. Dotazník je náročný na čtení, na porozumění apod. 

 

3.1.1 Anamnestický rozhovor  (viz. Přílohy) 

 

Oblasti, kterých se otázky dotýkaly jsou: 

 

� Údaje o osobě – věk, věznice, trestná činnost, výše vyměřeného trest 

� Nejvyšší dosažené vzdělání 

� Pracovní vývoj – konflikty v zaměstnání, fluktuace 

� Finanční situace - dluhy 

� Zdravotní stav a užívání návykových látek 

� Rodinné zázemí – původní i nová rodina, stav před i po uvěznění, výchova, děti 

� Údaje z dětství vztahující se ke kriminalitě – party, záškoláctví, útěky z domova 

� Kriminální vývoj – první konflikt se zákonem, ostatní trestné činy 

� Poslední trestný čin a podrobnosti o něm, včetně postoje k rozsudku. 
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Data z anamnestického rozhovoru byla zaznamenávaná do předem připraveného 

záznamového archu s jednotlivými dotazovanými okruhy. Vznikalo riziko lhaní a zkreslování 

údajů od vězňů, nicméně jejich sdělené informace byla považované za výchozí. Otázky měly 

svůj řád a regulovaly tak chod výpovědi každého. Při otázkách po kriminálním vývoji byla 

data zakreslovaná do časové osy pro lepší pochopení časové posloupnosti páchané trestné 

činnosti.  

 

3.1.2 Metoda sémantického diferenciálu 

 

Původní sémantický diferenciál je metoda navržená Charlesem Osgoodem v 50. letech 

minulého století. Vychází z principu, že u slov lze rozlišit konotativní a denotativní význam. 

Metoda SD umožňuje zachytit právě onen konotativní význam (subjektivní význam, 

originální každému člověku). SD měří reakce lidí na stimulující podnět nebo pojem v mezích 

bipolárních adjektiv na sedmi bodové škále. Prostřední hodnota na škále každého 

posuzovaného pojmu má hodnotu nula, pozice extrémní na obou stranách mají hodnotu 3 

nebo -3 (Heise, 1970).  

SD dále zkoumá, jak se posuzované pojmy chovají v rámci sémantického prostoru, 

který je vymezen právě subjektivitou ve vnímání každého člověka. Jednak je dán hodnocením 

na každé škále, ale také lze dojít k redukci na 3 hlavní faktory, které jako by určují 3 osy 

v sémantickém prostoru. Každý faktor je sycen několika škálami. Osgood jmenuje faktor 

hodnotící - evaluation, aktivity – activity a síly - potency. Sám zkoumal několik desítek slov a 

sestavil seznam adjektiv, ke kterým faktorovou analýzou přisoudil faktorovou příslušnost. 

Tento seznam byl také převáděn do jiných cizích řečí, ale čeština se svého převodu ještě 

nedočkala. Tady nelze užít prostý překlad z jazyka a zpět, jde spíše o postihnutí jazykového 

citu pro daný jazyk. Některá adjektiva mohou být společná více faktorům. Osgood dále 

přichází s poznatkem, že škály tvořící faktor hodnocení je spolehlivější než škály potence a 

aktivity. Tudíž jednotlivé škály nemají shodnou váhu při vyhodnocování. Doporučuje se 

při tvoření adjektiv pro jednotlivé faktory užít vždy po 4 párech pro každý faktor 

pro zachování vyváženosti. Ovšem nejdůležitější při tvorbě škál je mít na paměti relevantnost 

adjektiv k významu slova. Užití sémantického diferenciálu kvantifikuje kvalitativní data a tím 

umožňuje přesnější vyhodnocování při zpracování dat (Heise, 1970).  

 

Užití metody sémantického diferenciálu pro potřeby zkoumání na vězeňské půdě 

propagoval jako vhodné i Čepelák (1982). Je vhodná svou jednoduchostí a obsahuje v sobě 
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i prvky hravosti. Oč je tato metoda jednodušší, o to musí být pečlivější příprava při formulaci 

pojmů a výběru konečných adjektiv. Inspirací touto metodou bylo v konečné podobě 

sestaveno devět bipolárních přídavných jmen tak, aby dokázala relevantně charakterizovat 

všech sedm posuzovaných pojmů – vinu, odčinění, lítost, selhání, odpovědnost a výčitky 

svědomí. Při volbě adjektiv byla využita přídavná jména, o kterých se vyjadřují s danou 

faktorovou příslušností některé z knih jako Maršálová, Mikšík (1990), Břicháček (1978). 

U některých byla potíž se zařazením do jednoho z faktoru na základě podobnosti, protože 

byly součástí více z nich a na příklad Peterenko (dle Maršálová, Mikšík, 1990) přináší 

jemnější členění faktorové příslušnosti než Osgood a dochází k většímu počtu faktorů. Avšak 

jakékoli seskupování s sebou nese nutně prvek redukce. Problém také vyvstal s formulací slov 

jako na příklad „častý a řídký“. Vězni slovu „řídký“ ve vztahu k pojmu vina stěží porozuměli 

a bylo nutné je nahradit nejbližším podobným významem tedy „vzácný“. Obdobný způsob 

byl použit u všech adjektiv. Je možné, že tyto kroky vedly k dalšímu zkreslení 

a nepřesnostem. Na konec v úzkém výběru a jako nejvhodnější zůstalo 9 bipolárních adjektiv 

(viz. Příloha č. 4). Nadto při výběru bylo dbáno na vyváženost každého faktoru, to je 

zastoupení shodným počtem bipolárních adjektiv. Byla zvolena vždy trojice pro každý faktor. 

 

→ dobrý – špatný, příjemný – nepříjemný, užitečný – neužitečný jako faktor hodnotící (e) 

→ častý – vzácný, nebezpečný – bezpečný, silný – slabý jako faktor potence (p) 

→ krátkodobý – dlouhodobý, jednorázový - opakující se, stálý – proměnlivý jako faktor 

aktivity, nebo výskytu (a) 

 

3.1.3 „Nedokončené věty“ 

 

Další metodou použitou v rámci rozhovoru byly otázky formulované a zamaskované 

do podoby nedokončených vět. Byly konstruovány jako podněty k projekci, k zamyšlení 

a vyjádření se probandů k jistým tématickým okruhům, které tak měly přinést hlubší pohled 

do vnímání viny za konkrétní trestný čin.  

Otázky byly tvořeny z předpokladů, že prožívání viny s sebou nese pocity lítosti 

(člověk něčeho lituje, nebo také naopak něčeho nelituje). Zároveň se uchyluje ke kognitivní 

exploraci toho, co se stalo (má na zřeteli poškozenou oběť svého protiprávního jednání, 

zaujímá empatický postoj orientovaný na druhé a uvědomuje si následky svého počínání. Ví, 

co udělal špatně, zná moment, kterým se dopustil přečinu), má výčitky svědomí (něco si 
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vyčítá a přeje si, aby se to nestalo), přeje si vrátit čas, aby mohl něco udělat jinak a 

v neposlední řadě přemýšlí nad tím, jak by celou věc napravil. 

Nedokončené věty otevírají postupně hlubší vhled do probandova chápání toho, jak je 

vinen, vůči čemu nebo komu cítí vinu, za co cítí odpovědnost, čeho lituje. Pokud má vina 

splnit svůj účel, musí člověk vědět, co je jejím předmětem, ke komu nebo čemu se vztahuje, 

co si vyčítá, čeho lituje, za co je odpovědný, v čem selhal.   

Analýza obsahů odpovědí probanda by mohla přinést a do jisté míry představovat 

náplň (předmět) některých pojmů hodnocených v SD, jelikož jak tyto „nedokončené věty“ tak 

i pojmy předložené k hodnocení vychází z jedné konkrétní spáchané trestné činnosti. Konečné 

znění všech 12 vět je k nahlédnutí viz. Příloha č. 3. 

Při zadávání úkolu byli probandi vždy upozornění na to, že se všechny otázky týkají té 

trestné činnosti, za kterou jsou momentálně ve výkonu trestu a aby se pokusili sdělit opravdu 

to první, co jim přijde na mysl několika slovy nebo v krátkých větách.  

 

3.1.4 „Kolá č viny“  (viz. Příloha č. 2) 

 

Podle kapitoly o terapeutickém postupu při zpracovávání pocitu viny v knize 

„Na emoce s rozumem“ od Padesky a Greenberger (2003) byl sestrojen obdobný koláč viny, 

ale s pozměněným zadáním. Nejedná se tedy o žádnou diagnostickou metodu, ale o nenásilný 

způsob, jak zjistit co a koho člověk může považovat - byť si to nemusí plně uvědomovat – 

za spoluviníky nějaké události. Padesky a Greenberger (2003) celý postup nastavuje jako 

terapeutický způsob, jak člověku usnadnit přijetí viny, zmírnit napětí s tím prožívané a dojít 

k nadhledu v celé situaci a dobrat se k sebedopuštění. Záměrně jejich instrukce zní, ať sebe 

klient zakreslí jako posledního. Pro potřeby výzkumu byl postup obrácen. Probandi měli sebe 

jako nesporného aktéra (zde byla situace postavena tak, že nerozhodujeme o jejich vině či 

nevině, ale že ve vězení za něco jsou a proto nějaký podíl viny na spáchané věci mají) 

zakreslit jako prvního. Samozřejmě mohly vyvstat námitky, že proband se nemusí cítit vinen 

a brát trest jako nespravedlivý. To bylo ošetřeno instrukcí ve smyslu „Kdo a nebo co všechno 

může za to, co se stalo, co bylo spácháno a Vy jste teď tady (myšleno ve vězení)“ . Záměrem 

je nahlédnout do probandovo vnímání viny z hlediska odpovědnosti a přijetí svého podílu 

viny za spáchaný trestný čin.  
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3.1.5 CAQ - škála D6 

 

Jelikož někteří lidé mají větší sklon obviňovat se a cítit vinu v podobných situacích 

než jiní, byla použita i škála D6 – Pocit viny a resentiment z Dotazníku klinické analýzy (dále 

CAQ). Ta by mohla přinést informace o možné inklinaci výzkumného souboru k prožitkům 

viny a resentimentu. CAQ (1998) je konstruovaný i pro potřeby vězeňství, obsahuje normy 

pro vězeňskou populaci.. Test nebyl zadáván v celé své šířce s ohledem na odpor vězňů 

k vyplňování dotazníků, časové omezenosti a množství úkolů. Škála je tvořena 12 položkami. 

Pokud by měli vězni zvýšenou tendenci k prožitkům viny, skórovali by vysoko a projevilo by 

se to i v takto osekané formě.  

V manuálu  CAQ (1998) se uvádí, že vysokým skóre se vyznačují lidé, kteří mají 

sklon se obviňovat a cítit odpovědní za všechno co se děje, a své prohřešky vnímají jako něco 

neodpustitelného. Pokud proband dosahuje extrémních hodnot, je pro něj typické, že v noci 

moc nespí, často se budí s myšlenkami na to, co pokazil během dne, a zažívá nepříjemné 

pocity viny. Takovými lidmi bývají lidé závislí na návykových látkách a s poruchami chování 

(ve věznicích tvoří 50 % - 70 % vězňů právě lidé s nejrůznějšími poruchami osobnosti). 

 

3.2 Průběh šetření 

 

Rozhovory a šetření s vězni probíhaly v dopoledních hodinách ve dnech povolených 

vedením věznic. Každý vězeň byl naváděn přiděleným příslušníkem, který byl po celou dobu 

rozhovoru přítomen v místnosti a po jeho skončení vězně opět odvedl zpět na celu. 

Pro každého vězně byl připravený soubor archů i s tužkami. Vězni byli dopředu informováni 

písemně o poslání výzkumu. Tato písemná informace sloužila zároveň jako písemný souhlas 

s účastí na šetření a s poskytnutím osobních údajů v anonymní atmosféře. 

 

Stručné představení a zahájení šetření bylo ve znění: 

 

„Nyní Vám řeknu něco málo o tom, co nás čeká a jak zhruba asi bude vypadat naše 

dnešní spolupráce. Nejprve Vám budu klást několik otázek, a vy budete odpovídat. Budu se je 

zapisovat tady do tohoto archu, který budete mít před očima i Vy. To bude na úvod, abych 

o vás dostala nějaké základní informace. Poté přejdeme k jednotlivým úkolům, kde budete 

chvílemi psát, ale jinak si budeme především povídat o trestné činnosti, za kterou jste vlastně 
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tady. Ale nezajímá mě stránka ani policejní ani právní, ale Váš názor na to, jak se na věci 

díváte Vy. Máte na mě nějaké otázky?“  

 

Na důkaz zachování anonymity byl každý vězeň vyzván, aby si zvolil libovolné číslo, 

pod kterým byly číslované všechny záznamové listy. Rozhovor byl započat získáváním 

anamnestických dat na podkladě anamnestického dotazníku a sdělené údaje zapisované 

do záznamového archu. Pro lepší přehlednost v jejich kriminální kariéře byla zvolena časová 

osa, na které bylo snáze chronologicky znázorněno, co a jak se kdy stalo, včetně poslední 

trestné činnosti, za kterou si v té době každý proband odpykával trest. 

Dalším úkolem bylo znázornit do kruhu podíl viny  (odpovědnosti) všech 

zúčastněných osob včetně jich samotných a všech okolností, co měli podle vězně přímý vliv, 

nebo podíl na spáchání trestného činu. 

Poté byly zadávány „nedokončené věty“.  Z předchozích zkušeností bylo v některých 

případech přistoupeno k předčítání „nedokončených vět“ z důvodu toho, že čtení a 

porozumění psanému textu je pro vězně obtížné. Věty nebyly zadávány všem stejným 

způsobem, ale na druhou stranu to byl jediný možný způsob, jak od nich informace dostat.  

Následoval krátký dotazník v podobě 12 položek tvořících škálu D6 vyjmutou z testu 

CAQ a přečtení instrukce.  

Posledním úkolem bylo vyplnění SD u všech sedmi slov. Při vysvětlování instrukcí a 

způsobu, jak zaznamenávat hodnocení na příslušný papír, jim vždy bylo každé slovo nahlas 

přečtené a doprovozené slovy: „Hodnotíte pojem „odpovědnost“. Jaká je podle Vás 

odpovědnost k trestnému činu, za který jste tady?“.  

 

3.3 Výsledky šetření v úrovni jednotlivých testů 

 

Údaje o probandech a stručné popisy rozhovorů a podklady pro vyhodnocení jsou 

k nahlédnutí přiloženy v závěru práce viz. Přílohy. Probandi jsou pro potřeby této práce 

očíslovaní od 1 do 20 bez ohledu na číslo, které si zvolili vězni pro sebe sami. 

Z anamnestických dat je souhrn uveden v kapitole 2.2. 

 

3.3.1 Škála D6 - CAQ 

 

Nejnižší dosažitelné skóre je 0 a maximum je 24 bodů. Probandi skórovali v rozmezí 

2 až 15 bodů (viz. tabulka č. 1), tedy v pásmu podprůměru až lehkého nadprůměru 
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mezi 3. a 8. stenem. Jak ovšem z tabulky vidíme, většina probandů se pohybuje v pásmu 

průměru mezi 4. a 7. stenem. Normy jsou vztaženy k referenční skupině – vězeňské populaci 

podle manuálu CAQ z roku 1998.  

 

Tabulka č. 1 

 

Dosažený skór v CAQ – D6 

 

Vězeň V20 V19 V10 V4 V15 N7 V12 V1 N8 V14 V17 N6 V5 V3 V18 N9 V11 V2 V16 V13 

Skór 2 3 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 

sten 3 4 5 6 7 8 

 

Závěrem tedy výsledky hovoří, že většina probandů z výzkumného vzorku oplývá 

průměrnou tendencí k prožívání pocitů viny a sentimentu a mimo průměr stojí 5 

probandů v pásmu vyššího nadprůměru. Oproti normální populaci, kde je posun 

v normách zhruba o jeden sten nahoru, by se vězni již pohybovali v horním pásmu, tedy 

vyznačovali by se vysokou inklinací k prožitkům pocitů viny. Údaje zjištěné následujícími 

metodami nejsou, tedy alespoň teoreticky, zatížené vyšší tendencí k pocitům viny. 

 

3.3.2 „Sémantický diferenciál“ 

 

Po sejmutí všech dat byla každá škála u každého probanda převedena do číselného 

vyjádření, tudíž každá škála může nabývat hodnoty od 3 do -3, kdy 0 značí neutrální 

prostřední pozici v rozmezí dvou bipolárních adjektiv. Po sečtení příslušných škál došlo 

k získání dosažené výsledné hodnoty všech tří faktorů.  

 

Postupů pro vyhodnocování dat je několik. Pro výsledné posouzení lze využít postupu 

vyhodnocení škála po škále. Podstatou je vypočítat a porovnat průměrné hodnoty na každé 

škále u každého pojmu. Nevýhodou tohoto postupu je omezenost interpretace, jelikož 

výsledky pouze ukazují, jaký pojem dosáhl vyššího skóre, ale již nevypovídá nic bližšího. 

Druhým způsobem je porovnávat průměrné hodnoty na každé dimenzi (faktoru) všech slov, 

tzv. EPA analýza. Třetí možností je porovnávat výsledky prostřednictvím D- statistiky, kterou 

lze určit lineární vzdálenost mezi dvěma porovnávanými pojmy či profily osob. Čím je nižší 

hodnota D dvou slov, tím větší podobnosti dosahují, jinak lépe řečeno jsou tyto pojmy 

vnímány více jako identické. Problémem EPA analýzy je otázka, jaké škály započítat do D-

statistiky, když každý faktor není totožné váhy (Lynch, 1972). 
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Na grafu č. 1 vidíme, jak vězni z výzkumného vzorku vnímají vinu za spáchaný 

trestný čin jako pojem na základě charakteristiky vymezené devíti dimenzemi. Vězni vinu 

vnímají celkem neutrálně, jelikož většina posuzovaných adjektiv se pohybuje kolem 0. 

Výraznější hodnoty dosahuje škála dobrá – špatná a příjemná – nepříjemná. 

Nejvýraznější vlastností, kterou na vině vnímají je, že je silně nepříjemná (hodnota -2,2) 

a špatná (hodnota -1,5).  

 

Graf č. 1 

Vina – výsledný profil (n = 20) 

 

Pro zajímavost, i když tento poznatek pochází z velmi malého souboru, rozdělíme 

probandy na ty, co cítí svou vinu - „V“ a na ty, co nikoli - „N“ (viz. dříve). Ačkoli tento krok 

nemá statisticky výpovědní hodnotu, přesto může naznačit určitou cestu dalšího zkoumání. 

Rozdělením probandů na dvě skupiny bylo možno porovnat dosažené hodnoty na každé 

z devíti škál. Rozdíly mezi jednotlivými položkami vyjadřují jakési napětí mezi nimi (viz. 

tabulka č. 2).  

 

Hodnoty 

d - š 
-1,5 

č – v 
-0,2 

s – s 
0,6 

p – n 
-2,2 

n – b 
0,6 

u – n 
-0,2 

k – d 
-0,4 

j – o 
0,1 

s - p 
-0,7 
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Tabulka č. 2  

 

Napětí profilu „Vina“ mezi skupinami „N“ a „V“  

 

 Skupina "N" Skupina "V" Napětí 

silná/ slabá -0,9 1,3 2,2 

nebezpečná/ bezpečná -0,4 1,1 1,5 

jednorázová/ opakující se 1 -0,5 1,5 

krátkodobá/ dlouhodobá -1,3 0,1 1,4 

příjemná/ nepříjemná -1,9 -2,4 0,5 

častá/ vzácná -0,4 -0,1 0,3 

dobrá/ špatná -1,4 -1,5 0,1 

užitečná/ neužitečná -0,1 -0,2 0,1 

stálá/ proměnlivá -0,7 -0,7 0 
 

Profily pojmu „Vina“ obou skupin se poměrně hodně liší na škále silná - slabá a 

nebezpečná -  bezpečná a jednorázová - opakující se. Rozdělením probandů na skupinu „N“ 

(necítím vinu za trestný čin) a „V“ (cítím vinu za trestný čin), i když to není statisticky zcela 

adekvátní počet probandů, můžeme vidět možný náznak rozdílného vnímání na jednotlivých 

škálách.  Největší rozdílnost ve vnímání pojmu „Vina“ je patrná na škále silná – slabá (napětí 

je 2,2), nebezpečná – bezpečná a jednorázová – opakující se (napětí je 1,5) a krátkodobá – 

dlouhodobá napětí je 1,4). Dalo by se tedy říci, že je možná tendence u skupiny „V“ vnímat 

vinu vůči svému trestnému činu jako silnější, nebezpečnější vůči skupině „N“ , která je 

v tomto ohledu spíše neutrální. A naopak, že skupina „N“ m ůže mít sklon vinu vnímat jako 

dlouhodobější a spíše jako jednorázovou záležitost oproti skupině „V“,  která je v tomto 

ohledu spíše neutrální. Nejvíce (největší napětí s hodnotou 1,4) se obě skupiny lišily 

v dimenzi potence (faktor „p“). Vzácná shoda panovala v dimenzi stálá – proměnlivá.  

 

Probandi posuzovali celkem sedm pojmů, které spolu do jisté míry souvisí tím, že se 

vyskytují v běžném životě pohromadě jako doprovodné jevy při prožívání pocitu viny. 

Následující 3-D graf, viz. graf č. 2, znázorňuje, jak podobně je všech sedm pojmů jimi 

vnímáno. Ústřední pojem je „Vina“ a z tohoto znázornění (výsledný úhel pohledu vycházel 

ze snahy o dosažení nejzřetelnější znázornění vzdáleností jednotlivých pojmů vůči „Vin ě“) je 

patrné, jak se v prostoru vymezeným třemi osami (osa e, p, a jako faktory sycené příslušnou 

triádou bipolárních adjektiv) k sobě navzájem všech sedm pojmů chová. 
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Nevýhodou 3-D znázornění na papír je, že si člověk nemůže graf otáčet pro získání 

správného vhledu, nevidí hloubku grafu. Z tohoto úhlu však správně vidíme, že pojmu 

„Vina“ je nejblíže pojem „Selhání“ spolu s „Výčitkami svědomí“. Nejvzdálenější „Vin ě“ 

je „Od činění“ a „Odpov ědnost“. 

 

Graf č. 2 

Uspořádání posuzovaných pojmů v sémantickém prostoru EPA 
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Co však graf neukazuje, jsou vzájemné lineární vzdálenosti všech sedmi pojmů. To 

ovšem dovede D-statistika. Výstupem je matice, kterou představuje tabulka č. 3. Z té je 

zřejmé, že nejblíže jsou vnímány „Vina“ a „Selhání“ dále „Výčitky svědomí“. Dále 

podle pořadí „Napětí“, „Lítost“, „Zodpovědnost“ a nejdále se nachází „Odčinění“.  Probandi 

tedy jako nejméně si blízké pojmy vnímají „Vinu“ a „Odčinění“. 

Poměrně identické se jim naopak jeví pojmy „Lítost“ a „Napětí“.  Nejvzdálenějšími 

pojmy jsou k sobě „Odčinění“ a „Selhání“. 

 

Tabulka č. 3 

D-statistika z 9 dimenzí (n = 20) 

 

 
 

Zodpovědnost 
Výčitky 

svědomí  Napětí Selhání  Lítost Odčinění 

Vina 4,6 2,2 2,8 2,1 3,5 5,3 
Zodpovědnost 3,2 2,4 6,1 2,4 2,0 
Výčitky svědomí 1,8 3,8 2,2 4,2 
Napětí   3,9 1,3 3,2 
Selhání    4,7 6,7 
Lítost     2,7 
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Tabulka č. 4 názorně ukazuje detailnější pohled na rozdíly mezi „Vinou“ a ostatními 

posuzovanými pojmy. Napětím se rozumí rozdíly hodnot na jednotlivých škálách či 

faktorech. Čím větší napětí se mezi dvěma posuzovanými pojmy objevuje, tím větší jsou 

rozdíly v jejich vnímání probandy. Tzn. jsou v tomto ohledu vnímány více odlišně. 

 

Tabulka č. 4  

Napětí mezi pojmy vůči vině na jednotlivých faktorech EPA 

 

  
  

Vina/ Zodpovědnost 
Výčitky 

svědomí 
Napětí Selhání Lítost Odčinění 

Napětí  "e"  2,2 0,7 1,2 0,7 1,5 2,7 
Napětí  "p"  0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 
Napětí  "a"  0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 

 

Je patrné, že nejsilnější napětí je na hodnotícím faktoru. Rozdíl hodnot je 2,7 u 

„Vina/ Odčinění“ a 2,2 u „Vina/ Zodpovědnost“ atd. Pojem vina je obecně vnímán odlišně 

především z hlediska hodnotícího faktoru, jmenovitě tedy nejednotnost ve vnímání panuje na 

škálách dobrý – špatný, příjemný – nepříjemný, užitečný – neužitečný. Naopak ohledně 

faktoru aktivity jsou pojmy v ůči vině téměř ve shodě (tedy popisná párová adjektiva 

krátkodobý – dlouhodobý, jednorázový - opakující se, stálý – proměnlivý). 

 

Podrobnějším prozkoumáním faktoru „e“ byla získána data, která uvádí tabulka č. 5. 

 

Tabulka č. 5 

 

Napětí na škálách faktoru „e“ v hodnocení „Viny“ vůči ostatním pojmům 

 

 
Faktor „e“ 

Vina/ Zodpovědnost 
Výčitky 

svědomí 
Napětí Selhání Lítost Odčinění 

Dobrý/ špatný 1,9 2,4 1,2 1,8 0,3 2,6 3,4 
Příjemný/nepříjemný 1,3 2,2 0,0 1,5 0,1 1,3 2,8 
Užitečný/neužitečný 1,2 1,9 0,9 0,2 1,8 0,6 2,0 
  2,2 0,7 1,2 0,7 1,5 2,7 

 

Nejsilnější napětí se vyskytuje na škále dobrý – špatný. Vyjma „Selhání“, kde se 

oba posuzované pojmy příliš neliší. Významné rozdíly ve vnímání na faktoru „e“, ve všech 

3 škálách jsou patrné u pojmů „Vina/Odčinění“ a také u pojmů „Vina/Zodpovědnost“. 

Za pozornost také stojí nulové napětí, tedy stav shody v posuzování na škále příjemný – 

nepříjemný u pojmů „Vina/Zodpov ědnost“. 
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Na grafu č. 3 je znázorněno hodnocení od všech probandů pro slovo „Selhání“. 

Většinou se hodnocení na jednotlivých dimenzích pohybuje okolo 0, avšak lze o „Selhání“  

konstatovat, že je probandé vnímají především jako nepříjemné, neužitečné a spíše špatné a 

spíše nebezpečné. Ostatní dimenze jsou hodnoceny v pásmu průměru.  

 

Graf č. 3 

Selhání – výsledný profil (n=20) 

 

Porovnáním „Viny“ a „Selhání“ je patrné, že největšího napětí dosahuje dimenze 

neužitečné-užitečné (hodnota 2), kdy je „Selhání“ vnímáno oproti „Vině“ výrazněji jako 

neužitečné. Na škále nebezpečná-bezpečná je „Selhání“ vnímáno také jako spíše více 

nebezpečné než je tomu u „Viny“. 

 

Graf č. 4 představuje výsledný profil posuzovaného slova „Od činění“. To je probandy 

vnímáno jako užitečné, spíše dobré a spíše bezpečné. Hodnoty ostatních škál se pohybují 

opět v pásmu od 1 do -1, kdy se nejedná o zvlášť výraznou charakteristiku. 
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Graf č. 4 

Odčinění – výsledný profil (n=20) 

 

 

Největší napětí na jednotlivých škálách dosahuje hodnoty 3,4 pro dobré-špatné, 2,8 

pro příjemné-nepříjemné. Na těchto škálách je „Od činění“ vnímáno pozitivněji n ěž „Vina“,  

která je tedy ve srovnání s ním vnímána jako výrazně horší a více nepříjemná. Rozdíly jsou 

zaznamenatelé i na škále užitečný-neužitečný a nebezpečný-bezpečný. „Vina“ byla na těchto 

škálách posuzovaná spíše neutrálně, ale „Odčinění“ jako užitečné a spíše bezpečné. 

 

Výsledný profil „Lítosti“  je hůře interpretovatelný, jelikož, jak je na grafu č. 5 zřejmé, 

pohybují se hodnoty jednotlivých škál přibližně kolem hodnot 1 nebo -1. Lítost lze snad 

popsat z hlediska výraznějších charakteristik jako spíše silnou a spíše dlouhodobou.  

„Lítost“ je oproti „Vině“ vnímaná s největším rozdílem (2,6) na škále dobrá-špatná. 

Oproti „Vině“ tedy je „Lítost“ spíše lepší a méně nepříjemná.  
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Graf č. 5  

Lítost – výsledný profil (n=20) 

 

„Vý čitky svědomí“ jsou probandy vnímány hodně podobně jako „Vina“  (viz. graf 

č. 6). Výraznější hodnotu dosahovaly na škále příjemné-nepříjemné, kdy byly hodnoceny jako 

nepříjemné. Avšak od „Viny“ se liší nejvíce tím, že jsou spíše opakující se. 

 

Graf č. 6 

Výčitky svědomí – výsledný profil (n=20) 

 

„Zodpovědnost“ je znázorněna na následujícím grafu č. 7. Probandy je vnímána jako 

spíše dobrá, silná, užitečná a spíše stálá a ostatní charakteristiky se opět pohybují ve 

středním pásmu. 
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Oproti „Vině“ je celkově hodnocena pozitivněji, největší napětí je na škálách dobrá-

špatná, příjemná-nepříjemná a užitečná-neužitečná ve smyslu, že „Zodpovědnost“ je 

posuzovaná jako lepší, spíše neutrální než nepříjemná a užitečná. 

 

Graf č. 7 

Zodpovědnost – výsledný profil (n=20) 

 

„Napětí“  (viz. graf č 8) z hlediska výraznějších charakteristik je vnímáno jako spíše 

silné a spíše se opakující. Největší napětí je na škále dobré-špatné (1,8), kde se jedná o 

posun v hodnocení směrem ke spíše neutrálnímu hodnocení oproti „Vině“.  

Graf č. 8 

 

Napětí – výsledný profil (n=20) 
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Závěr 

 

Výzkumná otázka č. 1 

 

Jaká je vnímaná vina odsouzených za trestný čin k trestu odnětí svobody ve vztahu 

k jejím jednotlivým komponentám? 

 

Vina za spáchaný trestný čin je probandy vnímaná na základě devíti dimenzí spíše 

neutrálně a mezi výraznější vlastnosti řadí, že je nepříjemná a špatná.  

Nejblíže se k ní v sémantickém prostoru má selhání (vnímané jako nepříjemné, 

neužitečné a spíše špatné a spíše nebezpečné) a výčitky svědomí (vnímané podobně jako vina 

a nadto více se opakující).  

Nejvzdálenější vůči vině jsou odčinění (vnímané jako užitečné, spíše dobré a spíše 

bezpečné) a odpovědnost (vnímaná jako spíše dobrá, silná, užitečná a spíše stálá). Obě 

komponenty byly vůči vině vnímány pozitivněji. 

Jako identické a blízké pojmy jsou hodnoceny lítost (vnímaná jako spíše silná a spíše 

dlouhodobá, spíše lepší a méně nepříjemná vůči vině) a napětí (vnímané jako spíše silné 

a spíše se opakující). 

Pořadí, v jakém jsou jednotlivé komponenty vzdálené od viny v sémantickém prostoru 

je takové, že nejblíže je selhání, dále výčitky svědomí, napětí, lítost, odpovědnost 

a nejvzdálenější je odčinění. 

Největší neshody ve vnímání pojmů panovaly na hodnotícím faktoru, především 

v dimenzi dobrý – špatný. Téměř shodné hodnocení se vyskytovalo na faktoru aktivity. 

Stav shody v posuzování na škále příjemný – nepříjemný se vyskytl u pojmů vina 

a zodpovědnost. 

Rozdělením výsledků na skupinu „N“ a skupinu „V“ lze usuzovat na tendenci (i když 

statisticky nesignifikantní) u skupiny „V“ vnímat vinu vůči svému trestnému činu 

jako silnější, nebezpečnější vůči skupině „N“, která je v tomto ohledu spíše neutrální. 

A naopak, u skupiny „N“ vinu vnímat jako dlouhodobější a spíše jako jednorázovou záležitost 

oproti skupině „V“, která je v tomto ohledu spíše neutrální. U skupin „N“ a „V“ se hodnocení 

pojmů nejvíce rozcházelo na faktoru potence, a naopak shoda panovala v dimenzi stálá – 

proměnlivá.  
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3.3.3 „Kolá č viny“ 

 

Všichni probandi byli vyzváni, aby sami sobě přisoudili alespoň nějaký kus viny 

(odpovědnosti) jako prvnímu, sleduje tento postup, jakou měrou sami sebe vězni vidí 

jako viníka celé situace a jaký podíl přisuzují vnějším okolnostem nebo lidem. Poměrným 

vyjádřením a převedením na procenta (přibližnou hodnotu) a jednoduchou analýzou jejich 

diagramů a následným sloučením dat do kategorií byly získané údaje znázorněné v tabulce 

č. 6. 

Kategorie „Já/ z toho vlastnost“ vyjadřuje, jakou měrou se jednotliví vězni cítili být 

odpovědní, či vinni za trestný čin, který spáchali, nebo v něm figurovali. Někteří měli potřebu 

oddělit sebe jako viníka a své vlastnosti jako něco, co za to může ještě navíc. 

Kategorie „Osoba blízká“ slučuje ty osoby, které dotyčný označil za viníky 

a ke kterým měl nějaké citové pouto. Takovými byly především bývalé manželky, partnerky, 

společníci nebo kamarádi. 

Kategorie „Instituce“ je zastoupená policií, soudy, legislativou a jinými orgány 

činnými v trestném řízení, s kterými dotyčný přišel do kontaktu. Avšak ta byla zmiňována 

spíše v souvislosti s nespravedlivým odsouzením, než přímo s pácháním trestného činu. 

Kategorie „Návykové látky“ znamená, že vězeň připisoval jistý vliv nějaké návykové 

látce, kterou před spácháním trestného činu požil a cítí, že bez jejího vlivu by se trestného 

činu nedopustil. Patří sem hlavně alkohol a drogy. 

Kategorie „Finanční situace“ popisuje okolnost, kdy byl pachatel v tísnivé životní 

situaci, pod jejímž tlakem se dopustil trestného činu. 

V kategorii „Jiné okolnosti“ je zařazen inzerát, kterého kdyby v novinách nebylo, 

dotyčný by nemohl spáchat to, za co jej odsoudili a smrt blízké osoby (probandem blíže 

nespecifikováno).  
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Tabulka č. 6 

 
Podíl viny na trestném činu* 

 

Já/ z toho  Osoba Návykové Finanční Jiné 
Vězeň 

vlastnost blízká 
Instituce 

látky situace okolnosti 
Σ 

V1 88 /8 4   4   4  100 
V2 75 /25 10   15     100 
V3 50       50     100 
V4 25   75         100 
V5 17   65 18       100 
V10 100             100 
V11 33     20   27 20 100 
V12 100             100 
V13 100             100 
V15 50   50         100 
V16 100             100 
V17 75   25         100 
V18 20   55   25     100 
N6 50   50         100 
N7 25         75   100 
N8 16   42 42       100 
N9 15 /15   85       100 
N14 50       50     100 
N19 5   15 80       100 
N20 50 /50 50         100 

 
*číselné údaje jsou v procentech 
 

Z tabulky je patrné, že vězni „N“ oproti vězňům „V“ sami sobě připisují menší podíl 

viny na celkové vině. Situaci vnímají tak, že jsou vinni maximálně jen z poloviny a nebo 

méně. Naopak vězni „V“ v několika případech berou plnou zodpovědnost jen na sebe a ani 

po dotazech nezměnili názor. Zároveň lze vyčíst, že většina má tendenci externalizovat 

vinu (svalovat na vnější činitele), nejvíce však na osoby blízké. Objevuje se i snižování 

vlastního dílu viny vlivem návykové látky či jiných okolností, které vnímají jako příčiny 

svého delikventního jednání. Obviňování institucí je spojováno jak s páchanou trestnou 

činností, tak i s činitelem, který je odpovědný za umístěný do vězení. 

 

3.3.4 „Nedokončené věty“ 

 

Projektivní metody považuje Miovský (2006) za zajímavé a přínosné nástroje 

v získávání kvalitativních dat, zvláště jsou - li užity spolu s dalšími metodami. Nedokončené 

věty byly podrobeny kvalitativní analýze jedna po druhé a v rámci každé z nich byly 



 - 89 - 

zjišťovány jednotlivé kategorie, které byly v odpovědích zastoupeny (seznam odpovědí i vět 

viz. Příloha č. 2). Započítávány byly však jen odpovědi vztahující se k tématu vnímání viny.  

 

Tabulka č. 7 

 

1. věta „Když nad svým trestným činem přemýšlím, napadá mě, že …“ 

 

Hlavní kategorie  Subkategorie Příklad 

Já jsem … … já jsem idiot. V17 
   „Já“ 

Já jsem udělal … … já jsem udělal hloupost. V13  

    „Ono“ … to byla blbost. V4 

 

 

Tato věta vyvolala u probandů odpovědi (viz. tabulka č. 7), které spíše vyjadřovaly 

obecný vztah k trestnému činu. Kategorie „Já“  slučuje takové odpovědi, v nichž figurovala 

osoba probanda jako aktivního činitele. Kategorie „Ono“ zahrnuje takové odpovědi, kde se 

proband jakoby odosobňuje ve vztahu k trestnému činu a částečně se tak vyviňuje.  

 

Rozdílem je lehká nuance v posunu vnímání trestné činnosti jako celku napříč oběma 

kategoriemi. V prvém případě je vztažena přímo k osobě pachatele. Buďto zahrnuje negativní 

hodnocení osoby nebo negativní hodnocení jednání. V druhé kategorii není vztažená 

ke konkrétní osobě ani chování, ale může se jednat o jakési odosobnění v důsledku snížení 

vlastní odpovědnosti.  

Ostatní odpovědi se svou povahou nevztahovaly k tématu viny nebo vyjadřovaly 

touhu mít vše za sebou a zapomenout. 

 

Vina je charakterizovaná svým hodnotícím vztahem ke konkrétnímu 

nežádoucímu chování jedince. Je ovšem zároveň doprovázena studem, v jehož ohnisku 

negativního zhodnocování stojí jedinec jako celek. Většina probandů vnímá samo sebe 

jako aktéra, způsobitele škody. U jiných se naopak snaha po zmírnění odpovědnosti 

za čin promítá i do slovního vyjádření „ono se/je“. Takoví zřejmě budou mít těžší 

problémy s přiznáním si viny. 

 



 - 90 - 

Tabulka č. 8  

 

2. věta „Nejlepší na tom, co jsem spáchal, je …“ 

 

Hlavní kategorie  Příklad 

   „Nic“   … vůbec nic. N8 

   „Vzrušení“ … jsem si užil. V2 

   „Smíšená pozitiva“ … si odpočinu aj. N6 

 

2. věta přinesla nejčastější odpovědi (viz. tabulka č. 8), které jsou shrnuty kategorií 

„Nic“ . Jistě stojí za pozornost četnost těchto odpovědí, avšak je to těžce interpretovatelné 

vůči vině a záměrům výzkumu. Nicméně jako doplňující informace jistě poslouží další 

kategorie, které tato věta přinesla. Jednak kategorie „Vzrušení“, neboli to, co je na celé věci 

zajímavé a nejlepší, a potom kategorie „Smíšená pozitiva“, která zahrnuje pozitiva z páchání, 

jako jsou nabyté zkušenosti, uvěznění jako prostor k odpočinku a přemýšlení a vyřešení 

tísnivé situace. Ani tyto odpovědi se příliš neslučují s očekávaným prožíváním viny.  

Pouze v jediném případě proband uvedl, že nejlepší na tom je, že nespáchal nic 

horšího. Tento výrok v sobě nese naději, že dotyčný anticipoval alespoň po spáchání trestného 

činu možné následky. 

 

Při zvládání viny člověk také bilancuje své zkušenosti, které mu přestupek 

společenských norem přinesl. Toto bilancování přináší nadhled, zkušenosti, ponaučení a 

určitý stupeň záruky, že se tento krok v jejich životě již nezopakuje. Je vidno, že většina 

probandů ještě není v této fázi nebo nedokáže dosáhnout k tomuto bodu. Někteří sice dokáží 

uvést to dobré, ale jde o kvalitu toho, co považují za dobré. Na příklad vnímané 

„vzrušení“ či „odpočinek“ bude nejspíše působit jako motiv k dalšímu páchání než 

naopak. 
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Tabulka č. 9 

 

3. věta „Kdybych měl možnost vzít čas zpátky, tak bych …“ 

 

Hlavní kategorie  Subkategorie Příklad 

nepáchal bych … to vůbec neudělal. V10 
„Zm ěnil n ěco ohledn ě tr. činu“ 

udělal věci jinak  … všechno udělal jinak. N7 

„Zm ěnil n ěco ve svém život ě“ …začal žít nový život. V13 

„Čas nevracel“ … ho nevracel. V15 

 

3. věta byla dokončována třemi druhy odpovědí (viz. tabulka č. 9). První kategorií 

byly odpovědi týkající se změny v trestné činnosti. Tvoří ji dvě subkategorie „Nepáchal 

bych“ a „Ud ělal věci jinak“. První subkategorie dokládá, že probandi si vesměs přejí, aby 

bývali trestný čin nespáchali. Důvody, proč tomu tak je, nejsou v možnostech této analýzy. 

Druhá subkategorie týkající se změny něčeho v jejich životě zahrnuje poněkud obecnější 

odpovědi a nepřinesla hlubší vysvětlení toho, co a jak by dotyčný udělal jinak, interpretace 

může být tedy v jakémkoli směru zavádějící. Ovšem obě subkategorie shodně uvádějí, že 

kdyby probandi mohli čas vrátit, trestnou činnost by nespáchali, nebo by se vyvarovali 

momentu, který je do trestné činnosti uvrhl (nepůjčil peníze apod.).  

Druhá kategorie, která však nebyla tak početně zastoupená, je tvořena odpověďmi, 

které se týkaly spíše touhy po změně života, nebo nějaké jeho části jako celku a nedotýkající 

se nutně trestné činnosti. 

Zajímavým momentem jsou odpovědi zastoupené v kategorii „ Čas nevracel“.  

 

Při prožívání pocitu viny bývá typické přání vrátit čas před dobu, kdy se člověk špatně 

rozhodnul a zachoval se nežádoucím způsobem. Přání udělat věci jinak. Pojí se s touhou 

po odčinění a napravení věcí. Probandé sice uvádějí tato přání, nicméně není 

v možnostech analýzy zjistit opravdové motivy.  

 



 - 92 - 

Tabulka č. 10 

 

4. věta „Nelituji toho, že …“ 

 

Hlavní kategorie  Příklad 

„Nevím, nelze odpov ědět“ … nevím. V11 

„Jsem ve v ězení“ … tady jsem, poučím se. V10 

„Lituji všeho“ … lituji všeho. N8 

 

Tato obráceně koncipovaná věta přinesla zajímavé odpovědi (viz. tabulka č. 10). Sice 

ji z poloviny tvoří odpovědi v kategorii „Nevím, nelze odpovědět“  a některé odpovědi byly 

irelevantní k trestné činnosti či k otázce viny, přesto však přináší zajímavou informaci. 

Kategorie „Jsem ve vězení“ obsahuje odpovědi, které říkají, že probandi nelitují pobytu 

ve vězení (nebo páchané trestné činnosti), jelikož je to pro ně přínosné (odpočinek, zkušenost 

aj.)  

Objevily se také odpovědi „Lituji všeho“, ale také, že nelitují své páchané trestné 

činnosti avšak jen zřídka. 

 

Nelitovat pobytu a umístění do vězení strhává rozhodně pozornost. Tuto skutečnost lze 

vyložit nejméně dvojím způsobem, buď nelituje, protože je to dostatečně silné ponaučení a již 

nikdy se nebude chtít do podobné situace vrátit, nebo nelituje pro to, že mu vězení poskytuje 

něco pro něj hodnotného. Nápravný systém sice s dobře podrobivým vězněm svým způsobem 

počítá, jelikož od toho odvozuje, že dotyčný si přiznal svou vinu a chápe vězení jako možnost 

k nápravě. Nicméně je také možnost, že je to efekt prvního stupně prizonizace, kdy „syndrom 

dobrého vězně“ naopak maskuje dobrou aklimatizaci na vězeňský řád v pozadí s prohlubující 

se adaptací na kriminální kulturu. Vysvětlení toho, co stojí za slovy „zkušenost“ či „je to 

poučné“ a podobně, není bohužel v možnostech této analýzy, ačkoli je to klíčová otázka. 
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Tabulka č. 11 

 

5. věta „Největší chybu vidím v tom, že …“ 

 

Hlavní kategorie  Příklad 

„První krok vedoucí k trestnému činu“ … jsem kdy něco ukradl. V13 

„Věc, která p řitížila v kone čném rozsudku“ … jsem to měl u sebe. V16 

 

Rozdělením odpovědí vznikly dvě kategorie (viz. tabulka č. 11). Nejčetnější je 

kategorie „První krok vedoucí k trestnému činu“ , která zastupuje odpovědi, kde chybu 

probandi spatřovali v prvních krocích, které vedly k pozdějšímu či bezprostřednímu spáchání 

činu nebo k dlouhodobějšímu páchání trestné činnosti. 

Výjimku tvoří kategorie „Věc, která přitížila v konečném rozsudku“, zastoupená třemi 

odpověďmi. Zajímavé je, že oproti první kategorii, neuvádějí jako chybu páchání trestné 

činnosti jako takové, ale to, co jim vyneslo vyšší výměru trestu (držení drog apod.) 

 

K propuknutí pocitu viny je třeba také znát, který z jednotlivých kroků v jejich jednání 

byl ten špatný, respektive, kdy se jedinec špatně rozhodnul. Probandé si velmi dobře 

uvědomují, jaký moment je klíčový pro překročení hranice zákona a tedy spáchaní 

trestné činnosti. A někteří probandé spíše uvažují směrem, který nevyvrací možnost spáchání 

trestné činnosti, ale naopak zaměřuje pozornost na rozpoznání nevhodného jednání a 

postupování po spáchaní trestného činu. 

 

Tabulka č. 12 

 

6. věta „Vyčítám si, že …“ 

 

Hlavní kategorie  Subkategorie Příklad 

nenaplnění rodičovské role … nemůžu vychovávat syna. V15 

ohrožení partnerského života … přítelkyně není se mnou. V4 „Poškození vztah ů s blízkými“ 

poškození rodin  … ubližuju rodině. V2 

„Páchání T Č a pobyt ve v ězení“  … jsem ve výkonu trestu. N7 
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6. věta je nejčastěji dokončena kategorií odpovědí (viz. tabulka č. 12) „Poškození 

vztahů s blízkými“. Probandé uváděli jako předmět svých výčitek, že nemohou být se svými 

dětmi a podílet se na výchově, že poškodili nebo ohrozili své partnerské vztahy a rodiny. 

Méně početná je již kategorie „Páchání TČ a pobyt ve vězení“, vyčítají si moment, který měl 

rozhodující vliv na uvěznění, i samotnou páchanou činnost a neméně to, že jsou ve vězení. 

Nápadná je zde dominance orientace výčitek směrem k soukromému životu a rodině 

nad páchanou trestnou činností, či jejími důsledky pro oběti apod. Jako by předmět jejich 

výčitek byl spíše strach o jejich vazby k blízkým lidem či ohrožení otcovské, partnerské 

role. Samozřejmě i v tomto případě je nutné počítat s efektem sentimentality a snahou jevit se 

lepším. Navíc odpovědi obou kategorií se mohou volně prolínat, na příklad, že si vyčítají, že 

jsou ve vězení, protože tak ohrožují své vztahy s rodinami apod. Proto tyto odpovědi nelze 

považovat za vypovídající a další pokusy o interpretaci by vedly k pouhým dohadům. 

 

Tabulka č. 13 

 

7. věta „Tím, co se stalo, jsem poškodil …“ 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi (viz. tabulka č. 13) přinesly 3 okruhy vnímaných poškozených probandy. 

Jsou jimi v prvé řadě oni sami a jejich odpovědi v kategorii „Sebe“ jsou nejčetnějšími 

ze všech. Kategorie „Rodinné příslušníky“, kam spadají v tomto pořadí potomci, rodiče, 

rodina (současná i původní s rodiči) tvoří druhou poměrně početnou skupinu. Pouze 

v jediném případě byla uvedena odpověď „Oběť“.  

 

Při interpretaci odpovědí od vězňů, kteří byli ve výkonu trestu za neplacení alimentů, 

kde obětí jsou v podstatě děti, bylo třeba posoudit podle ostatních odpovědí, zda neuvádějí 

svou skutečnou oběť, nebo zda mají na zřeteli újmu na dětech jako sekundární produkt jejich 

trestného chování (hádky, soud apod.). 

Hlavní kategorie  Příklad 

 „Sebe“ … sebe. V10 

 „Rodinné p říslušníky“   … moji bývalou rodinu, děti. N7 

 „Ob ěť“ … všechny ty lidi a rybáře. V3 
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Tato věta odkazuje na egoistickou orientaci probandů, neschopnost odhlédnout 

k poškozeným (okradeným apod.). Do jisté míry může poukazovat i na fakt nepřijetí 

odpovědnosti za spáchaný trestný čin, ale naopak na silné vazby k rodinám. To ovšem 

může také být projev sentimentality, s kterou se zvláště u vězňů běžně setkáváme. Jinými 

slovy je jim líto dětí, a přesto na ně neplatí, cítí, že svou trestnou činností poškozují své blízké 

a přesto ji páchají apod.  

 

Tabulka č. 14 

 

8. věta „Věci napravím nebo odčiním tím, že …“ 

 

Hlavní kategorie  Příklad 

„Nevím (jak)“ … nevím, tohle asi jen tak zpátky nevezmu. N9 

„Mám p ředstavu“ …se budu starat o syna. V2 

„Nemám co napravovat“ ...ani nevím, co bych měl jako napravovat. N6 

 

Analýza odpovědí 8. věty přinesla tři možné kategorie odpovědí (viz. tabulka č. 14). 

Kategorie „Nevím (jak) …“ byla zastoupena výrazně často. Slučuje odpovědi, kdy probandi 

odpovídali „nevím“ nebo „nevím jak“. Avšak již více nepřináší zmínku o tom, zda neví, 

protože nemohou přijít na způsob jak, či neví, protože nad tím ani nepřemýšleli. Kategorie 

„Mám představu“ uvádí takové odpovědi, které v sobě zahrnují opatření, která podniknou, 

aby se do podobných situací již nedostávali. Dále jsou zde zastoupeny i odpovědi, kdy 

probandé nejprve odpověděli nevím a pak dodávají další myšlenku. Ta byla zpravidla jakýmsi 

výsledným ponaučením, čeho se nadále vyvarovat, či čeho se držet do budoucna (nevím, 

nebudu věřit lidem, nevím, postarám se o syna apod.). Poslední kategorie odpovědí slučuje 

dodatky ve smyslu „Nemám co napravovat“. Odkazují na postoj probanda ke své vnímané 

nevině za trestný čin a pocit, že jsou naopak obětí uvedených důvodů.  

 

Výsledky odkazují na obtížnost, s jakou se probandé zamýšlejí nad napravením 

škod, které svou trestnou činností napáchali. Přesněji, že se nad ní zřejmě nezamýšlejí. 

Touha po odčinění je jeden ze znaků prožívané viny. V případech, kdy není možné zjednat 

nápravu újmy, vyvstává alespoň myšlenka na omluvu ve fantazijní podobě. Avšak zmínka 

o omluvě byla uvedena jen v jednom jediném případě.  
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Tabulka č. 15 

 

9. věta „Kdybych byl na místě toho, komu jsem způsobil újmu, tak …“ 
 

 

 

 

 

 

 

V odpovědích na tuto otázku se projevovalo, s jakou obtíží probandé zaujímají pozici 

druhého, konkrétně tedy poškozeného. V některých případech je i patrné, že se jim nepodařilo 

v mysli výměnu rolí dokončit a výsledné odpovědi naznačují, že probandi se snažili hodnotit 

oprávněnost chování poškozených podle toho, jak by se byli zachovali oni vůči pachateli (viz. 

tabulka č. 15).  

Kategorie „Jednal bych stejně“ v sobě nese i prvek smíření se s tím, že poškozený se 

bránil i pro probanda přijatelným způsobem. Kategorie „Nevím“  může naznačovat, že 

proband není (nebo nechce být) schopen si představit, jaké to je být v kůži druhé strany. 

„Jednal bych jinak“ zahrnuje ty odpovědi, ve kterých probandé vyjadřují nesoulad v jednání 

druhých a jak si myslí, že by se zachovali oni v takové situaci. Zahrnuje postoj probandů 

k páchání trestné činnosti, že v případě, kdy by byli sami poškozenými v důsledku trestné 

činnosti, které se sami dopustili, tak by se nebránili tím samým způsobem, nebo by si to 

nechali líbit. Je tedy možné usoudit, že počítají s tím, že svět je takový a takové věci se 

stávají. Nebo očekávají, že poškození budou mít podobný postoj, je pak snadné cítit se 

nespravedlivě či tvrdě trestaný. Zajímavá je odpověď „bych si to lépe zabezpečil“, která 

se vztahovala ke krádežím. Proband jí téměř jistě naznačuje, že nechce-li být člověk okraden, 

má se lépe chránit. 

Deklarovaná schopnost zaujmout pozici druhého, v tomto případě tedy oběti, je 

jedním z předpokladů pro prožití viny. Výsledky jasně dokládají, jaké obtíže jim působí 

vcítění se do pocitů oběti, či si jen představit, jaké újmy jim asi způsobili.  

Hlavní kategorie  Příklad 

„Jednal bych stejn ě“ … bych se také ohradil. V3 

„Nevím“ … nevím. V1 

„Jednal bych jinak“ … bych si to lépe zabezpečil. N14 
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Tabulka č. 16 

 

10. věta „Lituji toho, že jsem …“ 

 

Hlavní kategorie  Příklad 

„Se dopustil trestné činnosti“ … jsem sedl za volant. V12 

„Ve v ězení“ … ve výkonu trestu. V13 

„Poškodil ob ěť“ … ty lidi poškodil. V2 

 

Tato věta přinesla vesměs podobné odpovědi (viz. tabulka č. 16), které lze rozdělit 

na tři kategorie. První, nejčetnější je kategorie „Se dopustil trestné činnosti“. Těžko však 

soudit, zda litují pro to, že jsou ve vězení, nebo že by jim bylo líto jiných následků či příčin. 

Stejně tak druhá kategorie „Ve vězení“ opět nekonkretizuje, čeho dotyčný lituje doopravdy, 

zda samotného pobytu ve vězení, jako omezení svobody, či druhotných efektů, které vězení 

přináší. Pozoruhodné je, že pouze jeden proband uvedl, že lituje, že poškodil svou oběť.  

Objevila se i odpověď, ve které proband uvádí, že lituje svého chování u soudu, a to 

z příčiny, že si tím zřejmě navýšil výměru trestu. 

 

Na navržené druhy odpovědí se lze dívat jako na totožné, jedno může předcházet 

druhému a tudíž, že litují - li trestné činnosti, může to být pro to, že jsou následně ve vězení.  

 

Předmět lítosti probandů, alespoň do té míry, co analýza mohla poskytnout, je 

fakt, že se svým jednáním dopustili trestné činnosti. Lítost je emocionální projev viny a 

nastupuje po nežádoucím jednání. Avšak vzhledem k výsledkům 6. a 7. věty je možno se 

domnívat, z jakého asi důvodu tohoto litují. Zřejmě především kvůli tomu, že nemohou být 

s rodinami a nemohou být na svobodě. Litují, protože jejich jednání mělo tak velké důsledky, 

že je dostalo až za mříže. Avšak to již mohou být zavádějící interpretace. 
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Tabulka č. 17 

 

11. věta „Kdybych neudělal, co jsem spáchal, tak …“ 

 

Hlavní kategorie  Příklad 

„Bych si nezp ůsobil újmu na život ě“ … tady nejsem. N8 

„Bych nepoznal pozitivní p řínos“  … bych toho tolik nezažil. V2 

 

Nejčetněji zastoupenou kategorií (viz. tabulka č. 17) byla „Bych si nezpůsobil újmu 

na životě“,  která zahrnuje odpovědi, kterými probandi dávali najevo, co jim vzal pobyt 

ve vězení, tedy svobodu. V odpovědích je zastoupeno především, že by nebyli ve vězení, byli 

by doma a s rodinou a jejich život by byl lepší. Kategorie „Bych nepoznal pozitivní přínos“ 

zastřešuje ten typ odpovědí, v kterých probandé zmiňovali, že nebýt páchání trestné činnosti, 

o něco by přišli (zážitky, ponaučení …). 

Výjimku představuje odpověď, kdy proband uvádí, že kdyby neudělal tohle, spáchal 

by něco jiného a vyjadřuje tím motiv, který předcházel spáchání trestné činnosti, tedy přání 

být zavřen do vězení, jelikož to je jistota. 

 

Ve vztahu k vině tato věta neodkrývá nic jiného, než dvě strany postojů k vnucené 

přítomnosti. Probandé jsou buď smíření a hledají si na celé věci to pozitivní, nebo v popředí 

svých myšlenek mají představy o tom, „co by bylo, kdyby“. 

 

Tabulka č. 18 

 

12. věta „To, za co tu jsem, bych jedním slovem označil jako …“  

 

Hlavní kategorie  Příklad 

„Hloupost“ … blbost. V18 

„Trest“ … trestný čin. V2 

„Nespravedlnost“ … špatná práce justice. N8 

 

Analýza přináší tři kategorie relevantních odpovědí (viz. tabulka č. 18). Kategorie 

„Hloupost“  zahrnuje takové odpovědi, které svým obsahem spáchaný trestný čin popisují 
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jako hloupost, životní chybu, kde uznávají své pochybení, kdyby se chovali jinak, nemuselo 

ke spáchání trestného činu dojít.  

Kategorie „Trest“,  která zastřešuje odpovědi, v nichž proband svůj čin označuje 

negativním názvem korektnějším, avšak méně osobním jako je třeba trestný čin, trest apod.  

Další odpovědi, odpovědi „N“ skupiny, spadají do kategorie „Nespravedlnost“, kdy 

probandé uvádějí vliv druhé strany, která je staví do útrpné pozice neprávem, která je opět 

vyviňuje. Jsou jimi na příklad justiční omyl, souhra náhod. 

V odpovědích je možné pozorovat opět mírnou nuanci v chápání a postoji k trestné 

činnosti. Buď ji svým pojmenováním jakoby zlehčují familiérnějším pojmenováním, nebo ji 

uznávají jako něco, co je závažné, protispolečenské. 

 

Nedokončené věty sice přinesly vhled do vnímání probandů, nicméně již méně 

o vnímání viny. Naopak lze spíše konstatovat, že jejich odpovědi, jak byla analýza schopna 

odkrýt, jsou prosty nějaké hlubší psychologické viny. Nedokončené věty jsou jistě dobrým 

nástrojem, jak odkrýt pozadí vnitřního vnímání vězňů, avšak nutností alespoň v tomto případě 

je následný hlubší rozhovor, který by přinesl větší vhled do příčin a souvislostí 

mezi jednotlivými tématy, o kterých se proband zmínil. Bez toho nelze příliš dobře 

vyhodnocovat získané údaje. 
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Závěr 

 

Výzkumná otázka č. 2 

 

Jakými znaky se vyznačují jednotlivé komponenty viny? 

 

Většina vězňů z výzkumného souboru vinu vnímá spíše jako spoluvinu, kdy část 

odpovědnosti externalizuje na osoby blízké, návykové látky či jiné okolnosti v tomto pořadí. 

Rozdělením na skupiny „N“ a „V“ je možné zaznamenat tendenci, kdy při vědomě 

nepociťované vině je externalizace silnější (vnější činitelé jsou chápané jako 

odpovědné minimálně z poloviny) než v opačném případě, kdy vězni vliv vnějších činitelů 

minimalizují a v některých případech dokonce pociťují svou plnou odpovědnost a nepřipouští 

podíl čehokoli jiného.  

Sklon externalizovat vinu je patrný i ve slovním pojmenování celé záležitosti (viz. 

nedokončené věty věta č. 1), kdy kategorie „Ono“ naznačuje snahu po zmírnění odpovědnosti 

na rozdíl od kategorie „Já“, která v sobě nese hodnocení sebe jako aktivního činitele ve 

spáchání trestného činu.  

Předmětem jejich lítosti je spáchání trestné činnosti. Litují toho, že se dopustili 

trestného činu, poté toho, že jsou ve vězení a také se objevila odpověď, že litují toho, že 

poškodili svou oběť. Někteří nelitují toho, že jsou ve vězení, ale většina lituje všeho, co se 

stalo. Někteří mají touhu vrátit čas zpátky, aby mohli udělat věci jinak a trestnou činnost by 

nespáchali, nebo změnit nějaký krok, aby se nedostali do vězení. Existují i tací, kteří čas 

vracet nechtějí.  

Zároveň si vyčítají, že jejich trestná činnost a následné uvěznění může poškodit nebo 

dokonce již poškodilo jejich vztahy s blízkými, tedy rodinami, partnery a dětmi a v druhé řadě 

je předmětem jejich výčitek fakt, že jsou ve vězení. 

Vězni, co se týče odčinění nebo napravení celé věci, nejsou s to podat relevantní 

odpověď. Většinou neví jak, nebo se nad věcí nezamýšlejí pod tímto úhlem. Pokud udali 

nějakou představu o nápravě, byla většinou spíše ponaučením, které si z odhalené trestné 

činnosti odnesli. Za oběti, či poškozené, v důsledku páchané trestné činnosti pokládají 

většinou sebe, poté své rodiny a v poslední řadě také skutečnou přímou oběť (např. okradené 

lidi). Těžce zaujímají empatický postoj a nedokáží si představit sebe v roli své oběti. 
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3.4 Limity práce 

 

Teoretická část může být ovlivněna kvalitou a nižší kvantitou použitých zdrojů, jelikož 

v české dostupné literatuře není tématice viny věnován dostatečný prostor. Naopak 

v zahraničních článcích dostupných vědeckých časopisů je vina studovaná již podrobněji 

z hlediska detekce viny, prokazování viny, avšak ne tolik z hlediska subjektivního vnímání 

u tak specifické skupiny lidí jako jsou vězni. Předložený teoretický podklad také může být 

chybně interpretovaný z důvodu překladu textu z cizího jazyka. 

Limity praktické části práce spočívají v prvé řadě již v samotném výběrovém souboru 

vzhledem k jeho velikosti (vedení věznic vydalo povolení na konkrétní čas realizace výzkumu 

a počet vězňů, které bylo možno oslovit) a kvalitě (vzhledem k povaze druhů trestné činnosti 

nelze předložené výsledky zobecňovat na celou vězeňskou populaci, včetně tendence vězňů 

lhát, jevit se lepším).  

Následně jistá omezení a zkreslení mohla vznikat také klimatem a podmínkami, 

za kterých výzkum probíhal (stálá přítomnost pracovníků Vězeňské služby, jejich tendence 

vstupovat do hovoru a korigovat výpověď vězně, časová tíseň, provozní podmínky).  

Kvalitu získaných dat mohla dále ovlivnit řada faktorů jako užití daných metod 

(formulace instrukcí, výběr adjektiv, formulace a zaměření nedokončených vět) a postup 

při vyhodnocování (postup kvalitativní analýzy, způsob interpretace apod.). 
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IV.  Diskuze 
 

Výsledky SD představují vinu z hlediska vnímání probandů jako spíše špatnou a již 

výrazněji nepříjemnou. Zároveň, jak ukazují data z analýzy „koláče viny“, dochází 

u probandů ve většině k externalizaci viny a odpovědnosti za spáchaný trestný čin. Do jisté 

míry mohou spolu tyto dva jevy souviset a do té míry, že pokud probandé nepřijmou plně 

odpovědnost za své jednání, nemohou u nich propuknout pocity viny v plné míře a nebo je to 

také možno obrátit, že pocit viny je jim dost nepříjemný a považují jej za špatný dost na to, 

aby se jeho prožívání vyhýbali. Na místo viny může nastupovat některý z obranných 

mechanismů, který je umocněn vlivy vězeňského prostředí, aby snížili tlak nastupujícího 

pocitu viny. Připočteme - li  k tomu také výsledky, které přineslo měření CAQ škály D6, je 

patrné, že tento soubor probandů nemá vyšší sklony k prožitkům viny, pohybuje se spíše 

v rámci průměru.. To by mohlo do jisté míry potvrzovat výzkumy, jejichž závěry přinesli 

Fox, Leicht (2005), že pachatelé mírnějších deliktů (majetková trestná činnost) vnímají nižší 

vinu než u závažnější trestné činnosti (vraždy).  

Dalším zajímavým momentem je zjištění, že je vina vnímaná nejblíže výčitkám 

svědomí a selhání. Jak ukázala analýza nedokončených vět, předmětem výčitek svědomí, 

nebo alespoň tedy toho, co si vyčítají, je spíše poškození a narušení soukromého života a až 

v druhé řadě pobyt ve vězení. Nabízí se tedy otázka, zda vězni nezažívají pocity viny, které 

vznikají odhalenou trestnou činností, selhání své osoby z důvodu zklamání a poškození svých 

blízkých. Protože podobně předmětem lítosti je, že nemohou být na svobodě, že jsou 

ve vězení. Avšak na druhou stranu existují i tací, kteří pobytu ve vězení nelitují, berou jej jako 

poučný výlet, zkušenost nebo prostor k odpočinku, jistotu.  

Vinu probandé vnímají jako především špatnou a nepříjemnou, stejně jako výčitky 

svědomí, avšak ty jsou pro ně spíše opakující se na rozdíl od viny. Podobně je vnímáno i 

selhání, ale to je nadto vnímáno jako více neužitečné a navíc ještě nebezpečné. Ovšem 

všechny tři pojmy jsou probandy vnímané podobně a jako poměrně blízké pojmy. Je proto 

možné, že je jejich vina v momentě výzkumu byla nejvíce doprovázena výčitkami svědomí 

a pocitem selhání. Těžko samozřejmě tvrdit, co pro ně selhání jako pojem představovalo, ale 

je dost množné, že je to něco, co bychom mohli nazvat studem, pocitem selhání celé osoby. 

I když i zde je třeba vložit pochybnost při interpretaci, zda je to stud a vina nad trestnou 

činností, nebo tedy vůči rodině a blízkým lidem (nebo také vůči kriminální referenční 

skupině), které svým nepodařeným jednáním zklamali. Vzhledem k výsledkům z analýzy 

může být opodstatněné přiklonění se k variantě zklamání blízkých lidí.  
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Neméně pozoruhodné je prostorové uspořádání viny a odčinění spolu s odpovědností. 

Jsou si vzájemně nejméně podobnými pojmy a je dost možné, že probandé jsou na počátku 

celého procesu zvládání viny a jednak tedy nemuselo dojít k přijmutí odpovědnosti a tudíž 

nemohlo ještě dojít ke kognitivnímu náhledu celé situace a dopracovat se k odčinění. Vina se 

ve vnímání vězňů od odpovědnosti v mnohém liší a to dost zásadně. Není ani špatná ani 

nepříjemná, ba naopak. Dokonce stejně tak odpovědnost vězni cítí jako silnou a dobrou, 

užitečnou a především stálou, tedy jako něco, co trvá. Zde lze uvažovat směrem, že zřejmě 

pocity viny jsou jim nepříjemné, ale myšlenka na odčinění již nikoli. Obdobně odpovědnost, 

zřejmě ji vnímají jako příjemnější prožitek než pocit viny.  Vinu však člověk cítí v situacích, 

ve kterých se cítí odpovědný. Jelikož však výsledky dokládají, že se jen minimum z nich 

odhodlalo k převzetí plné odpovědnosti a přijetí tedy i 100% viny za spáchaný delikt, ostatní 

zřejmě mají problém k čemu či ke komu jsou odpovědní a tudíž vinu cítí jiným směrem, než 

jak bychom očekávali.  

Co se týče odčinění a viny, u těchto pojmů se také setkáváme s poněkud odlišným 

vnímáním. Oba pojmy se očima vězňů liší podobně jako vina a odpovědnost. Odčinění je také 

vnímáno jako užitečné a spíše dobré a nadto bezpečné, od viny jej odlišuje především to, že 

vina je horší a více nepříjemná. Odčinění v sobě tedy nese něco pozitivního, stejně jako 

odpovědnost. Vinu však vnímají mnohem hůře. K odčinění přinesly výsledky z analýzy 

nedokončených vět doklad, že je pro vězně obtížné v této rovině přemýšlet. A to může být 

jednak z toho důvodu, že je to pro ně ještě předčasné (vina je proces), nebo nejsou schopni 

nad tím vůbec uvažovat, anebo se tím ani nezabývají. Každopádně přesto, že odčinění vnímají 

jako pozitivnější část procesu viny, nejsou s to se k ní konkrétně vyjádřit. Podobně 

s odpovědností. Ačkoli k ní mají pozitivnější přístup, příliš se o ni nehlásí. Avšak možná platí, 

že čím méně odpovědnosti si přiznají, tím lépe se jim bude snášet. Možná odtud bude 

pramenit negativní nazírání viny jako špatné a nepříjemné, jelikož její občasné působení může 

narušovat vystavěnou kognitivní koncepci. 

Jako téměř identické pojmy probandé vnímají lítost a napětí. Předmětem jejich 

pravděpodobné lítosti jsou narušené a poškozené vztahy s blízkými a to může vyvolávat velké 

napětí. Obavy z toho, jak vše bude a oni to nemohou zpoza své momentální situace výrazně 

ovlivnit. Napětí je nazíráno jako silné a opakující se. Může být silné v momentech, kdy se 

opakují pocity viny, ty které se snaží potlačit. Lítost je také vnímaná jako silná a především 

dlouhodobá. Jako by snad život probandů provázela silná lítost po dlouhou dobu. Z čeho asi 

pramení? Od viny se lítost liší především v tom, že je vnímaná jako spíše dobrá a ne tak 

nepříjemná. Zřejmě jsou na ten pocit již zvyklí.  
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Největší diskrepanci ve vnímání pojmů zaznamenaly škály hodnotícího faktoru a 

naopak faktor aktivity byl téměř ve shodě. Největší neshody panovaly na škále zda je pojem 

dobrý či špatný. To zřejmě bude dáno nějakým celkovým postojem k nápravě ve vězení ale i 

k trestné činnosti.  

Přínosné může být i naznačení určité tendence, kterou vypovídají výsledky z rozdělení 

souboru na jedince, kteří dle výpovědi cítí vinu a kteří nikoli. Je určitá tendence u skupiny 

„V“ vnímat vinu jako silnější a nebezpečnější. Pokud se cítí vinni, přijímají odpovědnost a je 

tedy možné, že vinu cítí jako naléhavější pocit a jelikož obecně zvládnutí pocitu viny je 

obtížný stav, je možné si tímto vysvětlit onu nepříjemnost. Skupina „N“ zase vinu vnímá 

jako dlouhodobou a jednorázovou záležitost. Na tomto místě je možné usuzovat spíše 

na prožívání studu převažujícího nad vinou, který může posléze působit jako motiv k páchání 

trestné činnosti, jak již tvrdil Freud. Vinu vnímají jako něco, co je s nimi stále. Což je může 

ochromovat v jádru osobnosti a usnadňovat cestu ke kriminalitě. Mezi sebou se obě skupiny 

nejvíc lišily ve faktoru potence a na druhou stranu shoda panovala v dimenzi stálosti či 

proměnlivosti. 

Pozoruhodnými momenty ve výsledcích výzkumu jsou neschopnost či neochota 

zaujmout pozici oběti, nazírat, kdo nebo co je skutečná oběť. Svou vinu nevnímají vůči 

trestné činnosti jako takové, vůči poškození, co způsobili druhým, ale vůči sobě, vůči rodině a 

vůči poškození, co způsobili trestnou činností sobě i blízkým. V popředí jsou jejich egoistické 

cíle, hodnoty, neochota přijmout plnou odpovědnost a externalizace viny především na blízké 

a jiné osoby, což by mohlo také podpořit poznatky uvedené v teoretické části. Vina pro ně 

zůstává nepříjemným a špatným pocitem, a zřejmě mu unikají za použití neutralizačních 

technik, ale to již není předmětem tohoto výzkumu. Avšak jen minimálně se vyskytly zmínky 

o oběti, o nazírání zkušenosti vhodné pro nápravu, naopak je zřejmý deficit v oblasti empatie, 

který jim znemožňuje nazírání na stanovisko oběti, vinu vnímají jako spoluvinu za něco, 

odpovědnost cítí spíše ke své rodině a tím směrem se upínají i jejich výčitky. Snahy o nápravu 

neprojevují a nebo nejsou schopni či ochotni se tímto zabývat.  
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V. Závěr 
 

Tato práce si nekladla za úkol pátrat po skutečnosti, zda byli odsouzení skutečně vinni 

za spáchání trestného činu či nikoli. Všichni prošli řádným soudním procesem a byli shledáni 

vinnými z právního hlediska. Rozdíl spočíval v tom, jak svou vinu vnímají ve svém nitru. 

Cílem této práce bylo zmapovat jak vězni vnímají vinu za své činy. Výsledky přinesly spíše 

potvrzení některých názorů uváděných ve výzkumné literatuře. Vězni jsou zřejmě opravdu 

ego-orientované osobnosti, a to se promítá i do vnímání viny. Dobře si uvědomují, co v jejich 

chování bylo špatné a vedlo k překročení hranic zákona. Přesto je však jejich vina egoisticky 

orientovaná a tímto ovlivňuje povahu i jejích ostatních komponent. V centru jejich viny není 

přímá oběť, nýbrž jejich osobní blaho narušené uvězněním. Vina je pro ně špatná a 

nepříjemná, blízká pocitu selhání a výčitkám svědomí. Předmětem výčitek svědomí je jejich 

trestná činnost a následné uvěznění, protože může poškodit nebo dokonce již poškodilo jejich 

vztahy s blízkými, tedy rodinami, partnery a dětmi. Lítost je pro ně velmi blízká prožívanému 

napětí a jejím předmětem je samotný fakt uvěznění, který nápadně dominuje nad lítostí nad 

poškozením oběti. Naopak pozitivněji vnímají odčinění a odpovědnost, i přesto nebo právě 

proto, že se jimi zabývají nejméně. Odpovědnost za trestný čin zmírňují externalizací a nebo 

ji vztahují spíše k sobě a ke svým blízkým, než k poškození a způsobené újmě obětem. 

Odčinění pro ně (zatím) je mlhavou představou. Litují komplikací, kterými si ztížili životní 

situaci. Celkově se jeví, že předmětem viny je trestný čin se svými důsledky ne pro jejich 

přímou oběť, nýbrž pro jejich osobní život a momentální situaci. 

Nápravný systém by měl počítat s tím, že vězni nedokáží od hranice svého ega 

odhlédnout a dívat se na osudy svých obětí. Jednak je neznají, jednak se kvůli svému deficitu 

v oblasti empatie pocity druhých nedokáží zabývat. Vidí a vnímají především dopady na svůj 

osobní život, rozpady svých vztahů aj., vinu vztahují ke své rodině a litují svého ztíženého 

života. V centru viny nemají to, kdo je jejich oběť a trestný čin mají strukturovaný spíše jako 

spoluvinu než plnou odpovědnost, a odtud se těžko odvíjí nějaký hlubší pocit viny vedoucí 

k ponaučení. Naopak může vést k nárůstu agrese a vzdoru vůči společnosti, která je vězní. 

Pokud by výsledky byly aplikovatelné na širší vězeňskou populaci, tedy populaci se 

závažnější trestnou činností, bylo by rozhodně žádoucí následovat nápravné programy, které 

se v zahraničí již aplikují, pro vzbuzení viny nebo ještě lépe lítosti u pachatelů trestné 

činnosti. Tedy vězně vést k přijetí odpovědnosti a seznámení se s reálnými dopady jejich 

trestné činnosti ne na jejich život, nýbrž na život a pohodu těch, kterým způsobili škodu a 

újmu. Seznámit je s citovým prožíváním obětí a podpořit tak byť slabší schopnost 
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empatického vhledu do celé situace. Odklonit jejich vnímání od sebestředného směrem 

orientovaným na druhé.  

Tato práce může sloužit jako inspirace a výzva pro další mapování vnímání viny u 

ostatních odsouzených pachatelů i za závažnější trestné činy a recidivistů. Výsledky by jistě 

byly přínosné nejen pro oblast penitenciární psychologie, ale i pro formování různých 

programů v rámci mediačně-probační služby a jiných koncepcí, které se nápravou vězně 

zabývají. 
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Příloha č. 1 
 

Podklad pro zaznamenání anamnestických dat 
 
Data k osobě č. : 
 
Druh TČ:  Typ věznice:   Výměra TOS:   let/měsíců, odsezeno: 
Věk / národnost:       / 
 
Vzdělání:  
Nejvyšší dosažené vzdělání 
 
1) ZvŠ (ned. ZŠ)    2) ZŠ     3) Střední bez maturity (OU vyučen / SOU bez maturity)   4) SOU 
s maturitou    
5) SŠ (odborná škola / gymnázium)  6)vysokoškolské 
 
Chození za školu: ano / ne  
Důvody:_________________________________________________________ 
Problémy (jaké, kdy):______________________________________________ 
Jak své chování hodnotí dnes 
________________________________________________________________ 
 
Povolání:  
 
Původní profese (odborně vzdělán, vyučen jako):__________________________________ 
Poslední zaměstnání (rok před uvězněním): 
1) nezaměstnaný – nebyl / v evidenci ÚP 2) podnikatel (OSVČ), obor: ________________ 
3)státní zaměstnanec  4)dělnická profese: ______________ / nekvalifikovaná manuální práce 
5) brigády  6) studující  7)  důchodce / invalidní důchodce 
 
Počet zaměstnání: 
Konflikty v zam ěstnání:  ne  /  ano jaké: 
 
Absence v práci, důvody: 
 
Finanční situaci hodnotí jako:  bez fin. problémů / finanční nouze / dluhy / jiné 
 
Zdravotní stav: plně zdráv – pracovní omezení (jaká: ______________________________) 
Nemoci / úrazy v dětství: 
hospitalizace v nemocnici – otřesy mozku – bezvědomí – úrazy hlavy – infekce – jiné_____ 
abúzus: tabák   / alkohol     / měkké drogy      /  tvrdé drogy             (stupnice 1 – 5) 
 
Rodinné zázemí 
 
Rodinný stav (před uvězněním = O, po uvěznění = X) 
1) svobodný  2)  svobodný druh/ družka  3) v manželství žijí / nežijí spolu  4)  rozvedený   
5)  vdova / ec 
Počet manželství: _____________ 
 
Počet dětí: žádné – jedno – dvě – tři a více                      Žije s dětmi:  ano – ne – platí výživné 
Před uvězněním žil: sám – s přítelem / přítelkyní – s rodiči – s příbuznými – s jinými 



 

  

Výchovné prostředí:   
 
Vyrůstal v rodinné atmosféře s (do věku 18 let): 
1) oběma rodiči – otec vlastní / nevlastní – matka vlastní / nevlastní  
2) jedním rodičem – s matkou / otcem 
3) pěstouny / DD aj. ____________________________ 
- Sourozenci:                             bratr  /           sestra 
- Vztah rodič - odsouzený: matka: vřelý  - nezájem - násilí - hádky - opilost - nežil s nimi   
       otec:  vřelý  - nezájem - násilí –  hádky - opilost -  nežil s nimi  
Útěky z domova:  ne / ano, důvody/příčiny: 
____________________________________________________ 
 
TČ (VTOS) rodičů:  
matka:  0-1-2-3 a více     otec:   0-1-2-3 a více          jiná rodinná osoba: 0-1-2-3 a více 
___________________________________________________________________________ 
Zájmy v dětství:  
trávil volný čas: s rodinou / jedním kamarádem / jinak_______________________________ 
                           v partě – co spolu dělali:_________________________________________ 
                           jakou roli měl:_________________________________________________ 
zájmy dnes: aktivní __________________________ / pasivní ________________________ 
 
Vývoj TČ       prvotrestaný – druhotrestaný  
Trestán TOS před 18. rokem  ano / ne 
První konflikt se zákonem (který odhalila policie):        let       Trest: _______   druh 
TČ________________ 
Druhý konflikt se zákonem:        let       Trest: _____________   druh 
TČ:___________________________ 
Poslední konflikt se zákonem:        let     Trest: _____________   druh 
TČ:___________________________ 
Kolikrát zatčen _____________ 
 
 
 
 
Poslední TČ, za kterou je ve VTOS   (koláč!) kdy:                 
 
Okolnosti TČ           __________________________________________________________ 
(pracoval jste v době páchání trestné činnosti ?  ano – ne)  
TČ spáchal sám – s někým                 Počet trestaných ……. 
Cítíte trest jako mírný – těžký - přiměřený? Odůvodnění: 
 
TČ spáchal za těchto subjektivních podmínek:  
 
Cítíte vinu za to, čeho jste se dopustil?  
 
Poznámky: 
 
 



 

  

Příloha č. 2 

Koláč viny 
 
Sepište všechny osoby a okolnosti týkající se události, za kterou jste nyní ve výkonu trestu odnětí 
svobody. Sami sebe na tento seznam vepište také. Do kruhu zakreslete jednotlivé dílky odpovědnosti 
za to, co se stalo. Velikost dílků  odpovídá míře zavinění. Sebe, svůj dílek, zakreslete jako první. 
 
 č._     TČ:______ 
Kdo (která osoba)  může podle Vás za to, že byl spáchán trestný čin? 
 

1. _____________________________ 2.__________________________________ 

3.______________________________ 4.__________________________________ 

5.______________________________ 6.__________________________________ 

 
Co (jaké okolnosti) mohlo podle Vás za to, že byl spáchán trestný čin?  
 
1. _____________________________ 2.__________________________________ 

3.______________________________ 4.__________________________________ 

5.______________________________ 6.__________________________________ 

 
Do kruhu zakreslete podíl, jakým se každá osoba a okolnost podle Vás podílela na spáchání trestného 
činu. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

Příloha č. 3 

Nedokončené věty 
 
- doplňte jedním dvěma slovy, jednou krátkou větou. Piště to první, co Vás napadne. 
 
1. Když nad svým trestným činem přemýšlím, napadá mě, že …… 

2. Nejlepší na tom, co jsem spáchal, je … 

3. Kdybych měl možnost vzít čas zpátky, tak bych …. 

4. Nelituji toho, že … 

5. Největší chybu vidím v tom, že …. 

6. Vyčítám si, že … 

7. Tím, co se stalo, jsem poškodil … 

8. Věci napravím nebo odčiním tím, že …. 

9. Kdybych byl na místě toho, komu jsem způsobil újmu, tak … 

10. Lituji toho, že jsem …. 

11. Kdybych neudělal, co jsem spáchal, tak …. 

12. To, za co tu jsem, bych jedním slovem označil jako … 



 

  

 V1 V2 V3 V4 V5 

1 jsem to posral už aby to bylo za mnou si to odsedím, chci mít klid a žít normální život to byla blbost je to zbytečné 

2 nic užil jsem si nic nic nic 

3 nevím udělal věci jinak nic takového neudělal neřídil to nespáchal 

4 jsem tady nevím nevím jsem tady nevím 

5 mě vůbec napadlo řídit jsem hlupák, naivní pil alkohol, že jsem něco takového spáchal jsem se kamarádil s nimi jsem neplatil 

6 nemůžu vidět dceru ubližuju rodině jsem dělal trestný čin přítelkyně není se mnou jsem mohl být venku 

7 mě a rodiče rodinu všechny, ty lidi a rybáře mojí rodinu (obě) mě, děti 

8 
odsedím si to a už se sem nikdy 

nedostanu se budu starat o syna udělám si licenci, omluvil jsem se lidem nevím  - 0 - 

9 nevím bych na ně podal trestní oznámení bych se také ohradil nevím nevím 

10 to udělal ty lidi poškodil páchal se smál u soudu zde 

11 bych nepřišel na spoustu věcí bych toho tolik nezažil bych tady nebyl jsem doma bych byl doma 

12 poučný trestný čin že s tím souhlasím blbost průser 

      

 N6 N7 N8 N9 V10 

1 nemusel být nic co se vůbec stalo? chci vrátit čas jsem se sem nemusel vůbec dostat 

2 že si odpočinu nic vůbec nic změna života nic 

3 si nechal podepsat všechny papíry všechno udělal jinak mu nepůjčil peníze nevěřil tolik lidem to vůbec neudělal 

4 nevím nevím lituji všeho co vás nezabije, vás posílí tady jsem, poučím se 

5 jsem si to nenechal podepsat asi že jsme se rozvedl jsem půjčil peníze 
jsem uvěřil kamarádovi, 

nezodpovědnost nevím 

6 to odnesly děti jsem ve výkonu trestu jsem uvěřil policii to může ohrozit soukromý život nevím 

7 děti moji bývalou rodinu, děti mě a děti moji rodinu sebe 

8 ani nevím, co bych měl jako napravovat nevím jak, nic mě nenapadá 
spíš mě napadá, že oni něco dluží mně, nevím, co bych měl 

napravovat 
nevím, tohle asi jen tak zpátky 

nevezmu nevím, budu si dávat větší pozor 

9 nevím nechal bych si to líbit bych to neudělal nevím tak bych s ním promluvil 

10 nelituji ničeho ve výkonu trestu se neodvolal tady to provedl 

11 bych žil dál, byl bych s dětmi tu nejsem tady nejsem bych tu nebyl bych byl venku  a pracoval 

S
ez

na
m

 o
dp

ov
ě

dí
 

12 omyl souhrn náhod špatná práce justice životní ironie hloupost 

 



 

  

 
  V11 V12 V13 N14 V15 

 1 to byla blbost jsem neuvěřitelný hlupák jsem udělal hloupost to začnu dělat znova a líp to bylo zbytečné 

 2 přestál finanční krizi jsem nezpůsobil škodu nikomu na majetku ani na zdraví nic to vzrušení že jsem se nepoučil 

 3 tak bych to nedělal začal abstinovat začal žít nový život bych odtud utekl ho nevracel 

 4 nevím nevím jsem se narodil jsem kradl jsem tady 

5 jsem si koupil noviny jsem sedl za volant jsem kdy něco ukradl jsem byl zfetovaný jsem se seznámil 

6 se to stalo jsem způsobil starosti lidem, kteří mě mají rádi  vedu takový život nemohu pomoci dětem nemůžu vychovávat syna 

7 mě a mou rodinu mojí rodinu moje nejbližší, rodiče mě rodiče 

8 odsedím si to tady a půjdu dál budu abstinovat a nebudu už blbnout nemůžu napravit nic z toho, co jsem udělal nevím změnil bych jen to, aby se nenarodil ten syn 

9 poučím jej nevím bych byl hodně rozzlobený bych si to lépe zabezpečil bych ho asi "zabil" 

10 na tom spolupracoval jsem sedl za volant ve výkonu trestu to udělal zplodil dítě 

11 by bylo dobře by můj život pokračoval snáze nevím, tak bych tu nebyl bych byl doma bych spáchal něco jiného 

12 vina, trest jednu velkou životní chybu a doufám, že jedinou špatná věc blbost holý fakt 

      

 V16 V17 V18 N19 N20 

1 jsem vinnej jsem idiot jsem debil s tím teď nic nenadělám je nespravedlivý 

2 nic nic že už vím, co je trest nic že mám v hlavě srovnáno koho ano a koho ne 

3 nevrátil to neudělal to neudělal se snažil do takové situace nedostat nikdy bych s ním nešel do obchodního styku 

4 nevím nevím jsem udal kámoše lituji nevím 

5 jsem to měl u sebe (drogy) jsem neměl peníze jsem se nechal zlákat jsem neměl svědky že jsem ho přijal do své společnosti 

6 jsem jel do Prahy jsem tady jsem to spáchal jsem páchal nejsem s dětmi 

7 matku celou rodinu mě a mou přítelkyni mou rodinu (družka + děti) děti 

8 nevím dostuduju, najdu si práci nepřemýšlel jsem nad tím to se nedá napravit, bude to se mnou celý život nemám co, měl jsem si dát větší pozor 

9 nevím tak ho taky udám bych neudělal nic bych se bránil stejným způsobem teď už nemůžu nic napravit 

10 tady tady to udělal páchal tu osobu přijal 

11 jsem tu nebyl spokojeně žiju s rodinou bych se choval normálně bych zde nebyl bych žil spokojeně s dětmi 

S
ez

na
m
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ě
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12 darebáctví blbost blbost smůla justiční omyl 



 

  

Příloha č. 4 
 

Sémantický diferenciál 
 
       
 
Níže je vypsáno 7 slov, které je možno popsat 9 přídavnými jmény. Na Vás je, abyste u každé položky zvlášť 
umístil křížek na škále tak, aby co nejlépe podle Vašeho názoru popisoval každé slovo. 
 
Příklad:                 

1.  pohledný          ___:___:___:___:___:_X_:___    ošklivý 
 

Psycholog je dle mého názoru spíše ošklivý. 
 

1.  pohledný          _X_:___:___:___:___:___:___    ošklivý 
Myslím si, že psycholog je rozhodně pohledný. 

 

 

Křížkem na škále označte, jak byste podle sebe  popsali slovo: 

 

1)    „VINA“  

 

dobrá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _   špatná  

častá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     vzácná 

silná    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     slabá  

příjemná     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    nepříjemná  

nebezpečná      _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      bezpečná  

užitečná    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    neužitečná   

krátkodobá      _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     dlouhodobá  

jednorázová    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     proměnlivá  

 

 

 

 



 

  

2)       „ZODPOVĚDNOST“ 

 
dobrá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _   špatná  

častá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     vzácná 

krátkodobá      _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     dlouhodobá  

silná    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     slabá  

příjemná     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    nepříjemná  

nebezpečná     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     bezpečná  

užitečná    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    neužitečná   

jednorázová    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     proměnlivá 

 

 

3)     „VÝČITKY SV ĚDOMÍ“  

 
dobré     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     špatné  

časté     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      vzácné 

krátkodobé    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      dlouhodobé  

silné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      slabé  

příjemné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      nepříjemné  

nebezpečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    bezpečné  

užitečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     neužitečné  

jednorázové     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálé     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      proměnlivé  

 

 

 



 

  

4)        „NAPĚTÍ“  

 
dobré     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     špatné  

časté     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      vzácné 

krátkodobé    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      dlouhodobé  

silné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      slabé  

příjemné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      nepříjemné  

nebezpečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    bezpečné  

užitečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     neužitečné  

jednorázové     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálé     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      proměnlivé  

 

 

5)         „SELHÁNÍ“  

  
dobré     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     špatné  

časté     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      vzácné 

krátkodobé    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      dlouhodobé  

silné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      slabé  

příjemné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      nepříjemné  

nebezpečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    bezpečné  

užitečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     neužitečné  

jednorázové     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálé     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      proměnlivé  

 
 
 

 

 



 

  

6)          „LÍTOST“  
 

 

dobrá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _   špatná  

častá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     vzácná 

silná    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     slabá  

krátkodobá      _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     dlouhodobá  

příjemná     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    nepříjemná  

nebezpečná     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     bezpečná  

užitečná    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    neužitečná   

jednorázová    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálá    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     proměnlivá  

 
 

7)         „ODČINĚNÍ“  

 
 

dobré     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     špatné  

časté     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      vzácné 

krátkodobé    _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      dlouhodobé  

silné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      slabé  

příjemné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      nepříjemné  

nebezpečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _    bezpečné  

užitečné     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     neužitečné  

jednorázové     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _     opakující se  

stálé     _ : _ : _ : _ : _ : _ : _      proměnlivé  

٭  D ě k u j i  z a  v y p l ně n í ٭  



 

  

Příloha č. 5 - Probandi 1 - 20 

 

Proband č. 1 – označení v textu V1, vybrané číslo 1 

 

Proband je 30letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. V současnosti si  

odpykává 8. měsíc vyměřených 17 měsíců trestu odnětí svobody za maření soudního 

rozhodnutí, policejního vyšetřování. Je české národnosti. Nejvyšší dokončené vzdělání střední 

odborné bez maturity. Během školní docházky chodil za školu. V tomto čase se věnoval raději 

sportovnímu vyžití a svým koníčkům než vzdělávání. Proband nelituje tohoto, vypovídá, že si 

to užil.  Problémy s přílišnou absencí nebyly.  

Je vyučený jako autokarosář a před uvězněním pracoval jako autolakýrník v rodinné 

firmě, kterou vlastní jeho otec. V práci žádné konflikty nebo zvýšená absence nebyly. O své 

finanční situaci se vyjadřuje jako o kritické, nicméně dluhy považuji za malé. 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. Asi v deseti letech měl otřes mozku. 

Z návykových látek denně užívá cigarety, má nápadně zažloutlé prsty od cigaret, občasně 

konzumuje alkohol, jiné drogy neužil a neužívá.  

Proband vyrůstal do 15 let s oběma vlastními rodiči, kteří se  poté rozvedli. Je 

prostřední bratr svých dvou sester. Vztahy rodičů a probanda byly vřelé, více se k nim 

nevyjadřuje. Útěky z domova se nevyskytovaly. Rodiče ani jiný blízký rodinný příslušník 

nebyli v minulosti trestáni odnětím svobody. Zájmy v dětství byly hlavně o sportovním 

vyžitím, aktivně hrál s partou hokej a fotbal, což mu vydrželo do dospělosti. Postavení ve 

skupině měl jako hlavní bavič.  

Před uvězněním žil se svou družkou, s kterou mají 3letou dceru. Tu vychovávali spolu. 

Po nastoupení trestu se sním družka rozešla, nyní je tedy svobodný. 

Proband udává jediný incident, u kterého asistovala policie, před 18. rokem. Jednalo se 

o zcizení mobilního telefonu, který proband viděl opuštěný ležet na pultu a tak si jej vzal, celá 

věc se vyřídila dohodou s majitelem hospody na místě. Poté ve věku 20 let mu byl za jízdu 

pod vlivem alkoholu odebrán řidičský průkaz na sedm let. Po uplynutí doby si jízdy autem 

mohl užít jen asi 4 měsíce, kdy opět řídil auto pod vlivem alkoholu (reakce na rozepři 

s tehdejší partnerkou). To se stalo před třemi lety a nyní si odpykává trest odnětí svobody za 

maření soudního rozhodnutí a maření policejního vyšetřování.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 



 

  

„…tehdejší přítelkyně mi oznámila, že se se mnou rozchází a já jel rovnou do hospody 

a nenapadlo mě nic lepšího než se opít a pak jsem řídil…ale kluci mě měli zastavit, viděli, že 

jsem na mol. Jenže oni mě akorát hecovali, že to uřídím.. to jim mám za zlý. Ale můžu si za to 

sám, řídil jsem já … já jsem jen rád, že jsem nikomu nic neudělal, vždyť jsem mohl někoho 

zabít…. Ale uznejte, že zákon stojí na straně ženskejch, je postavenej na hlavu. Já na ní měl 

takový vztek, že mi chce jako vzít dítě. Já se teď o něj budu soudit. … Když nad tím přemýšlím, 

tak jsem to celý pěkně pos*al. Největší chybou bylo, že mě vůbec napadlo řídit, to je jasný. 

Lituju toho, že jsem to udělal, protože nemůžu vídat dceru, ale nelituju toho, že jsem tady 

(myšleno ve vězení). Já jsem tu přišel na spoustu věcí, který bych si asi venku neuvědomil. 

…Jedním slovem bych to tu označil asi jako poučný. .. kdybych mohl vrátit čas? Nevím, co 

bych měl říct. Ale zas kdyby se to nestalo, tak bych nevěděl, co vím teď. Mě nejvíc mrzí, že 

jsme tím ublížil rodičům, dceři, a poškodil jsem tim vlastně i sebe. …tak to nevím, to asi nijak 

nejde. Ale odsedím si to a už se sem nikdy nedostanu, ne. Doufám teda ...“ 

 

Proband uznává svou vinu, s trestem plně souhlasí a považuje jej za přiměřený.  

Na škále D6 skóroval celkem 9 body, tedy v pásmu průměru. Při rozhovoru jevil malé 

známky studu a nervozity, avšak jeho chování bylo disciplinované. Jevil se jako smířený a 

vyrovnaný.  

 

 



 

  

Proband č. 2 – označení v textu V2, vybrané číslo 2 

 

Proband je 30letý muž, který je rovněž ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho 

času si odpykává 10. měsíc z celkových 28 měsíců trestu odnětí svobody za trestný čin 

podvod – neplacení výživného. Je české národnosti. Nejvyšší dokončené vzdělání střední 

odborné bez maturity. Během školní docházky nechodil za školy, problémy s absencí nebyly. 

Je vyučený jako kuchař-číšník a před uvězněním se věnoval podnikání ve více 

oblastech, naposledy jako prodejce aut, také podnikal v pohostinství. Do dnešní doby 

pracoval ve třech různých povoláních na smlouvu a jinak měl vlastní živnosti. Když pracoval 

v restauraci jako zaměstnanec, vyskytly se konflikty s vedením ohledně kompetencí. Uvádí, 

že on v oboru dělal déle, tak nechápe, jak mu může někdo říkat, jak co má dělat. 

Svou finanční situaci hodnotí tak, že má veliké dluhy, ale že se příliš necítí na to, aby 

je zvládnul uplatit. Dluhy vysvětluje tím, že: „… měl jsem veliké příjmy, ale ještě větší 

výdaje“. 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. V dětství měl asi dvakrát otřes 

mozku a jednou na dobu asi 5 minut upadl do bezvědomí. Z návykových látek hojně užívá 

cigarety, nejvíce však alkohol. Ten požíval na svobodě, jak sám popisuje, spíš nárazově a ve 

stavech opilosti míval dobré nápady, víc riskoval. Z ostatních skupin drog někdy užil měkké 

drogy a vyzkoušel i tvrdé, závislý však není a nebyl. Jeden čas také hrával automaty. 

Proband vyrůstal do 18 let s oběma vlastními rodiči. Mezi matkou a otcem často 

docházelo k hádkám, kterých byl proband svědkem hlavně v období do 12 let jeho věku. 

Hádky se točily kolem časté opilosti otce a jeho závislosti na hracích automatech. Vztah 

matky k němu popisuje jako vřelý, že ho měla ráda. Oba rodiče pracovali v hospodském 

prostředí.  Je nejstarším sourozencem ze tří synů. Rodiče ani jiný rodinný příslušník trestáni 

odnětím svobody nebyli, jen otec byl jednou obviněn z napadení, které se ovšem vysvětlilo. 

Na dětství vzpomíná rád, s úsměvem.Volný čas trávil hlavně s rodinou a kamarády v partě. 

Tam měl pozici toho, kdo se nechal vším strhnout – „ni čemu jsem se nebránil“. V partě dělali 

různé klukoviny a zhruba v jeho 15letech měli i nějaké konflikty s policií. Dnes jsou jeho 

vášní hlavně auta, prodej a nákup a sportovní vyžití na kolečkových bruslích. Ve vězení začal 

číst. 

Před uvězněním žil se svou družkou, která se s ním po jeho nástupu k výkonu trestu 

rozešla. Proband je rozvedený a z prvního manželství má již 10letého syna, s kterým nežije a 

bývalou manželku nemá rád. Alimenty na dítě zjevně neplatil. 

 



 

  

Proband nebyl trestán před 18. rokem, ale od té doby mu v dospělosti byl vyměřen 

trest obecně prospěšných prací za dluhy, které nadělal svou podnikatelskou aktivitou.  V 19 

letech se začal zabývat auty a vydělával velké sumy peněz, při čemž se dopustil podvodného 

jednání na 9 lidech. Tehdy došlo k rozvodu a syna i bývalou manželku zavrhl. Nebyli spolu 

v žádném kontaktu. V 21 letech mu však postupně vznikaly dluhy, větší a větší. Poté potkal 

jinou přítelkyni, o které říká „ona na mě dohlížela, pořád se mě ptala, zda mám všechno 

zaplacené a kontrolovala mě, byl jsem lepší“. Od té doby až doteď prý už nespáchal žádný 

trestný čin. Ve věku 30 let mu přišlo od soudu předvolání ohledně neplaceného výživného po 

dobu 6 let a prošetřovalo se podvodné jednání. O všem věděl, záměrně nepřebíral poštu.   

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

„ …já jsem rychle nabyl hodně peněz, můžu říct, že jsem byl bohatej, akorát jsem  

hodně utrácel. Dělal jsem velký obchody, s autama. Tam se točilo hodně peněz a bylo to 

dobrodružství. Jako přiznávám, že jsem ty podvody na lidech spáchal, to jo. Já se choval 

hrozně nezodpovědně. Ty alimenty jsem neplatil, protože jsme se dohodli, že ona po mně nic 

nebude chtít a já se nebudu stýkat s klukem. Jenže teď má nějakého nového, tak asi potřebuje 

peníze. Byl jsem prostě blbej a možná ještě jsem, a proto jsem tady. To mi řekla moje 

právnička…že ve vězení jsem pro svoji blbost. …Protože poslední jako trestný čin jsem 

spáchal, když mi bylo 21. Zasloužil bych si potrestat, ale tehdy. Ne teď. Nechápu, co mi to má 

teď jako dát. Já uznávám, že jsem to udělal, ale teď mi to spíš veme, než dá. Zkazí mi to život, 

přišel jsem o peníze, přítelkyni, kamarády…Přeji si, aby to už bylo za mnou, to je to jediný, co 

mě napadá. Já tu špatně vidím, horší se mi zrak, klepou se mi ruce. Největší chybu jsem asi 

udělal ... no prostě jsem hlupák, a naivní, nechám se od všeho hned navést … Mně je těch lidí 

líto, že jsem je okradl, nejsem na sebe hrdý. Ale zase jsem si užil. Mě to bavilo. Zažil jsem 

toho hodně…kdybych vrátil čas, tak bych věci udělal jinak. Přebíral bych poštu, nenechal 

bych to dojít tak daleko. … Odčinit bych to asi mohl. Nevím. No taky se chci starat o kluka, to 

je to první co udělám, až vyjdu ven… kdyby mě jako někdo okradl? Tak bych na něj asi taky 

podal trestní oznámení ... Nejvíc jsem ublížil svý rodině. Mrzí mě to kvůli nim … “  

 

Postoj k výši trestu není jednoznačný. Vnímá jej jako přiměřený, ale s nesprávným 

načasováním. Svou vinu plně doznává. Na škále D6 v CAQ skóroval poměrně vysoko 15 

bodů. U vězeňské populace skóruje na 8. stenu. Je tedy člověkem s vysokým sklonem 

prožívat pocity viny. Při rozhovoru hraje velkou roli nervozita, je značně neposedný. 



 

  

Proband č. 3 – označení v textu V3, vybrané číslo 5 

 

Proband je 32letý muž, na pohled působí mnohem starší. Ve výkonu trestu k odnětí 

svobody je poprvé. Toho času si odpykává 15. měsíc z celkových 21 měsíců trestu odnětí 

svobody za pytláctví ryb, napadení veřejného činitele, omezování domovní svobody a krádež. 

Zároveň mu byla vyměřena podmínka na dobu 12 měsíců. Je české národnosti. Nejvyšší 

dokončené vzdělání střední odborné bez maturity, ani se nevyučil. Během školní docházky 

nechodil za školu.  

Není vyučený a celý život pracuje jako zámečník. Zaměstnání nestřídá, konflikty se 

zaměstnavatelem či spolupracovníky se nevyskytovaly.  

Jeho momentální finanční situace je zatížena dluhy vzniklé soudním procesem, ale 

proband ji nepovažuje za  nezvladatelnou.  

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. Nikdy neutrpěl úraz hlavy nebo jiné 

závažné onemocnění. Z návykových látek denně kouří kolem 60 cigaret, často konzumuje 

alkohol a velmi často, prakticky denně užívá marihuanu. 

Do 18 let vyrůstal s oběma vlastními rodiči. Jejich vzájemné vztahy by proband pospal 

jako rozhodně vřelé. Má 3 sourozence, dvě starší sestry a jednu mladší sestru. Z rodiny a 

jiných rodinných příslušníků nebyl nikdo trestán odnětím svobody. K útěkům z domova také 

neměl nikdy důvod. Jako dítě trávil volný čas v partě, kdy spolu dělali „takové ty různé 

hlouposti“, u žádné však nepřekročili hranice tak, aby musela zasahovat policie Svou pozici 

ve skupině popisuje jako takovou, že se do všeho nechal rád navést. Dnes má nejradši 

aktivity, kdy je zcela sám, věnuje se proto rybaření a má rád procházky lesem, houbaření.   

Proband je svobodný, nikdy neuzavřel žádné manželství, nemá děti a před 

nastoupením trestu žil sám.  

Proband nebyl trestaný před 18. rokem. První trestnou činnost spáchal ve věku 25 let. 

Jednalo se o pytláctví, za které dostal podmínku a musel zaplatit pokutu. Ve 27 letech opět 

rybařil bez potřebného povolení a dostal 9 měsíců podmínky. O 3 roky později za tutéž 

činnost byl napomenut porybným, kterého na tento popud fyzicky napadl. V té době, kvůli 

navyšujícím se dluhům se na večírku u svých známých pokusil ukrást dva mobilní telefony, 

které posléze zpeněžil. Nyní tedy odpykává trest odnětí svobody za několik trestných činů 

dohromady. 

  



 

  

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

„ … za pytláctví jsem dostal 9 měsíců a to je asi dobře, za to napadení mi vyměřili 

podmínku. … Já jsem kradl, protože jsem měl dluhy a potřeboval jsem je rychle splatit. Šel 

jsem na večírek ke známým a tam ty telefony ležely, tak jsem je vzal. Neměl jsem pít, protože 

jinak by mě něco takového nenapadlo. Teď se stydím přijít těm lidem na oči. Já pocházím 

z malé vesnice, my se tam všichni známe. Já jsem vlastně okradl své kamarády. Toho lituji 

nejvíc. … Vím, že jsem poškodil ty lidi a asi stát nebo porybného. To mě mrzí, že jsem ho 

napadl. Jenže já neměl tu licenci a věděl jsem, že bude malér. Já mám ryby moc rád. A les. … 

Nejhorší na celé věci je ta ostuda ve vesnici, co jsem všem i sobě nadělal. … jsem rád, že mám 

dobré rodiče, . … Chci si to tu odsedět a začít žít normální život. Chci mít klid. … Já bych 

(kdybych mohl vrátit čas) to už vícekrát neudělal… no, licenci nemám, protože jsem línej si ji 

udělat, učit se. … Největší chybou bylo, že jsem pil alkohol a že jsem něco takového vůbec 

udělal. …Nejvíc utrpěli moji rodiče. Asi bych si měl udělat tu licenci, nevím, jak se na mě 

budou dívat ty lidi. Já už jsem se jim tenkrát omluvil, nevím, no.… Já bych to označil jako, že 

s tím plně souhlasím. Co jsem udělal si zaslouží potrestání.“ 

 

Proband uznává svou vinu i neverbálními projevy a projevuje znaky lítosti. Výše 

trestu se mu za pytláctví zdá přiměřená, ale celková délka se mu už jeví jako příliš.  

Na škále D6 v CAQ skóroval 12 body, což je u populace vězňů v pásmu průměru a u 

normální populace ve vyšším pásmu. Pohybuje se na 7. – 8. stenu.  

Při rozhovoru je sklíčený, jako by „zpomalený“, avšak uvažuje racionálně a je znát 

zklamání, které prožívá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Proband č. 4 – označení v textu V4, vybrané číslo 7 

 

Proband je 19letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 5. měsíc z celkově vyměřených 6 měsíců trestu odnětí svobody za řízení 

motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Je české národnosti. Nejvyšší dokončené 

vzdělání je základní. Během školní docházky na základní školu často chodil za školu. 

Většinou byl jako u lékaře a pokud si neobstaral omluvenku, vymýšlel si. Čas trávil jen tak 

doma sám, díval se na televizi. Důvodem záškoláctví byla nechuť a nezájem o školu, nebavilo 

ho to tam. Měl hodně neomluvených hodin, což se odrazilo ve snížené známce  z chování a 

doma se kvůli tomu s rodiči hádal.   

Za krátkou dobu, co se pohybuje na pracovním trhu vystřídal už 5 různých 

zaměstnání, spíše tedy brigád. Pracoval hojně v zemědělství a naposledy na stavbách. V práci 

měl konflikt se spoluzaměstnancem, který si slovně odbíral jeho partnerku a tak se ji proband 

rozhodnul bránit. 

Jeho momentální finanční situace je zatížena dluhy, ale proband jejich splácení vidí 

příznivě: „Až budu venku, najdu si práci, třeba v Praze a dluhy se splatí lehce.“ 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. V dětství několikrát utrpěl otřesy 

mozku, zhruba 5x. Z návykových látek denně kouří cigarety a často konzumuje alkohol. 

Do 18 let vyrůstal s oběma vlastními rodiči. Otec byl jednou možná vícekrát soudně 

trestán, proband neví za co. Vztahy s rodiči popisuje jako vřelé, ale zřejmě ne nijak 

intenzivní. Má celkem 5 sourozenců. Jednoho bratra a 4 sestry. On je druhý nejstarší. Jednou 

se pokusil o útěk z domova kvůli škole, když jej rodiče nutili chodit do školy a on nechtěl a 

neomluvené hodiny se mu jen navyšovaly. V dětství trávil volný čas v partě, kde měl pozici 

toho, který se nechal do všeho zatáhnout. Mívali i konflikty s policií, když si kupříkladu dvě 

party kluků měřily mezi sebou své síly. Volný čas, když prý nebyl v práci, věnoval hlavně  

„obchodování“ – těžko říci, co tím proband přesně myslel. 

Proband je svobodný a před uvězněním žil s těhotnou družkou a jejich společným 

dítětem. Ovšem po nástupu do vězení se s ním přítelkyně rozešla a neuvedla probanda do 

rodného listu po porodu jejich druhého syna jako otce. 

Proband nebyl schopen odpovědět na otázku, zda byl trestán před 18. rokem. Prý si 

nevzpomíná (proband zjevně vykazuje známky nižší inteligence). Trestný čin, kterého se 

dopustil nyní, tedy považuji za první.   

 



 

  

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

Proband není držitelem řidičského oprávnění, ale auto vlastní už asi rok. Tehdy byl na 

zábavě s kamarády a jelikož on byl tím nejméně opilým, přemluvili jej kamarádi, aby je 

odvezl domů. Na silnici je stavěla namátková silniční kontrola.  

„…Já  mám odmala moc rád řízení. Těšil jsem se, až budu velký, že budu moci řídit 

auta. Ale tohle byla blbost. Oni furt, ať je odvezu a já jsme i chtěl. No a moje přítelkyně taky 

nebyla proti. Taky jsem jí to chvíli vyčítal, ale teď už vím, že to byla kravina. Největší chybou 

bylo, že jsem řídil … a kdybych mohl vrátit, tak bych to už neudělal. Neměl jsem poslouchat ty 

kámoše. Jsou to špatný kamarádi, víte.  … nelituju toho, že jsem tady … ale vadí mi, že se 

mnou není přítelkyně. … udělal jsem chybu, že jsem obviňoval za to přítelkyni a taky jsem se u 

soudu smál. Jsem si tím přitížil a dostal jsme víc, než jsme měl. … asi jsem poškodil nejvíc 

rodinu a rodiče. … to nevím, nevím (jak bych měl věci napravit)“  

 

Proband uznává svou vinu, s výší trestu souhlasí, ale odnětí svobody souhlasí, uznává 

svou vinu, ale již nechápe, proč má podmínku, ta se mu zdá již nepřiměřená. 

Na škále D6 skóroval 7 body, což je jak u populace vězňů i u normální populace v 

pásmu průměru. 

Při rozhovoru byl málo komunikativní, většinu věcí jako by lovil v paměti. Proband 

měl problém psát a porozumět čtenému textu i obsahu otázek. 

 



 

  

Proband č. 5 – označení v textu V5, vybrané číslo 9 

 

Proband je 28letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 7. měsíc z celkových 21 měsíců trestu odnětí svobody za neplacení alimentů a 

maření soudního rozhodnutí. Je české národnosti a nejvyšší dosažené vzdělání je střední bez 

maturity. Během školní docházky chodil za školu hlavně kvůli tomu, že se mu do školy 

nechtělo, nebavilo ho to tam, byla to prý nuda. Většinou byl venku s partou. Měl problémy 

ohledně absence, což mi vyneslo zhoršenou známku z chování. Kvůli tomu měl spory hlavně 

s rodiči. 

Je vyučený jako tesař, ale nikdy se tomuto řemeslu nevěnoval. Během života již 

vystřídal kolem 6 povolání a před nástupem do výkonu trestu pracoval jako pomocný zedník, 

avšak zřejmě brigádně. Konflikty v zaměstnání měl, hlavně ohledně absence, kterou měl 

vyšší, protože do práce nechodil včas, anebo z ní odcházel příliš brzy. 

Jeho momentální finanční situace je zatížena dluhy, a proband ji vnímá jako těžkou a 

obtížně zvladatelnou. 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. Zhruba ve 4 letech prodělal otřes 

mozku. Z návykových látek příležitostně konzumuje alkohol a denně kouří větší množství 

cigaret. 

Proband vyrůstal od 6 let jen se svou matkou, s otcem se po rozvodu nestýkali. Matka 

si nikdy jiného přítele nenašla. Matku proband popisuje jako hodnou, ale která si ho moc 

nevšímala. Vychovávali jej spíše sourozenci. Je ze 3 synů nejmladší. K útěkům z domova 

neměl nikdy důvod, a nikdo z rodinných příslušníků nebyl trestán odnětím svobody. V dětství 

se proband držel party kluků, s kterou se často různě jen tak poflakovali a kouřili, zkoušeli 

různé zakázané věci. Několikrát jejich přestupky řešila i policie. Pozici mezi ostatními 

proband popisuje jako nevýraznou, někde uprostřed. Co se týče volného času, proband 

nedokáže uvést jediný zájem, který by měl. Snad jen jedině často navštěvuje hospody, kde se 

stýká se svými kamarády. 

Proband je rozvedený, z jediného manželství vzešly 3 děti (2 synové a jedna dcera). 

S dětmi nežije, v péči je má bývalá manželka. Měl na ně platit výživné. Před uvězněním žil 

sám.  

Proband nebyl před 18. rokem trestaný. První trestnou činnost spáchal až tuto. V 21 

letech se oženil a po narození třetího dítěte se rozvedl.  Od té doby neplatil vyměřené výživné 

na děti. Neplatil je proto, že neměl peníze, neměl práci. Navíc nepřebíral poštu. Vyhýbal se 

nástupu do vězení.   



 

  

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

„…já nevím, co bych Vám k tomu řek. No prostě jsem neměl peníze, tak jsem neplatil. 

…asi i to tam hrálo roli. Já se s bejvalou, tedy bývalou manželkou, moc nestýkám a mám 

dluhy. Poštu jsem si nepřebíral záměrně. Byla chyba, že jsem neplatil. …kdybych to věděl, co 

se stane, tak bych to udělal jinak … celé je to zbytečné, nemuselo to stát... lituju toho, že jsem 

tady. Teď jsem mohl být doma, venku na svobodě.… nejhorší je, že jsem poškodil děti, ty tím 

trpí nejvíc, že jo. … ublížilo to všechno mně a mým dětem… nazval bych to průserem.“ 

Výše trestu se mu zdá nepřiměřená, celý trest považuje za těžký. Vinu ovšem přijímá, 

je si vědom, čeho se dopustil, i když mu připadá, že zas tak něco závažného nespáchal.  

Na škále D6 skóroval 12 bodů, což je jak u populace vězňů, tak i u normální populace 

v pásmu průměru.  

Proband patřil  těm vězňům, co neuměli moc mluvit spontánně, takže se rozhovor 

konal spíše co otázka, to odpověď. Jevil se, jako by neměl moc zájem na téma hovořit. 

 



 

  

Proband č. 6 – označení v textu N6, vybrané číslo 10 

 

Proband je 37letý muž, prvotrestaný, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho 

času si odpykává 13. měsíc z celkových 36 měsíců trestu odnětí svobody za neplacení 

alimentů a podvodné jednání. Je české národnosti a nejvyšší dosažené vzdělání je střední s 

maturitou. Během školní docházky chodil za školu hlavně kvůli ženám, mládí a zpětně 

s odstupem let svého chování nelituje, dokonce se při vzpomínce na toto období usmívá.  

Problémy s přílišnou absencí nebyly.  

Je vyučený jako elektromechanik a před uvězněním podnikal v oblasti kancelářské 

techniky. Za dobu pracovní činnosti vystřídal 4 zaměstnání, problémy nebo velké absence 

v pracovní oblasti nebyly. 

V současném stavu má větší dluhy vzniklé soudním procesem. Nepociťuje však 

finanční tíseň. 

Zdravotní stav je dobrý, kromě různých úrazů má problémy s krční páteří, z které mu 

vznikají pracovní omezení. V mládí měl často nejrůznější úrazy hlavy, a jednou byl důsledek 

krátkodobé bezvědomí. Z návykových látek užívá denně jen cigarety.   

Do 18 let vyrůstal s oběma vlastními rodiči. Má jednoho mladšího bratra. Vztahy mezi 

rodiči a probandem byly vřelé. K útěkům z domova neměl důvod. Rodiče ani blízcí rodinný 

příslušníci nebyli v minulosti trestáni odnětím svobody. V dětství trávil volný čas s partou 

kluků a hrávali hokej. Pozici měl průměrnou, průměrný střed. Sportovní aktivity jako koníček 

mu vydržely do dospělosti.   

Před uvězněním i posléze byl rozvedený a žil sám. Z jediného manželství vzešly dvě 

děti – dcera a syn, s kterými proband nežije, ale má je ve střídavé péči. Na děti mu vznikla 

vyživovací povinnost.  Se ženou s nerozešli v dobrém. Proband k ní chová patrnou 

nevraživost. 

Proband byl policejně stíhán již před 18. rokem kvůli autonehodě, kterou zavinil, ale 

nebyl trestán – osvobozen amnestií. Od té doby se ničeho nedopustil.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

 „… já jsem údajně neplatil alimenty bývalé ženě…ano, v té době jsem měl příjem… 

Jenže tak to řekl soud. Ten prokázal, že jsem jako neplatil. Ale já platil. Jen jsem si to od ní 

(bývalé manželky) nenechal nikdy podepsat a tak jsem neměl nic, čím bych to dokázal. … 

přemýšlím nad tím, a vlastně se to vůbec nemuselo stát…stačilo nechat si podepsat ty papíry, 



 

  

nebo nějaký doklady o placení… já nelituju ničeho, ani toho, že jsem tady. Já si tu skvěle 

odpočinu, tady člověk, když dělá, co má, tak je mu tu dobře. …nejhorší na všem je to, že tím 

trpí děti. Těmahle tahanicemi, co žena spustila. Oni to všechno vidí. … nejvíc jsou tím 

poškozené děti. … označil bych celou věc jako omyl…kdybych se nedostal sem, mohl jsem bejt 

s dětma, venku. Žil bych dál. …asi nejsem na nic hrdý…napravovat ani nevím, co bych jako 

měl napravovat, nevím …“ 

 

Proband se necítí být vinen, právě naopak cítí celou záležitost jako nespravedlnost. 

Avšak z vězení nijak na svobodu nechvátá, protože: „mě tam čekají jen samé starosti. Tady je 

mi dobře, dělám, co mi řeknou a nic mi nechybí, všechno mám“. 

Na škále D6 skóroval 11 body, což je 7. – 8. sten, tedy v pásmu lehkého nadprůměru u 

normální populace a v pásmu průměru u vězňů.. 

V průběhu rozhovoru se proband snaží mít situaci pod kontrolou a příliš o sobě 

neprozradit. Snaží se odhadnout záměr a principy testových metod a ujišťuje se o anonymitě 

svého sdělení. 

 



 

  

 

Proband č. 7 – označení v textu N7, vybrané číslo 13 

 

Proband je 46letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody podruhé. Toho času si 

odpykává 1. měsíc z celkových 100 dnů trestu odnětí svobody za neplacení alimentů a 

spolupodílnictví. Je české národnosti a nejvyšší dosažené vzdělání je střední bez maturity. 

Během školní docházky nechodil za školu.  

Je vyučený jako autolakýrník. Od doby studia vystřídal asi kolem 6-7 zaměstnání, 

naposledy pracoval jako kuchař. Problémy ani přílišné absence v práci nebyly.  

Jeho momentální finanční situace je značně zatížena dluhy, které vznikly především ze 

soudního jednání. Probandovi nahání strach, ale má v plánu je zaplatit půjčkou a tu pak 

splácet.  

Zdravotní stav není dobrý, je nahluchlý a má narušené statokinetické čidlo, z čehož 

vyplývají pracovní omezení, protože ztrácí rovnováhu, nesmí pracovat ve výškách apod. 

V dětství neutrpěl žádné úrazy hlavy ani neprodělal jiná závažná onemocnění hlavy.  

Z návykových látek konzumuje často jen alkohol. 

Do 18 let vyrůstal s oběma vlastními rodiči. Matka k němu měla vřelý vztah, otce 

popisuje jako člověka s autoritou, ale vřelého. Je nejmladší ze 3 sourozenců. Má starší sestru a 

bratra. K útěkům z domova neměl důvod. Nikdo z rodiny a blízkých příslušníků nebyl 

v minulosti trestán odnětím svobody. V dětství trávil volný čas nejraději o samotě, kdy jezdil 

na kole. Zálibě se věnoval i na vyšší úrovni, jezdila závody. Dnes v dospělosti se podle svých 

slov nevěnuje ničemu,  nedělá NIC a na otázku jak takové „nic“ vypadá, udává, že spí a u 

toho má puštěnou televizi.  

Proband je rozvedený a z manželství vznikli dva potomci – dcera a syn, s kterými 

nežil a nežije, má povinnost na ně platit výživné. Před uvězněním žil proband sám.  

Proband nebyl trestaný před 18. rokem. První trestnou činnost spáchal ve věku 42 let, 

kdy dostal rok trestu odnětí svobody za neplacení alimentů.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

„… V té době jsem neměl práci a tak jsem nemohl platit alimenty. To je jasný, ne. 

Odseděl jsem si to. Dali mi rok …. Teď, když je mi těch  45 let, tak sedím za to 

spolupodílnictví, co mi přišili. ... no to bylo tak, že kamarádi mýho synovce někde našli železo 

a povídali, ať jim to odvezu do sběrny. Ta byla takovej kousek od nás. Tak když mě požádal, 



 

  

nu tak co bych nepomohl… Já jsem o tom nevěděl, že to jen tak někde nenašli.   … a když jsme 

tam jeli, zastavili nás policajti a bylo. No a hned, že jsem to ukradl já. … u soudu jsme byli 

tří, ale trestanej jsem byl nejvíc já. Namočili mě do toho, klucí. Tak jsem vyfasoval 100 dnů. 

…ještě k tomu mám trest za alimenty. … když ona není práce, kdo mě zaměstná, když 

neslyším, já nemůžu nic dělat. Kdyby mě někdo zaměstnal, tak já bych pracoval rád. 

…kdybych mohl vrátit čas, tak bych to udělal všechno jinak… nevím, prostě jinak…chybou 

bylo to, že jsem se kdy rozvedl… vyčítám si, že jsem tady, kdyby se to celé nestalo, nebyl bych 

tu a netrpěly by tím děti, moje rodina …(pokus o nápravu?) nevím, jak ...nic mě 

nenapadá.…označil bych to jako souhrn náhod.“ 

 

Proband se necítí vinen, nechápe, čeho s dopustil. Alimenty by samozřejmě platil rád, 

ale nemá práci a tak nemá peníze. Trest v důsledku toho vnímá jako těžký.  

Na škále D6 skóroval 8 body, což je jak u populace vězňů tak u normální populace 

v pásmu průměru. Pohybuje se na 6. – 7. stenu. 

Proband je v průběhu veselý, takový bezstarostný. Nad věcmi nepřemýšlí do hloubky, 

a na spoustu toho má vlastní pohled a zdůvodnění. Na většinu mých otázek nedokázal 

odpovědět. 



 

  

Proband č. 8 – označení v textu N8, vybrané číslo 17 

 

Proband je 45letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 14. den z celkových 100 dní trestu odnětí svobody za spolupodílnictví na krádeži. 

Je české národnosti. Nejvyšší dokončené vzdělání střední odborné bez maturity. Během 

školní docházky nechodil za školu, ani neměl zvýšenou absenci či neomluvené hodiny. 

Je vyučený jako stavební zámečník a před uvězněním pracoval jako strojník. V práci 

žádné konflikty nebo zvýšená absence také nebyly. Zaměstnání doposud vystřídal asi dvě. 

Finanční situaci hodnotí jako mizernou, má velké dluhy a kvůli nim se cítí být ve 

finanční tísni.. 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. Ve 32 a 42 letech utrpěl otřesy 

mozku a vážnější zranění po autonehodě. Z návykových látek neužívá žádné, příležitostně si 

zajde na pivo. 

Do 18 let vyrůstal s oběma vlastními rodiči, ale vychovávali ho spíše jeho prarodiče. 

Má mladší sestru. Maminka pracovala stejně jako otec v pohostinství a jejich vztahy byli 

chabé. O výchovu se rodiče moc nestarali, většinu času trávili v hospodě. Trestem odnětí 

svobody nebyl z úzké rodiny trestán nikdo. K útěkům z domova také neměl důvod. V dětství 

volný čas trávil hraním fotbalu se svou partou, kde měl hlavní slovo, byl vůdce a organizátor, 

„druzí mě uznávali“. Dodnes hraje fotbal a v hospodě šipky.  

Před uvězněním žil se svou družkou. Proband je rozvedený a ze tří neúspěšných 

manželství má celkem dvě děti – syna a dceru, s kterými nežije a má na ně soudem nařízenou 

vyživovací povinnost v podobě alimentů. 

Proband nebyl trestán před 18. rokem, ale loni mu bylo vyměřeno 200 hodin obecně 

prospěšných prací za neplacení výživného. Ty ale nesplnil.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

„Tady jsem za spolupodílnictví na krádeži.  … stalo se to, že jsem půjčil kamarádovi 

peníze, asi 5.000 Kč, a ten mi je vrátil v naftě. Jenže ta nafta prej byla kradená, ale jak já 

jsem mohl vědět, že ji ukradl? … no její hodnota byla něco kolem 7.000 Kč. …bylo nás u toho 

deset, ale potrestali jen mě a ještě jednoho, toho kamaráda. Já jsem dostal těch 100dní, ale to 

proto, že jsem si neodpracoval ty práce. … oni mě totiž podrazili. Na kriminálce mi ten 

policajt řekl, ať jim řeknu, kdo to byl, že ví, že já jsem nic neudělal a jestli půjdu jako svědčit, 

jako svědek, no a u soudu mě obvinili. …já když nad tím přemýšlím, tak vůbec nechápu, co se 



 

  

to vlastně stalo… nic jsem nespáchal, to je na tom to „nejlepší“…Mě mrzí to, že i když člověk 

nic nespáchá, tak si jde sednout. To je špatná práce justice… měl jsem se odvolat... kdybych 

vrátil čas, tak bych už nikomu peníze nepůjčil…a nevěřil bych kriminálce…chybou bylo to 

půjčení peněz... kdyby se tak nestalo, nebyl bych tady … já se už asi odstěhuju na Nový 

Zéland, nebo nevím… no poškodilo to hlavně mě, že jo, jsem tady…a taky moje děti. …mě spíš 

napadá, že oni něco dluží mně, nevím,cop bych měl napravovat. Prostě si dám napříště pozor, 

jestli někomu něco půjčím.“  

Udělený trest se mu zdá nepřiměřený, neuznává svoji vinu a cítí se být odsouzen 

neprávem.  Dokonce se cítí být obětí, poškozeným. 

Na škále D6 skóroval 9 body, což je jak u populace vězňů i normální populace 

v normě, v pásmu průměru. 

Během rozhovoru se mě proband několikrát dotazoval, nemá-li snad pravdu. Jevil se 

skutečně rozhořčený nad svým nespravedlivým osudem. 

 



 

  

Proband č. 9 – označení v textu N9, vybrané číslo 20 

 

Proband je 46letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. V současnosti si  

odpykává 1. týden z vyměřených 24 měsíců trestu odnětí svobody za zpronevěru a podvod. Je 

české národnosti, to komentuje slovem: „bohužel“. Nejvyšší dokončené vzdělání je 

vysokoškolské. Během školní docházky nechodil za školu.   

Je vystudovaný jako ekonom, herec a režisér. Absolvoval i několik semestrů na 

právech. Po škole odjel do ciziny, nikdy nebyl v zaměstnaneckém poměru. Zřejmě tedy 

podnikal. Poslední prací, kterou se živil byl filmový producent. O své finanční situaci hovoří 

jako o bezproblémové. 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. Před několika lety mu byla 

diagnostikována maniodepresivní porucha, na kterou ber celé roky léky. Ta mu udává životní 

rytmus, zvýšenou energii v mánických stavech a velký útlum v depresivních. Z návykových 

látek prý často užívá cigarety, ale nápadně zažloutlé prsty by nasvědčovaly vyšší míře. Kromě 

léků již jiné látky neužívá.  

Proband vyrůstal do 18 let s oběma vlastními rodiči. Je mladším sourozencem své 

sestry. Vztahy rodičů a probanda popisuje jako plné nezájmu a dál se o tom nechystá mluvit. 

Útěky z domova se nevyskytovaly. Rodiče ani jiný blízký rodinný příslušník nebyli 

v minulosti trestáni odnětím svobody. V dětství vyhledával spíše samotu nebo byl vázaný na 

nejlepšího přítele. Dodnes má kolem sebe hodně lidí, ale opravdových přátel jen několik. 

Mezi své zájmy řadí práci, věnuje se aktivně literárnímu divadlu a zajímá se o závody aut.   

Před uvězněním žil se svou družkou ve společné domácnosti, kde spolu vychovávali 4  

děti. Proband sám má z předešlých dvou nevydařených manželství jedno dítě, s kterým 

udržuje dobré vztahy. S vlastním dítětem nežije, ale platí na něj výživné.  N otázku po 

manželství měl proband potřebu definovat si pojem manželství, abychom se oba bavili o 

tomtéž. Vykazuje znatelnou rozmrzelost ohledně svých vztahů s lidmi. Po nastoupení trestu 

jej družka stále podporuje, za což jí je vděčný a mluví o ní velmi pěkně.  

Proband nebyl před 18. rokem nijak policejně stíhán ani trestán. Poprvé se dostal do 

konfliktu se zákonem v roce 2002, avšak nedokáže říci srozumitelně, co se tehdy stalo. Dostal 

podmínku. Trestný čin, který spáchal teď se týkal zpronevěry peněz a podvodu. Měli spolu 

s jeho kamarádem – spoluvlastníkem malou firmu a podle slov probanda ten jej využil a 

podvedl. Na všech příslušných průkazných dokumentech bylo udáno probandovo jméno a 

z toho důvodu on je z nich dvou jediný, kdo je trestán. Provnaď má problém souvisle 

vyprávět o tom, co se stalo. Je nesoustředěný a občas mi odpovídá na úplně jiné věci, než se 



 

  

ptám. Ulpívá na detailech slov a neustále polemizuje o jejich významu. Jeho výpověď není 

nějak smysluplně zaznamenatelná. Vzhledem ke krátké době ve vězení usuzuji, že pobyt 

nesnáší moc dobře.  V jeho výpovědi však zaznívá, že neměl věřit svému kamarádovi, protože 

ten zneužil jeho důvěry a že legislativa v Čechách stojí na straně kriminálníků. Sám sebe vidí 

jako viníka z hlediska svých vlastností, konkrétně že je neopatrný, nedůsledný, lehkovážný. 

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

Proband nedokázal volně vyprávět, jeho odpovědi jsou opravdu strohé.  

„… přál bych si vrátit čas …nevěřil bych tolik lidem … bylo velkou chybou, že jsem 

tomu „kamarádovi“ uvěřil, to bylo ode mě nezodpovědný. Lituju toho, že jsem tady, ale co 

Vás nezabije, to Vás posílí … všechno je to jedna velká životní ironie … mrzí mě, že to může 

ohrozit můj soukromý život … poškodilo to moji rodinu, děti, ale mám skvělou ženu, co při 

mně stojí … nejlepší je to, že mi to změnilo život (nedokázal vysvětlit, co tím myslel)…nevím, 

tohle asi jen tak zpátky nevezmu.“  

 

Proband svou vinu neuznává, cítí se být podveden a napálen. Výše trestu se mu jeví 

také jako velmi vysoká. Původně se soud jednal o podmínce, ale prý mu náhle udělili i ty roky 

výkonu trestu odnětí svobody. Nerozumí proč se tomu tak stalo. V D6 skóroval poměrně 

vysoko (13 body), to je 8. sten pro vězeňskou populaci a 9. sten ve srovnání s normální 

populací.  

Proband je v rozhovoru roztěkaný, nereaguje na obsahy otázek, ale na jednotlivá 

slova. Evidentně jej drží zášť, v jednání je arogantní a nechce moc prozradit.  

 



 

  

Proband č. 10 – označení v textu V10, vybrané číslo 22 

 

Proband je 28letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 1. měsíc z celkově vyměřených 5 měsíců trestu odnětí svobody. Výše trestu není 

konečná, jelikož ještě očekával na rozhodnutí soudu ohledně maření soudního rozhodnutí, 

které bude činit minimálně 6 měsíců navíc. Je české národnosti. Nejvyšší dosažené vzdělání 

má střední odborné bez maturity. Během školní docházky proband chodil za školu hlavně 

kvůli zábavě a kouřit cigarety s partou. Problémy s neomluvenou nebo nadměrnou absencí 

neměl. 

Je vyučený jako zedník. Během života již vystřídal přesně tři povolání a před 

nástupem do výkonu trestu pracoval jako barman a lesní dělník. Konflikty se 

zaměstnavatelem či spolupracovníky se nevyskytovaly.  

Jeho momentální finanční situace je zatížena dluhy, ale proband ji nepovažuje za 

nezvladatelnou.  

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. V dětství neutrpěl žádná vážná 

poranění hlavy ani jiná závažná onemocnění. Z návykových látek příležitostně kouří cigarety 

a konzumuje alkohol. 

Do 15 let proband vyrůstal s oběma vlastními rodiči. Otec mu v tomto věku zemřel a 

poté ho vychovávala jen  matka. Ta si nikdy jiného přítele nenašla. Matku proband popisuje 

jako hodnou a spravedlivou. Otec, jak si jej proband pamatuje: „byl tak trochu nervák, ne že 

by křičel, ale byl takový výbušný.“ Ve výsledku vztah mezi nimi proband popisuje také jako 

vřelý. V rodině vyrůstal s jedním sourozencem, mladší sestrou. K útěkům z domova neměl 

nikdy důvod, a nikdo z rodinných příslušníků nebyl trestán odnětím svobody. V dětství se 

proband držel party kluků, s kterou hrávali fotbal, jezdili na kole a vyváděli takové známé 

„klukoviny“, ale ne takové, aby překračovali hranice zákona. Pozici mezi ostatními proband 

popisuje jako nevýraznou, někde uprostřed. Dnes se ve svém volném čase na svobodě věnuje 

především práci a různým příležitostem přivydělat si. Jednou týdně chodí „ čistit hlavu do 

hospody.“     

Proband je svobodný, nemá žádné děti, ani přítelkyni a před uvězněním žil sám.  

Před 18. rokem nebyl nijak trestán ani stíhán policií. První trestnou činnost spáchal ve 

věku 25 let a teď za ni odpykává trest.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 



 

  

„ … jsem tu za krádež. Za starožitná kamna. … měl jsem pronajatej dům a v tom domě 

byly na půdě nějaký starý kamna. Já jsem o nich věděl, že tam jsou, když jsem ten dům 

přebíral, ale pak jsem se o to už nestaral. Za tu dobu u mě bydlelo několik lidí, mohl to udělat 

kdokoli. Jednou přišel majitel, že už potřebuje dům pro sebe a když jsem se stěhoval, přišel na 

mě s tím, že chybí ty kamna. … nenašly se, nevím, kde jsou a kdo to udělal. Já ne. …ale 

smlouva byla psaná na mě. ..souzený jsem byl jen já. Tak byla to moje odpovědnost, já jsem 

za ně zodpovídal a když se ztratily, tak … po dvou letech ani nevím, kdo všechno v tom domě 

byl. Já na půdu nechodil, přišel s tím majitel.  …když nad tím přemýšlím, napadá mě, že jsem 

se sem nemusel vůbec dostat…mohl jsem teď být venku a pracovat … nelituju toho na jednu 

stranu, protože tady jsem a poučím se z toho…no budu si víc dávat pozor na věci, nevěřit tolik 

lidem…kdybych byl na místě toho majitele? Promluvil bych s tím klukem… nevím, budu si 

dávat větší pozor, nevím, co jiného s tím dělat… já lituju, že jsem to provedl ..nejhorší jsou ty 

následky, to vězení..poškodil jsem tím nejvíc sebe… označil bych to jako hloupost…“ 

Na otázku, zda se mu zdá výše trestu spravedlivá, odpověděl: „ …snad ví, co dělají a 

proč“.  Vykazuje celkovým vzezřením smíření se se situací. Sděluje, že přijímá vinu zčásti a 

říká, že právem je za mřížemi, protože za svěřený majetek byl zodpovědný.  

Na škále D6 skóroval 6 bodů, což je jak u populace vězňů tak i u normální populace 

v pásmu průměru. Pohybuje se na 5. – 6. stenu. 

Proband působí velmi klidným dojmem, je přátelský, slušný a zdá se vyrovnaný. 

 



 

  

Proband č. 11 – označení v textu V11, vybrané číslo 24 

 

Proband je 44letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 2. měsíc z celkově vyměřených 8 měsíců trestu odnětí svobody za podvodné 

jednání. Je české národnosti. Nejvyšší dokončené vzdělání střední odborné bez maturity. 

Během školní docházky nechodil za školu ani neměl problémy s vysokou či neomluvenou 

absencí. 

Je vyučený jako instalatér a má doplněnou kvalifikaci na účetního. Během života 

vystřídal 5 zaměstnání a před nástupem do vězení se živil montáží satelitů u jedné firmy. 

Konflikty v zaměstnání nebyly. 

Jeho momentální finanční situace je zatížena dluhy, které doufá, že zvládne splatit.  

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. V dětství neutrpěl žádná zranění ani 

neprodělal jiné závažné nemoci hlavy. Z návykových látek neužívá, ani neužíval nic. 

Do 18 let vyrůstal s oběma vlastními rodiči, výchovu obstarávala matka. Otec byl 

trestán odnětím svobody a nebyl tedy kvůli tomu s rodinou. S matkou měl proband vřelý 

vztah a popisuje, že vlastně suploval roli manžela a otce. Otce popisuje jako přísného, ale 

správného. Má dva sourozence, mladšího bratra a starší sestru. Bratr byl také jednou trestán 

odnětím svobody. K útěkům z domova neměl žádný důvod. Jako dítě trávil čas hlavně 

s rodinou a svými sourozenci. Dnes rád chodí do lesa a na procházky, zajímá se o zámky a 

hrady.   

Proband již 24 let žije se svou družkou, s kterou má 2 vlastní děti, dceru a syna, ve 

společné domácnosti. O sňatku neuvažují, protože proband není křesťan a nebude přísahat 

něco, čemu nevěří. 

Proband nebyl nikdy za nic trestaný, žil spořádaný život. Před tímto trestným činem 

byl podezřelý a obviněný za týrání zvířat, byl v podmínce. Poté se na inzerát nechal zaměstnat 

u nejmenované firmy, kde se pod záštitou firmy dopustil podvodného jednání na důchodcích. 

Vybíral od nich neoprávněně peníze. U soudu stanul on a zástupce nejmenované společnosti. 

Odsouzen byl zřejmě on sám.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

 

„Neměl jsem práci a hledal jsem dlouho. My živíme děti s přítelkyní a tak jsme měli 

dluhy. No a v novinách byt ten inzerát  na firmu XXXX, tak jsem tam zavolal. Chtěli, abych ty 



 

  

peníze od lidí vybíral já sám, když u nich jsem. Tak jsem to dělal. Oni o mně mluví jako o tom, 

kdo okrádá starý lidi. To je jako, jak mě obviňoval,i že týrám kuřata. Já jsem dělal jen to, co 

po mně chtěli. Potřeboval jsem peníze, jinak bych tam ani nebyl. Když potom u soudu po mně 

chtěli, abych to vzal na sebe, tak jsem to udělal. …nevím proč. Říkali, že se mi nic nestane, ale 

nakonec to na mě hodili úplně všechno a sednout jsem si šel taky jenom já. Je to ostuda. 

…když nad tím přemýšlím tak mi dochází, že to byla blbost. ..dobré na tom je, že mi to 

pomohlo přestát finanční krizi. …kdyby nebyl ten inzerát v novinách, já bych se jim nehlásil. 

Neměl jsem ho číst, kdybych nekupoval ty noviny… kdybych věděl o někom, kdo u nich chce 

pracovat, tak ho odradím. Jsou to špatný lidi. …  Lituju toho, že jsem na tom spolupracoval 

… označil bych to jako trest nebo vina, nevím, teď mě to napadlo takhle …Nejhorší je  na tom 

všem ta ostuda… poškodilo to hlavně moji rodinu a mě. Děti tím budou trpět. … prostě půjdu 

dál, tady si to odsedím, ale lidi, to víte, no, mají řeči.“  

Proband nemůže přesně říci, zda se cítí vinen za svůj čin, ale spíše ano. Vnímá se jako 

oběť, protože se nechal napálit. Trest se mu zdá těžký, protože mu to zkazí celou pověst. 

Na škále D6 skóroval 14 body, což je jak u populace vězňů i normální populace ve 

vyšším pásmu. Pohybuje se na 8. – 9. stenu. 

Proband je klidné a submisivní povahy. Velmi dobře spolupracuje a při výpovědích 

mluví velmi přesvědčivě. 

 



 

  

Proband č. 12 – označení v textu V12, vybrané číslo 167 

 

Proband je 45letý muž, ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 2. měsíc z celkově vyměřených 28 měsíců trestu odnětí svobody za řízení 

motorového vozidla pod vlivem návykové látky a maření soudního rozhodnutí. Je české 

národnosti. Nejvyšší dokončené vzdělání střední odborné bez maturity. Během školní 

docházky do školy chodil pilně, neměl problémy s neomluvenými hodinami nebo přílišnou 

absencí.  

Je vyučený jako montér akustických zařízení. Vystřídal zhruba 3 zaměstnání a před 

uvězněním se živil jako OSVČ - lesní dělník. Konflikty v zaměstnání nebo absenci neuvádí.  

Jeho momentální finanční situace je zatížena dluhy, které nepovažuje za nijak velké a 

věří, že je splatí snadno.  

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. V dětství neutrpěl žádné vážné 

poranění nebo onemocnění hlavy. Z návykových látek denně kouří cigarety, občas konzumuje 

alkohol. 

Proband vyrůstal do 18 let s oběma vlastními rodiči. Vztah mezi rodiči a ním popsal 

jako vřelý z obou stran. Nikdo z rodičů ani rodinných příslušníků nebyl trestán odnětím 

svobody. Má mladšího sourozence, bratra. K útěkům z domova prý neměl důvod. V dětství 

volný čas trávil hlavně v kruhu rodinném a v partě, kde byl mezi těmi, které označil jako 

„vyšší střed“. Na svou pozici je zřejmě hrdý.  Dnes hodně pracuje a jelikož má 3 děti, tvrdí, že 

volný čas tráví aktivitami s nimi. 

Proband je rozvedený. Z jediného manželství vzešly 3 děti, synové, kteří ovšem žijí s 

matkou a proband na ně platí alimenty. On sám žil před uvězněním se svou novou přítelkyní. 

Doposud vyjma tohoto prohřešku nebyl za nic soudně trestán. Proband není příliš 

sdílný a z jeho vyprávění není zřejmé, co se vlastně stalo. Jedná se především o moji 

rekonstrukci. Proband nedávno způsobil autonehodu, za kterou dostal podmínku a byl mu 

odebrán řidičský průkaz na 21 měsíců. Přesto ale z jedné oslavy, kde požil dvě piva, řídil 

auto. Usedl za volant v podmínce, bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu. Na cestě 

jej stavěla silniční kontrola. Má za to, že jej musel někdo udat. Celková výměra tedy je 28 

měsíců. (ke konci naší spolupráce se dovídám náznaky, že zřejmě ještě nadto spáchal 

krádeže). 

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 



 

  

„…Nemůžu svalovat vinu na nikoho, všechno je moje vina. Nikdo mě nenutil pít přece. 

A za volant jsem sednul taky dobrovolně. Když si vemu, co se mohlo stát. … Já jsem mohl 

někoho zabít. Kdybych někoho zranil, to bych si neodpustil. Jsem rád, že to dopadlo takhle. Že 

jsem nezpůsobil nikomu škodu na majetku ani na zdraví. Chyba byla, že jsem pil a sednul 

za volant. Co jsem tady, tak už nepiju, abstinuju, ale měl jsem začít dřív. …napadá mě u toho, 

že jsem neuvěřitelný hlupák. Mě nejvíc mrzí, že lidi, co mě mají rádi, jsem zklamal. Způsobil 

jsem jim starosti a trápení. …a taky jsem si dost ztížil život, kdyby nebylo tohohle, tak by 

pokračoval snáž. …budu abstinovat, a doufám, že tohle byla moje jediná chyba už, snad 

poslední teda. …je to velká osudová chyba… Ale zase jsem nikoho nezabil, naštěstí… to by 

bylo horší… „  

Proband se cítí plně vinen, s výší trestu není plně smířen. Sice jej považuje za 

oprávněný, nicméně délka uloženého trestu se mu zdá velká. Argumentuje tím, že původních 

10 měsíců by bylo adekvátní vůči tomu, co udělal, ale konečná výše není úměrná závažnosti 

jeho deliktu. 

Na škále D6 skóroval 8 body, což je jak u populace vězňů i normální populace 

v pásmu průměru. Pohybuje se na 6. – 7. stenu. 

 Proband je při rozhovoru vstřícný a kaje se. Nicméně v jeho odpovědi je znát jakási 

strojenost a to, že vypovídá to, co zřejmě chci slyšet. Usuzuji z mírné nehomogenity jeho 

sdělení. Odpovědi jsou místy jak z učebnice, dokonce i slovní formulace. Nicméně to může 

být pouze můj dojem. Postoj, který zaujal – zkřížené ruce na hrudi,  zkřížené nohy a mírný 

předklon ukazuje na uzavřenost a nejistotu. Důvěryhodnost jeho sdělení nepodporuje fakt, že 

zapřel svou trestnou činnost – krádež. 

 

 



 

  

Proband č. 13 – označení v textu V13, vybrané číslo 8 

 

Proband je 56letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody po jedenácté. Toho 

času si odpykává 4. rok a 5. měsíc z celkově vyměřených 6 let trestu odnětí svobody za 

majetkovou trestnou činnost. Všechny jeho trestné činy měly stejný obsah. Je české 

národnosti. Nejvyšší dosažené vzdělání má střední odborné bez maturity. Během školní 

docházky proband chodil do školy poctivě, problémy s neomluvenou nebo nadměrnou 

absencí neměl. 

Během svého života vystřídal velké množství druhů prací. Naposledy pracoval jako 

pečovatel v domově důchodců, jako chiropraktik. Vydržel tam jeden a půl měsíce. Občas 

míval v zaměstnání konflikty v kolektivu spolupracovníků.  

Svou finanční situaci hodnotí jako velmi znepokojující a má velké dluhy. 

Zdravotní stav má na svůj věk dobrý, bez pracovního omezení. V dětství neutrpěl 

žádný úraz ani neprodělal žádné vážnější onemocnění hlavy.  Z návykových látek neužívá 

naprosto nic. Tzn. Po celý život abstinuje, nekouří a drogy také nezkoušel. Je zásadně proti 

tomu.  

Do svých devíti let vyrůstal s oběma rodiči, kteří se poté rozvedli. Otec emigroval do 

Německa a on zůstal s matkou. Tam pobýval do svých 14 let. Matka od té doby střídala hodně 

partnery a proband tento fakt hodně špatně snášel. Neměl ty muže rád. Matka pracovala 

v hospodě a na něj neměla moc času. Ve své výchově byla hodně nedůsledná, jednou za něco 

pochválila a napříště za tu samou věc potrestala, výjimkou nebyly ani velké fyzické tresty. 

Z tohoto důvodu ve věku 14 let proband utekl z domova několikrát k pradědovi a posléze se 

vydal za svým otcem do zahraničí. Tam žil do svých 20 let.Otec je pro něj autorita, popisuje 

ho jako přísného, budícího respekt, ale rozumného. Proband má dva sourozence – bratra a 

sestru, on je nejstarší. Z jeho původní rodiny nebyl nikdo trestán odnětím svobody. V dětství 

volný čas trávil  s kamarády, měli svou partu. V té měl postavení vůdčí osobnosti, rád se 

předváděl, byl takový šašek. Dnes se věnuje míčovým hrám, které se ve vězení praktikují. 

Proband pobyl ve vězení plných 35 let svého života. Když byl na svobodě věnoval se 

majetkové trestné činnosti. Bavilo ho krást. 

Jelikož proband na svobodě nikdy dlouho nevydržel, nedokázal ani navázat pevnější 

vztahy se ženami. Nicméně před posledním uvězněním si našel o několik let mladší přítelkyni 

(se dvěma dětmi), s kterou se chtěl usadit, ale protože neměl dost peněz, opět se dopustil 

majetkové trestné činnosti a byl odsouzen k nynějšímu výkonu trestu. S přítelkyní vztah již 

nepokračuje. Nikdy se tedy neoženil, je svobodný a bezdětný.  



 

  

Jeho kriminální kariéra je velmi pestrá. Proband už ani nedokáže vyjmenovat jak šly 

jednotlivé krádeže a loupeže za sebou. První trestný čin spáchal ve dvaceti letech, kdy 

s partou vykradli trafiku, protože chtěli alkohol. Dostal jeden a půl roku trestu odnětí 

svobody. Půl roku po propuštění byl opět odsouzen k trestu odnětí svobody a to na dobu 5 let. 

Když mu bylo 27 let okamžitě z vězení šel znovu tentokrát na 8 let sedět za tutéž trestnou 

činnost a  takhle to pokračovalo dál a dál. Proband neví ani přesné číslo, kolikrát byl trestán. 

Tvrdí, že ve spisech má napsáno 11x, ale že má pocit, že jen 7x. Vypočítává, že byl ještě 

k všemu 12krát vzat do vazby. Vzpomíná na vloupání, kdy vykradli trezor, to bylo v roce 

1996. V roce 2005 se dostal na chvíli na podmínku ven. Tehdy se seznámil s přítelkyní. Ta 

měla obrovské dluhy a on pro ni chtěl sehnat potřebné peníze. A od roku 2006 si odpykává 

současný trest odnětí svobody. Proband během pobytu ve vězení zdokonaloval svoje umění 

krást a obírat lidi. Ve vězení dospěl, žil a zestárnul. Dnes proband hodně přehodnocuje svůj 

život. Je známý recidivista a ostřílený vězeň. Z jeho chování je viditelné, že se ve vězení cítí 

jako doma, jako by byl v internátě.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

Výpověď k trestnému činu byla velice dlouhá, proto sepisuju jen to nejdůležitější, co 

jsem si stihla zaznamenat na papír: 

 

„ .. já jsem rozhodně vinen a moc. Největší chybou mého života bylo, že jsem kdy něco 

ukradl. Zalíbilo se mi to a jsem v tom dobrej. Jak jsem se dostal poprvé ven, tak jsem se jen 

vezl… Já nad sebou a nad tím vším přemýšlím velice často a udělal jsem hloupost. Chtěl jsem 

začít žít normální život, ale pokazil jsem to. …mě mrzí, že vedu takovýhle život. Na svobodě 

jsem byl pár let, vždyť tu jsem ve vězení už 35 let. Nejdýl jsem na svobodě pobyl 3 měsíce. … 

Já se za to, co jsem spáchal stydím, nejsem na sebe hrdej. …hrdý jsem asi na to, že mám 

skvělé a dobré rodiče a na to, že jsem jim nikdy neublížil…fyzicky tedy. Když vidím, dnes ty 

mladý, jak klidně okradou vlastní rodiče a ještě je zmlátí, to se mi nelíbí No řekněte, to je 

přeci strašný… takový jsem nikdy nebyl. …já žiju rád, jsem rád na světě, když jsem byl 

mladej, byl jsem hloupej a naštvanej… kdybych mohl vrátit čas, tak bych začal znovu, jinak a  

líp. …označil bych to za špatnou věc, mojí vinou. … lituju toho, že jsem tu zavřený a hlavně 

toho, že tím ubližuju svým nejbližším, rodičům tedy. Nikoho jiného nemám. … (úsměv) no, 

nepřejte si vidět, jak je zlodějíčkovi jako mě, když ho někdo druhej okrade! Jednou jsem si 

koupil auto a neměl jsem ho ani den a ukradli mi ho, já myslel, že ty kluky roztrhnu, byl jsem 



 

  

hoooodně rozzlobený (úsměv)… myslím, že napravit už nemůžu nic, až se dostanu ven, bude 

mi 58 let, tak nevím, jak mám začít a  kde mám začít. Možná na mě bude přítelkyně čekat, ale 

neumím si představit, že bych to zvládnul….žít venku….“ 

Proband naprosto uznává svoji vinu, ví, že on je původcem toho špatného. S výší 

trestu naprosto souhlasí.  

Na škále D6 skóroval 15 body, vůči normální populaci se nachází na 9. stenu, což je 

pásmo vysokého sklonu k prožívání pocitů viny. Snad tento vysoký skór souvisí do značné 

míry s věkem a bilancováním života. 

Setkání s probandem bylo velice příjemné, hovořil otevřeně o všem a sděloval mi své 

niterné myšlenky. Nelhal a neměl snahu se jevit lepším než je.  

 

 



 

  

Proband č. 14 – označení v textu N14, vybrané číslo 5 

 

Proband je 34letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody již počtvrté. Toho 

času si odpykává 8. měsíc z celkově vyměřených 20 měsíců za majetkovou trestnou činnost. 

Zároveň ještě očekává rozsudky dvou dalších soudů, které mu trest ještě navýší. Je české 

národnosti. Nejvyšší dosažené vzdělání má střední odborné bez maturity. Během školní 

docházky proband chodil do školy poctivě, problémy s neomluvenou nebo nadměrnou 

absencí neměl. 

Během svého života vystřídal 4 – 5 zaměstnání. Naposledy pracoval jako údržba na 

benzínových stanicích a jako kameník u jednoho nejmenovaného zaměstnavatele. Konflikty 

v zaměstnání nebo zvýšenou absenci nepotvrdil.  

Svou finanční situaci vidí jako velice špatnou, protože má obrovské dluhy, které 

nedokáže uplatit. Otevřeně říká, že je ani platit nehodlá. 

Zdravotní stav je dobrý, bez pracovních omezení. V dětství neutrpěl žádná vážná 

poranění hlavy ani neprodělal jiná závažná onemocnění. Z návykových látek užívá pravidelně 

tvrdé drogy, občas pije alkohol a denně kouří cigarety. Konkrétně je závislý na pervitinu a to 

již dlouhodobě. 

Do 18 let byl vychováván jen matkou. Otec s nimi nežil. Matka o výchovu nejevila 

moc zájem, proband sám říká, že jej vychovávala ulice. Pochází ze 4 sourozenců, je nejstarší 

z nich. K útěkům z domova neměl důvod, na ulici se pohyboval stále. Z rodinných příslušníků 

byl trestán odnětím svobody jen jednou jeho bratr. V dětství se pohyboval v partě a jejím 

prostřednictvím se dostával do konfliktů s policií.  

Před uvěznění proband žil s družkou ve společné domácnosti s dvěma dětmi. 

S přítelkyní udržuje vztah i po dobu svého uvěznění. 

Před 18. rokem nebyl trestán, avšak kriminálního jednání se dopouštěl už jako malý. 

Pamatuje si na dobu, kdy mu bylo asi 8 let a zdemolovali s kamarády telefonní budku. Přijela 

na ně policie. V roce 1996 dostal poprvé podmínku za vykrádání aut a o 3 roky později byl již 

poprvé odsouzen k trestu odnětí svobody. Další výkon trestu následoval v letech 2001, 2005 a 

poslední teď od roku 2009. Mezi tím strávil hodně času několikrát ve vazbě, ale většinou na 

něj měli málo důkazů, aby ho obvinili. 

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 



 

  

„ Já jsem kradl a taky jsem vyloupil pár obchodů. Pak jsem to rozprodal, protože jsem 

potřeboval peníze.  …Mně to baví, je to vzrušení, dobrodružství. …Kdybych mohl, tak bych 

odtud utekl. … Když nad tím přemýšlím, napadá mě, že až se dostanu ven, udělám to znova, 

ale líp. …lituju toho, že jsem tady, že tu sedím, že mě chytli. …kdyby mě někdo okradl, tak 

bych si řekl, že jsem si to měl zabezpečit mnohem líp. …označil bych to celé za svoji blbost … 

mrzí mě, že nemůžu pomáhat dětem … poškodil jsem sám sebe, já tu sedím…napravit? 

Nevím.“ 

Proband necítí vinu za svůj čin a trest považuje za přiměřený, je s ním víceméně 

smířen jako s nutným zlem. 

Na škále D6 skóroval 9 body, tedy na 6. stenu v rámci vězeňské populace v pásmu 

průměru. 

Proband si nedělá starosti se svým osudem, nevidí nic špatného na tom, co dělá. Má 

problémy s vyjadřováním a vzhledem ke způsobu života, co vede, vypadá nejméně na 45let. 

 

 



 

  

Proband č. 15 – označení v textu V15, vybrané číslo 3 

 

Proband je 40letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody počtrnácté. Je to 

zasloužilý recidivista, který svou kriminální kariéru založil na páchání majetkové trestné 

činnosti. Toho času si odpykával 1. měsíc z celkové výměry 22 měsíců. Je české národnosti. 

Nejvyšší dokončené vzdělání má základní.  Ve škole ho to nebavilo, lákalo ho dobrodružství 

venku již jako malého. Během školní docházky měl velké problémy s chozením za školu a 

měl velký počet zameškaných hodin. Ovšem svého počínání nelituje, dokonce se při tom 

usmívá a dodává, že na věc vzpomíná s humorem.  

Nakonec se kvalifikoval na práci skláře, avšak tomuto povolání se nikdy nevěnoval. 

Za krátkou dobu, co se pohyboval na svobodě vystřídal dvě zaměstnání. Těsně před 

posledním nástupem k výkonu trestu se živil jako stavební zedník.  

Finanční situaci charakterizuje jako dobrou, bez problémů.Zdravotní stav dobrý, plně 

práceschopný. Vážná zranění či onemocnění hlavy neutrpěl ani neprodělal. Z návykových 

látek kouří denně cigarety. V 25 letech užíval krátkou dobu pervitin, ale závislý není.  

Do 3 let jeho věku žil otec i matka spolu. Pak se rozvedli a matka se ihned provdala za 

jiného muže, s kterým žije doteď.  V tomto složení vyrůstal spolu se svým starším bratrem a 

mladší sestrou do jeho 14 let. Proband kolem 14. roku začal utíkat z domova za svým otcem. 

Nerozuměl tomu, proč matka otce opustila. Po letech se dověděl, že otec matku fyzicky 

napadal. Vypovídá, že má vlastně 3 rodiče a se všemi má velmi dobré vztahy. Otčím se k 

němu choval ještě lépe, než jeho vlastní otec a toto trvá stále. Proband o sobě v této 

souvislosti mluví jako o černé ovci rodiny. Na výchovu nebo zacházení si nemůže stěžovat, 

chyba je  v něm. V 16 letech bylo zahájeno soudní jednání o svěření péče probanda do rukou 

otce. Úspěšně. Z rodinných příslušníků nebyl nikdo trestán odnětím svobody. V dětství trávil 

čas ve vesnici v partě kamarádů, s kterou hráli volejbal. Pozici  partě měl někde uprostřed. 

Dnes rád hraje volejbal, nohejbal, fotbal a věnuje se všem sportovním aktivitám, které vězení 

nabízí. 

Před nástupem do vězení žil nějaký čas s družkou, s kterou čekal dítě. Vzali se, ale než 

došlo ke spáchání posledního trestného činu, rozvedli se. Na syna platí výživné. 

Proband ve věku 16 let byl umístěn do nápravného zařízení pro mladistvé za 

majetkovou trestnou činnost. Podobný čin zopakoval hned rok na to. Od té doby pobyl ve 

vězení celkem 20 let a na svobodě strávil nejdelší čas 3,5 roku, což byla doba před spácháním  

tohoto trestného činu. V té době si našel konečně přítelkyni, vzali se a žil spořádaný život. 

Jeho žena však čekala již třetí dítě. Proband chodil den co den jen do práce a vyhýbal se všem 



 

  

svodům. Ovšem manželka k němu změnila přístup, což on neuměl zvládnout. Sám vypovídá, 

že neumí řešit problémy, že na něj není spoleh. Několikrát zopakovává, že je velmi špatný 

člověk a několikrát se v sobě zklamal. Od přítelkyně se odstěhoval, rozvedli se a on neměl 

kam jít. Proto šel a úmyslně spáchal tento trestný čin. Chtěl do vězení.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

Dnes o tom vypovídá: „ že to bylo zbytečné, neumím prostě tohle snášet, neumím 

zvládat problémy a když si nevím rady, tak odcházím. … Nejlepší na všem je, že jsem se 

nepoučil, mně se líbí to, že to jde pořád dokola. Vězení je pro mě jistota. ... Nic bych neměnil, 

udělal jsem přesně to, co jsem udělat chtěl. …Nelituji toho, že jsem ve vězení, je to pro mě 

domov. Prizonizace, však jste to jistě četla. Tak to  jsem přesně já.  … I kdybych měl možnost 

věci udělat znovu, udělal bych to znova, nebo něco jiného. … Mně mrzí to, že jsem se oženil, 

že jsem se seznámil a největší chybou bylo zplodit dítě. To teď bude vyrůstat bez otce. A já ho 

ani nebudu vídat. Nebudu se o něj moct starat… Poškodil jsem asi rodiče, těm to ubližuje. Na 

mě nezáleží. Mně je tu dobře. …Kdyby tohle někdo udělal mně, tak bych ho asi zabil 

(úsměv)… Označil bych to za holý fakt. … napravit.. změnil bych jen to, aby se nenarodil ten 

syn. To jsem neměl dělat.“ 

Proband za své protiprávní jednání cítí vinu. K výši trestu udává: „mně se zdá ten trest 

mírný. Mohl jsem dostat mnohem víc. Paní soudkyně byla moc hodná a bylo jí mě líto. Říkala 

mi, že jsme takový šikovný člověk a že si kazím život, a že mi dá šanci.“ 

Na škále D6 skóroval 7 body, nalézá se na 5. stenu v rámci vězeňské populace, tedy v 

pásmu průměru. 

Proband je velmi vstřícný, zvyklý na vězeňské prostředí. Je sečtělý vůbec nepůsobí 

dojmem, že má jen základní vzdělání. Jeho projev je velmi kultivovaný a chování slušné. 

Rozhodně souhlasím s postojem paní soudkyně. Umí vzbudit velmi dobrý dojem. 

 



 

  

Proband č. 16 – označení v textu V16, vybrané číslo 13 

 

Proband je 38letý muž, který je výkonu trestu odnětí svobody poosmé. Toho času si 

odpykával 5. měsíc z celkově vyměřených 8 měsíců za držení omamné látky. Nejvyšší 

dosažené vzdělání je základní. Škola ho nebavila a tak do ní nechodil. Důsledkem byla 

snížená známka z chování.  

Během dosavadních let vystřídal 3 – 4 zaměstnání. Poslední, kterým se živil, byla 

tesařina ovšem v zahraničí.  

Svou finanční situaci hodnotí jako bez problémů, dobrou. Zdravotní stav je dobrý, bez 

pracovních omezení. Vážná onemocnění ani úrazy hlavy neprodělal. Z návykových látek 

užívá příležitostně spíše experimentálně tvrdé i měkké drogy. 

Do 18 let věku žil s oběma vlastními rodiči. Pochází z pěti sourozenců on je nejmladší. 

Vztahy rodičů k probandovi popisuje jako vřelé, al eo matce zároveň vypovídá, že byla 

přísnější. K útěkům z domova neměl nikdy důvod, a žádný z rodinných příslušníků nabyl 

v minulosti trestán odnětím svobody.  V dětství byl členem party, s kterou vykrádali a kradli 

auta, tudíž se často dostávali do konfliktu s policií. Svou pozici uvnitř party popisuje jako 

střední. K dnešním zálibám patří cestování.  

Proband je rozvedený a před nástupem do vězení žil sám. Z manželství vzešlo jedno 

dítě, proband s dcerou nežije, platí na ni výživné.  

Před 18. rokem trestán nebyl. Prvního trestného činu, za který byl souzen, se dopustil 

v 21 letech a jednalo se o převaděčství. Dostal 27 měsíců. Poté byl ihned odsouzen za krádeže 

aut na 26 měsíců k trestu odnětí svobody. Od té doby se dopouštěl jedné trestné činnosti za 

druhou. Falšování dokumentů, převaděčství, aj.  

K poslednímu trestnému činu proband nebyl příliš sdílný, na většinu otázek odpovídá 

„nevím“. K trestnému činu ho napadá, že je vina na něm. Ovšem lituje jen toho, že měl u sebe 

drogy, což tvořilo důvod k odsouzení, nic z toho, co udělal by nevrátil, lituje toho, že se 

nechal dopadnout. Chybu spatřuje v tom, že vůbec přijížděl do Prahy a jako oběť svého 

počínání vidí svou matku, která tím trpí nejvíc. Na ostatní otázky neodpovídal. 

Trest považuje za mírný a cítí vinu za to, co spáchal.  

Na škále D6 skóroval vysoko na 15 bodech. V rámci normální populace se nachází na 

9. stenu, v rámci vězeňské populace na 8. stenu, avšak v pásmu vyššího sklonu prožívání 

pocitů viny. 



 

  

Proband č. 17 – označení v textu V17, vybrané číslo 31 

 

Proband je 26letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykával 2. týden z celkově vyměřených 28 měsíců za loupež. Nejvyšší dosažené vzdělání 

má základní. Škola jej příliš nebavila a na střední škole chodil za školu tak dlouho, až z ní 

předčasně odešel úplně. Dnes svého počínání lituje.  

Za dosavadní dobu vystřídal již 7 různých zaměstnání a pracoval většinou jako zedník. 

Konflikty na pracovišti nebo vysoká absence se nevyskytovaly.  

Finanční situaci hodnotí jako špatnou, jelikož má větší dluhy. Zdravotní stav je dobrý, 

bez pracovního omezení. Závažné úrazy nebo onemocnění hlavy neuvádí. Z návykových látek 

užívá příležitostně měkké drogy, alkohol a občas si zapálí cigaretu.  

Do 18 let byl vychováván jen matkou a ve společné domácnosti žil ještě se svými 3 

sestrami. Vztah mezi matkou a probandem popisuje jako vřelý. Proband v pubertě opustil 

domov, utekl bez rozloučení kvůli touze osamostatnit se. Rodinní příslušníci nebyli trestáni 

v minulosti odnětím svobody. V dětství proband trávil čas především s rodinou, občas 

s partou kamarádů zašli hrát fotbal. Do konfliktu s policií se nedostali. Pozici v partě měl 

vedoucí. Dnes mezi jeho koníčky patří stále sport a hlavně počítač. 

Proband žil před uvězněním se svou přítelkyní, s kterou mají 2 děti (jedno je s jinou 

ženou, ale proband je má ve své péči) ve společné domácnosti. Zatím spolu udržují styky i po 

uvěznění. 

Před 18. rokem nebyl trestán,  trestný čin – loupež – spáchali v trojici. Této akce se 

účastnil z touhy po rychlém nabytí peněz, protože v té době byl bez zaměstnání a vršily se mu 

dluhy. Během loupeže došlo ke rvačce. Za mříže se dostal na udání kamaráda.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

„…napadá mě k tomu, že jsem idiot. Neměl jsem peníze, byla to strašná situace. 

Nemohl jsem najít práci a když mně kluci navrhli tu loupež, šel jsem do toho. Nevím, na co 

jsem myslel, ale teď si to vyčítám. Mohl jsem to vyřešit jinak… Moc mě mrzí, že  jsem teď tady 

ve vězení, protože jsem mohl být s rodinou. .. poškodil jsem svoji rodinu, budou teď pošpinění 

tím, co jsem udělal… musím splatit ty dluhy a najít si dobrou práci. Chci tu dostudovat, to 

taky byla pěkná blbost… ale už se to stalo, a poveze se to se mnou celý život… taky bych ho 

udal…prostě to celé byla blbost a já za to teď platím…“ 



 

  

Proband cítí vinu za spáchaný trestný čin a trest se mu jeví jako mírný. Paní soudkyně 

prý přihlédla k faktu, že má ve své péči syna. 

Na škále D6 skóroval na 10 bodech, pohybuje se tak v pásmu průměru na 6. (7.) stenu. 



 

  

Proband č. 18 – označení v textu V18, vybrané číslo 7 

 

 Proband je 22letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 2. týden z celkově vyměřených 3 měsíců za krádež. Je české národnosti. Nejvyšší 

dosažené vzdělání má základní. Školu dále nedokončil, jelikož měl přílišnou absenci ve školní 

docházce. Důvodem k záškoláctví byli kamarádi, kteří jej zlákali k nejrůznějším akcím. Ve 

škole dostal sníženou známku z chování a doma o tom rodiče neměli dlouho ponětí.  

Do této doby vystřídal několik brigád. Má větší problémy s nadřízenými, kteří ho 

kritizují za to, že pracuje pomalu nebo vůbec ne.  

Finanční situaci si hodnotí jako dobrou, bez problémů. Zdravotní stav dobrý, v dětství 

neprodělal žádná závažná onemocnění ani úrazy hlavy. Z návykových látek užívá krom 

příležitostně alkoholu všechny duhy pravidelně. Je závislý na tvrdých (již 6 let užívá pervitin) 

i měkkých drogách. Kouří denně. 

Do šesti let svého věku byl vychováván oběma svými rodiči. Poté se matka od otce 

odstěhovala někam daleko na druhý konec republiky. Tehdy viděl naposled svoje dva bratry. 

Pak se rodiče rozvedli a on zůstal s otcem. Dodnes tomu moc nerozumí a o matce ani bratrech 

nemá žádné právy, ani neví, kde by je měl hledat. K mamince dodává, že o něj nejevila moc 

zájem a dokonce jej často fyzicky trestala, proto chtěl zůstat s otcem. Ten byl sice na 

probanda hodný, ale jen v čase, kdy nebyl opilý. Často utíkal z domu, protože se neuměl 

vyrovnat s otcovým blázněním, když byl opilý. Co si dokáže vybavit, neví o nikom z rodiny, 

kdo by byl trestán odnětím svobody. Dětství strávil v partě, s kterou jednou ukradli loď a 

vyšetřovala to policie. V partě měl prostřední pozici. Mezi jeho koníčky dnes patří sport,práce 

a slečna. 

Proband žil před uvězněním se svou přítelkyní, s kterou má 2letého syna. Ovšem toho 

teď prakticky nevídá. S partnerkou zatím styky udržuje dál.  

Proband se v 16 letech dopustil vloupání a byly mu za to vyměřený obecně prospěšné 

práce. Další trestný čin je až tento. K tomu dodává: „já jsem se k tomu vlastně dostal 

náhodou. Kamarádi mě do toho navezli. … ale já jsem nevzal víc než věci za 4 a půl tisíce. 

Kdybych byl tehdy s přítelkyní, tak bych to neudělal, ale kamarádi mě hecovali. A já jsem 

takovej, že na všechno kývnu. … nejlepší na tom všem je, že už konečně vím, jak vypadá to 

vězení, ten trest. ...chyba byla, že jsem se nechal zlákat ..zase. …nebyl to můj nápad, nebyla to 

moje vina…. Napadá mě k tomu, že jsem debil… kdyby to šlo vzít zpátky, neudělal bych to 

znova…lituju toho, že jsem to  udělal...já jsem udal kámoše, jinak bych v tom byl sám, nelituju 



 

  

toho ale…poškodilo to mě  a mou přítelkyni…nejradši bych tam ani nebyl tenkrát… to nevím, 

nepřemýšlel jsem nad tím …(nad nápravou věci)“. 

Proband cítí vinu za svůj čin, trest považuje za nespravedlivý. Prý je příliš vysoký a on 

neodcizil věci ve výši nad 5.000 Kč. 

Na škále D6 skóroval 12 body na 7. (6.) stenu pro normální populaci, tedy v pásmu 

průměru. 



 

  

Proband č. 19 – označení v textu N19, vybrané číslo 19 

 

Proband je 33letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 11. měsíc z celkově vyměřených 15 měsíců za zpronevěru a k tomu navíc 100 dní 

obecně prospěšných prací.. Je české národnosti. Nejvyšší dosažené vzdělání má všeobecné 

gymnázium. Během studia měl problémy ohledně záškoláctví, důsledkem byla snížená 

známka z chování. Za školou trávil čas se slečnami a opíjením se alkoholem. 

Do této doby vystřídal 5 různých zaměstnání. Poslední práce před nástupem do vězení 

byl řidič kamionové dopravy. Konflikty nebo zvýšenou absenci v práci proband neuvádí.  

Finanční situaci si hodnotí jako špatnou. Zdravotní stav dobrý, v dětství neprodělal 

žádná závažná onemocnění ani úrazy hlavy. Z návykových látek užívá příležitostně alkohol a 

příležitostně si zapálí cigaretu. 

 Do 18 let svého věku vyrůstal s oběma svými rodiči. Žil ještě se starším bratrem. 

Vztahy v rodině popisuje jako vřelé bez problémů. K útěkům z domova neměl důvody. A 

nevybavuje si, že by byl někdo z rodinných příslušníků kdy trestán odnětím svobody. 

V dětství hrávali s partou kluků různé míčové hry. Zájem o sport má dodnes. Pozici v partě 

popisuje jako střední. Do konfliktu s policií se nikdy nedostali. 

Proband je rozvedený a před uvězněním žil ve společné domácnosti s přítelkyní. 

Z prvního manželství má dvě děti a nová přítelkyně má také jedno. Všechny vychovávají 

společně. 

Proband nebyl trestán před 18. rokem. Ale v 25 letech se dopustil krádeže, za kterou 

mu soud udělil podmínku. V 30 letech dostal za další trestnou činnost podmínku a v 32 letech 

se dopustil zpronevěry, za kterou si teď odpykává trest.  V době spáchání trestného činu 

pracoval.  

 

Výpověď k trestnému činu (ilustrativní): 

 

K trestnému činu sděluje málo informací. Udává, že: „všechno to bylo tvrzení proti 

tvrzení, ..tvrzení moje a tvrzení mého bývalého zaměstnavatele…soud se přiklonil na jeho 

stranu, no… neměl jsem na nic svědky, to byla chyba… napadá mě, že s tím teď nic stejně 

neudělám a je zbytečné nad tím přemýšlet…. Kdybych měl možnost vrátit čas, tak bych se 

 snažil celé věci vyhnout a víc bych kryl sám sebe… označil bych to jako svoji smůlu… lituji 

toho, že jsem páchal, a že jsem zde. .. asi bych se bránil stejným způsobem… napravit  se to 



 

  

nedá, už sedím a bude to se mnou celý život… poškodil jsem tím hlavně přítelkyni a děti… 

poučil jsem se, že si musím dávat víc na všechno pozor  a nevěřit lidem…“. 

Proband necítí vinu za čin, za který byl odsouzen, a trest pochopitelně vnímá jako 

nespravedlivý. Víc se k celé záležitosti nechce vyjadřovat. 

Na škále D6 skóroval jen 3 body, pohybuje se tedy v pásmu podprůměrném na 3. (4.) 

stenu v rámci normální populace (vězeňské populace). 

 



 

  

Proband č. 20 – označení v textu N20, vybrané číslo 666 

 

Proband je 44letý muž, který je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé. Toho času si 

odpykává 3. den z celkově vyměřeného trestu v délce 5 let za falšování a pozměňování peněz. 

Je české národnosti. Nejvyšší dosažené vzdělání je střední odborné s maturitou. Do školy 

chodil poctivě, bez větší absence či neomluvených hodin.  

Je vystudovaný v oboru stavebního průmyslu, ale nikdy se tomu nevěnoval. Celý život 

pracuje jako produkční na XXXXXX. Konflikty nebo absence v práci neuvádí.  

Finanční situaci si hodnotí jako dobrou. Zdravotní stav je dobrý, jen trpí na astma, což 

mu však nebrání v práci. V dětství neprodělal žádné závažné onemocnění ani úrazy hlavy. 

Neužívá ani nikdy neužíval žádné návykové látky, je nekuřák a abstinent. 

Do 18 let věku vyrůstal se starším bratrem a oběma vlastními rodiči ve společné 

domácnosti. Vztahy by popsal jako vřelé. K útěkům z domova neměl důvod. Žádný z členů 

jeho rodiny nebyl v minulosti trestán odnětím svobody. V dětství byl vůdcem party, přesněji 

řečeno vedl basketbalový tým. Nikdy nevstoupil do konfliktu s policií.  

Proband byl dvakrát ženatý. První žena mu umřela a poté se oženil ještě jednou, ale 

rozvedl se. Před uvězněním žil s přítelkyní. Má celkem tři děti, avšak výživné platí už jen na 

jedno z nich. Zatím přítelkyní vztah udržují dále. 

Před 18. rokem nebyl trestán, první prohřešek spáchal před sedmi lety, za což je teď 

trestán. U soudu stanuli celkem dvě osoby, on a jeho společník. Odsouzen byl však sám. Sám 

sebe proband v této věci popisuje jako důvěřivého a proto nakonec veškeré obvinění připadlo 

na něj. Celou věc označuje za justiční omyl. Napadá ho jen, že je to celé nespravedlivé. 

Chyba byla už na začátku, že přijal svého kamaráda za společníka. Tedy teď už to kamarád 

není. Z nejlepší považuje v celé té věci, že aspoň už má v hlavě srovnané, koho chce mít ve 

svém životě a koho ne. Kdyby mohl vrátit čas, nikdy by již vícekrát tuto osobu do své firmy 

nepřijal. Lituje toho, že je za mřížemi, a především, že to teď budou mít jeho děti těžké. Mrzí 

ho, že s nimi nebude, až budou vyrůstat. Děti zároveň spatřuje jako ty, které nejvíce poškodil. 

Napravit teď nemůže už nic, měl si dávat větší pozor.  

Proband rozhodně necítí vinu za čin, pro který byl souzen. Bere trest za křivdu a 

nespravedlivé rozhodnutí soudu. Odvolává se na špatné zákony. Trest je tedy pro něj 

nespravedlivý, trestá nesprávnou osobu. 

Na škále D6 skóruje pouhými 2 body a nachází se tak v pásmu podprůměru na 3. (4.) 

stenu pro normální (vězeňskou) populaci. 


