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Úvod 

 

Kriminologie v minulosti vnímala ženskou delikvenci se značnou lhostejností, 

kriminologové, v zásadě pouze muži, vycházeli při tvorbě teorií kriminality z úcty k mužské 

autonomii, silnému charakteru a inteligenci, zatímco ženy byly vnímány jako slabé, poddajné 

a pasivní. Vycházelo se především z názoru, že pouze čistá, poslušná dcera, manželka a matka 

může být pro společnost a muže přínosem. Žena, která si dovolila vzepřít se svým přirozeným 

znakům, byla považována za duševně nemocnou. To, že byly veškeré kriminologické studie 

v 19. stol. věnovány převážně mužům je pouhým odrazem toho, že ženy v té době nebyly 

považovány za plnohodnotné a mužům rovné osobnosti. 

 

Teprve v souvislosti s rozvojem a postupným prosazováním feministických přístupů se 

v posledních desetiletích 20. století začala i v kriminologii věnovat zvýšená pozornost ženské 

delikvenci. V souvislosti s celou řadou společenský změn se problematika kriminality žen 

stala relevantním problémem také pro českou vědeckou obec.  

 

Přestože dochází k postupnému nárůstu kriminologických výzkumů zaměřených na 

ženy, pachatelky, pozornost kriminologů stále více přitahuje studium kriminality mužské. 

Objektivní příčiny menšího zájmu o ženskou kriminalitu souvisejí s její charakteristikou. Je 

všeobecně známo, že ženy páchají méně závažnou, převážně majetkovou a hospodářskou 

trestnou činnost, působí menší škody než muži a celkově se ženská delikvence může jevit jako 

méně nebezpečná. Je však třeba zohledňovat neustálé společenské změny, které mají na 

kriminalitu, dle mého názoru, zásadní vliv. Od devadesátých let 20. století zaznamenáváme 

sice mírný, ale neustálý nárůst počtu ženských pachatelek, zároveň se mění také struktura 

trestných činů páchaných ženami. Pokud dnes například vnímáme násilnou kriminalitu 

páchanou ženami jako okrajovou záležitost, v budoucnu tomu může být docela jinak. 

Varováním mohou být změny v dynamice a struktuře ženské kriminality ve Spojených státech 

amerických, kde není přítomnost násilí u trestných činů páchaných ženami ničím 

neobvyklým, navíc tam dochází markantnímu růstu počtu mladistvých pachatelek.  

 

Potřeba zabývat se příčinami ženské kriminality tedy objektivně existuje, koneckonců 

do současnosti byla vytvořena celá řada kriminologických teorií o kriminalitě žen, žádná 

z nich však nepřináší uspokojivou odpověď na základní otázky, týkající se zejména malého 
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podílu ženské kriminality na jejím celkovém objemu a odlišný charakter ženské a mužské 

delikvence.  

 

Mým cílem v první části předkládané práce bylo přiblížení některých základních 

teoretických koncepcí o kriminalitě žen, vymezení určitých typologií ženských pachatelek a 

zhodnocení stavu vývoje a struktury kriminality žen. V této popisné části se snažím o 

přiblížení některých méně známých koncepcí ženské kriminality. Co se typologie 

delikventních žen týče, vycházím zejména ze zahraničního výzkumu, který je v této oblasti 

podstatně dále než tuzemské studie a zároveň je hojně prakticky využíván. 

 

Na úvodní teoretickou část navazuje část empirická, která předkládá výsledky mého 

výzkumu, ten se uskutečnil ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě. 

Tato malá sonda do problematiky odsouzených žen se skládá z dotazníkového šetření a 

navazujících narativních rozhovorů. Výsledky šetření byly porovnávány s justičními 

statistikami a ročenkami Českého statistického úřadu. Co se týče narativních rozhovorů, 

chtěla jsem především přiblížit osobnost ženy pachatelky, proto jsem interview strukturovala 

co možná nejméně, ze souvislého vyprávění odsouzených je možno vytvořit si určitou 

představu o tom, kdo jsou pachatelky trestné činnosti a zda, případně v čem se liší od 

nedelikventní populace.  

 

Úvodem bych také ráda poznamenala, že jsem předkládanou práci začala připravovat 

v době, kdy byl zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník účinný teprve pár měsíců a změny, které 

přinesl, se ještě nemohly objektivně projevit ve statistické ani empirické části, vycházím tedy 

z koncepce zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinného do konce roku 2009. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o kriminologicky zaměřenou práci, projeví se tato skutečnost zejména 

v terminologii, kdy namísto nového termínu „zločin“ používám „trestný čin“. V době 

uskutečnění empirického výzkumu nebyla do věznice umístěna žádná odsouzená za nově 

zavedené trestné činy. 
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1. Vymezení základních pojmů 

 

Kriminologové, autoři kriminologických koncepcí, lékaři, psychologové, sociologové, 

legislativci a celá řada dalších odborníků se již celá léta nemohou shodnout na obsahu 

základních pojmů používaných v kriminologii. Tyto rozdílné názory jsou výsledkem celé řady 

příčin, jednak vycházejí z rozdílné odborné orientace a variabilitě předmětu zkoumání, 

nicméně mohou být zapříčiněny také nedostatečnou spoluprací odborníků různých vědních 

oborů, stejně tak jako nedostatečným pronikáním moderních kriminologických koncepcí do 

trestních kodexů, judikatury apod.  

 

V následující kapitole se pokusím o základní vysvětlení stěžejních pojmů mé práce. 

 

1.1 Kriminologie 

 

Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o její 

kontrole. Samotné slovo "kriminologie" je přitom odvozeno od latinského crimen (zločin) a 

řeckého logos (zde ve smyslu učení). Termínu kriminologie poprvé použil v 

roce 1885 italský profesor práva Raffaele Garofalo, v roce 1887 pak francouzský 

antropolog Paul Topinard. Jako samostatný vědní obor se kriminologie konstituovala ve druhé 

polovině 19. století v Itálii, ovšem jejímu vzniku předcházela celá řada prací předních 

světových myslitelů, kteří se otázkou zločinu zabývali. Po více než stoletém úspěšném rozvoji 

ve světě (zejména v Evropě a v USA) je dnes kriminologie uznávána jako samostatná vědecká 

a pedagogická disciplína.1 

 

Kriminologie je především vědou empirickou a vědou multidisciplinární. Jedná se o 

společenskovědní disciplínou zabývající se jak jednotlivci (pachatelem, obětí, orgánem trestní 

justice, apod.), tak společností jako celkem i sociálními skupinami, které ji tvoří. Základním a 

trvalým úkolem kriminologie je získávání poznatků o kriminalitě a jejích souvislostech. 

Výsledky kriminologického poznání mají sloužit především zákonodárným orgánům, 

justičním orgánům a dalším orgánům sociální kontroly. Pozornost kriminologů je soustředěna 

                                                           
1 www.ok.cz/iksp/kriminologie.html 
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na zkoumání tří hlavních sociálních procesů, a to na prohlášení určitého jednání za zákonem 

zakázané (trestní zákonodárství), spáchání činu porušujícího tento zákon (kriminalita), reakce 

společnosti na toto porušení (trestní justice).2 Kriminologové také upozorňují, že kriminalitu a 

její pachatele do značné míry produkuje, či konstruuje sociální právní systém.3  

 

Základním pojmem užívaným kriminologií ve vztahu k pachateli je osobnost pachatele 

trestného činu. Osobnost pachatele je zde zkoumána jak po stránce psychické, tak po stránce 

sociální, vynechány nejsou ani biologické předpoklady jedince. Díky empirickým výzkumům, 

které představují základní praktické východisko kriminologie, získáváme určitý obraz 

pachatele a jeho osobnosti, což má význam především pro pochopení a vysvětlení 

kriminálního jednání i pro hledání vhodného způsobu zacházení s delikventní osobou. 

 

V kriminologii získáváme poznatky o konkrétním pachateli, které pak porovnáváme se 

znaky dalších jedinců, což vede k vytváření typologií pachatelů, kterých známe z historie i 

současnosti celou řadu. Kriminologické poznatky o pachatelích by měly vést ke snaze 

omezovat vliv faktorů vyvolávajících nebo zesilujících pravděpodobnost výskytu 

kriminálních forem chování, k obnově trestným činem narušených vztahů, k nalézání 

vhodných forem zacházení s pachateli, čili obecně k zefektivnění kriminální politiky státu. 

 

1.2 Kriminalita  

 

Kriminalita provází člověka a lidskou společnost již od jejích nejranějších forem a její 

vývoj naznačuje, že bude doprovodným fenoménem lidské společnosti i v budoucnu. 

Kriminalita neboli delikvence pochází z latinského slova „delinquere“, což znamená 

chybovat, provinit se nebo páchat. Jiný latinský výraz „crimen“ pak představuje celou řadu 

významů jako je zločin, vina, chyba, výčitka, příčina, obvinění apod. Tyto významy pak mají 

velmi důležité aspekty, které se v pojmu „kriminalita“ skrývají a zároveň odrážejí. Jednak 

                                                           
2 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 1. 
3 Renzeti, C. M.: Ženy, muži a společnost. [z anglického originálu přeložil Lukáš Gjurič]. Praha: Nakladatelství 
Karolinum, 2003, s. 334. 
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tento pojem označuje nepřípustné a nežádoucí chování, které je zvlášť nebezpečné pro okolí, 

a zároveň vyjadřuje trestuhodnost a sankcionovatelnost takového chování.4  

 

V současnosti se setkáváme se třemi základními vymezeními kriminality5, a to 

sociálně-etickým, sociologickým a normativním neboli trestněprávním.  

 

Sociálně-etický přístup se opírá o systém společenských norem a vzorů, toto pojetí pak 

kriminalitu odvozuje od toho, co se příčí dobrým mravům. Toto historicky nejstarší pojetí 

zločinu vyplývá z kulturně a historicky zformované sociální etiky dané společnosti, která 

funguje jako přirozený regulátor sociálního chování jedince. Z tohoto vymezení vychází také 

koncepce „přirozeného“ zločinu, který se týká bezprostředních mezilidských sociálních 

vztahů. Typickým příkladem přirozeného zločinu je např. vražda nebo krádež, tedy jednání, 

které je morálně nepřípustné a odsouzeníhodné. Opakem přirozeného zločinu je „umělý“ 

zločin, který reprezentují trestné činy, které nemusí být přirozeně morálně nepřípustné, ale 

jsou zakázány ve smyslu ochrany určitých společenských principů. Zpravidla se vážou na 

fungování institucí a souvisejí s organizovaností společnosti. Typickými trestnými činy jsou 

daňové úniky či finanční podvody, které reprezentují především „moderní“ kriminalitu.6 

 

V sociologickém pojetí je delikvence chování, které odporuje sociálně přijatým a 

uznávaným sociálním normám příslušného sociálního útvaru, a je považováno  

za jednání společensky nápadné, které vyžaduje kontrolu. Sociologický přístup používá pojem 

„sociální deviace“, tu lze vysvětlit jako odchylku od očekávaného standardizovaného a 

institucionalizovaného chování, které předepisuje sociální norma platná v určitém sociálním 

útvaru.7 Deviantní chování ale nelze ztotožňovat s chováním protiprávním, je to pojem daleko 

                                                           
4 Srov. Lubecová, G.: Kriminalita jako společenský fenomén. Bratislava:VEDA, 2009, s. 11. 
5 Zahraniční literatura uvádí vedle základních vymezení trestného činu také nové přístupy, jako je „mezikulturní 
univerzální norma“, podle níž je trestný čin v samotném základu porušením společenské normy, která je všude 
ve světě stejná bez ohledu na kulturní rozdíly. „Labelling přístup“ chápe trestný čin jako reakci společnosti na 
určité aktivity. Za takové chování je pachatel „označen nálepkou“. Pokud by tedy nebyly „nálepky“ nebyly by 
ani trestné činy. „Přístup založený na lidských právech“ označuje za trestný čin jakékoli jednání, kdy dojde 
k porušení lidských práv bez ohledu na zákonnost takového jednání. Tento přístup pak rozšiřuje chápání 
trestného činu tak, aby zahrnoval také sexismus, třídní vyloučení apod. „Přístup založený na lidské rozmanitosti“ 
definuje trestný čin jako způsob jednání, ve kterém deviace představuje normální reakci na represivní nebo 
nerovné okolnosti. Zastánci tohoto přístupu se zaměřují především na mocenské vztahy a pokusy vládnoucích 
skupin o omezení lidské rozmanitosti ve vědění, kultuře či jazyku. (srov. White, R., Haines, F.: Crime and 
Criminology. Melbourne: Oxford University Press, 2008, s. 4.) 
6 Srov. Lubecová, G.: Kriminalita jako společenský fenomén. Bratislava:VEDA, 2009, s. 12. 
7 Geist, B.: Sociologický slovník.  Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992, s. 251. 
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širší, obsahuje různé formy chování. Deviací se rozumí nejen kriminalita, ale i prostituce, 

alkoholismus, sebevraždy, chudoba apod.8 Kriminalitu tedy chápeme jako jednou z forem 

deviantního chování.  

 

Kriminalita je druhem sociální deviace, čímž rozumíme porušení nebo podstatnou 

odchylku od některé sociální normy, porušení formálních očekávání, případně neformálních 

požadavků kladených na lidské chování v dané společnosti. Od charakteru sociální normy, 

závažnosti jejího dodržování a míry porušení se odvíjí systém sankcí, který společnost vůči 

narušiteli normy uplatní.9  

 

Historicky nejmladší je normativní neboli trestněprávní pojetí kriminality, které je 

spojené především s utvářením kriminologické vědy a rozvojem trestního práva. Je to 

nejčastěji používané vymezení, jehož předností je přesnost a jednoznačnost vymezení obsahu 

a rozsahu kriminality. Kriminalita v legálním pojetí je chování vyjádřené souhrnem trestných 

činů, které úmyslně nebo z nedbalosti spáchali trestně odpovědní pachatelé na určitém území 

a v určitém časovém období.10 Tedy, kriminalita představuje takové formy chování, které jsou 

definovány skutkovými podstatami jednotlivých trestných činů. Samozřejmě se jedná o jev 

negativní, který ohrožuje a v mnoha případech i přímo narušuje základní hodnoty státu a 

společnosti, práva a svobody člověka. Kriminalitu však nelze úplně potlačit, je to jev, kterému 

se bohužel v moderní společnosti nevyhneme.11 

 

Legální pojetí tedy chápe kriminalitu jako souhrn jednání, které je v rozporu s trestním 

právem a je posuzováno jako trestná činnost. Kriminalitou neboli zločinností rozumíme 

souhrn společensky podmíněných činů, které mají relativně hromadnou povahu, ve zvýšené 

míře ohrožují společnost a jsou proto platným zákonodárstvím prohlášeny za trestné.12 Jinými 

slovy je kriminalita výskyt trestního chování vyjádřený souhrnem trestných činů spáchaných 

ve společnosti. Platné trestní právo stanoví, jaké protispolečenské chování se vzhledem ke své 

                                                           
8
 Kaiser, G.: Kriminologie. Přeložili Helena Válková, Gabriela Nikšová, Oldřich Suchý a Lydie Junková. Praha:      

C. H. Beck, 1994, s. 122. 
9 Munková, G.: Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2004, s. 9. 
10 Urbanová, M.: Sociální kontrola a právo. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 94. 
11 Urbanová, M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 14. 
12Urbanová, M.: Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006, s. 114. 
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nebezpečnosti pro společnost považuje za trestné činy13. Je samozřejmé, že jednání, které je 

v legální pojetí považováno za trestné se mění v sociálním a historickém kontextu.14 

 

Kriminalita je vždy předmětem měření, zkoumání a srovnávání. Otázka měření 

kriminality je předmětem řady kriminologických diskuzí. Jde zejména o to co a jak v případě 

kriminality měřit, když neexistuje celosvětová jednotná definice, resp. jednotný přístup k 

vymezení samotného trestného činu. Nejčastěji však vycházíme z legálního pojetí trestného 

činu. Podle oficiálních statistik zločinnosti v západních zemích je možné zjistit pozoruhodnou 

podobnost, jelikož se v nich ukazuje, že: mladí páchají trestné činy častěji než staří, pracující 

třída častěji než střední třída, černí častěji než bílí a muži častěji než ženy.15  

 

1.3 Osobnost pachatele trestného činu 

 

Problematika osobnosti pachatele je značně rozsáhlá a komplikovaná. Oblastí, na 

kterou lze nahlížet z několika hledisek a která pro své komplexní pochopení vyžaduje znalosti 

a zkoumání hned několika vědních oborů. 

 

Kriminologie, bohužel, nemá ucelenou a všeobecně uznávanou koncepci osobnosti 

pachatele trestného činu, a přitom právě osobnost pachatele stojí v popředí zájmu 

trestněprávní nauky jako určité kvality subjektu trestného činu. Je proto nezanedbatelným 

kritériem jak v procesu samotného páchání trestného činu, tak i v procesu soudního 

rozhodování o vině a trestu, kde se osobnost pachatele promítá do základního principu 

ukládání trestu, do principu adekvátnosti trestu. Rozhodnutí soudu o uznání viny pachatele 

společně s rozhodnutím o druhu a výměře trestu však trestní proces nezavršuje. Tím, co tento 

proces završuje, je až výkon soudem uloženého trestu. Osobnost pachatele je tak předmětem 

trestního práva nejen z hlediska viny a trestu, ale také z hlediska výkonu trestněprávní sankce, 

kde je osobnost pachatele předmětem penitenciární individualizace trestu. 

                                                           
13Kapr, J., Linhart, J., Fišerová, V.: Sociální deviace, sociální nemoci a medicíny. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1997, s. 79. 
14 V 16. stol bylo např. v Anglii trestné tuláctví ve smyslu nezaměstnanosti, tulák starší 18 let mohl být pověšen, 
pokud nezískal zaměstnání na dobu alespoň dvou let. V 17. stol. bylo nejrozšířenějším trestným činem v celé 
Evropě čarodějnictví. V současnosti je nejrozšířenější majetková a hospodářská kriminalita. 
15 Thompson, K.: Klíčové citace v sociologii. [z anglického originálu přeložil Jiří Orgocký]. London: Barrister & 
Principal. 2001, s. 163-164. 
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 Již samotný pojem osobnost pachatele nasvědčuje tomu, že kromě výše uvedeného 

významu pro trestní právo je nutno osobnost pachatele vnímat také jako určitou 

psychologickou kvalitu. Je to přece právě osobnost, která je základním předmětem zkoumání 

vědní disciplíny psychologie. V psychologii otevírá pojem osobnosti prostor pro široké pole 

různých problémů, hledisek a otázek zkoumání. Těmi nejzákladnějšími jsou: struktura 

osobnosti (tj. rozčlenění psychiky do určitých komponent, skladba vlastností jedince), 

dynamika osobnosti (tj. výklad chování a prožívání člověka, např. jak jedná ve stresu, jak se 

rozhoduje v konfliktních situacích apod.), vývoj osobnosti (tj. jakým způsobem vznikají 

konkrétní vlastnosti osobnosti).16  

 

Navíc absence obecně uznávané definice osobnosti pachatele vústila v to, že 

kriminologie nejčastěji používá psychologickou definici, která v nejobecnější rovině chápe 

osobnost jako organický celek duševního života člověka zahrnující jak biologický základ 

jedince, tak i sociální podmínky jeho života včetně společenských vztahů.17 

 

Osobnost bývá v kriminologii studována jako specifikum konkrétního jedince a jako 

specifikum jeho odlišností, případně shody s osobnostmi dalších jedinců, případně skupin 

jedinců. Základním kamenem popisu osobnosti delikventa je podrobný popis jeho 

konkrétního projevu, tedy spáchaného trestného činu. Takové hodnocení osobnosti pachatele 

má pak vysokou vypovídací hodnotu, neboť se zde hodnotí reálný projev osobnosti pachatele. 

 

 Pachatel a jeho osobnost jsou však zkoumány i v jiných souvislostech, než to činí 

trestní právo či obecná psychologie. Jedná se o spojení s fenoménem soudobé společnosti – 

kriminalitou. Je tedy předmětem zájmu věd o kriminalitě, věd primárně se zabývajících 

kriminálním chováním lidí, jedná se o nauku o trestním právu hmotném a procesním, 

kriminální politiku, kriminologii a kriminalistiku. Vzhledem k tomu, že trestně právním 

následkem trestné činnosti má být trest, jehož účelem je ochrana společnosti před dalšími 

společensky nebezpečnými útoky, je osobnost pachatele zkoumána také z hlediska účinnosti 

trestněprávní sankce v rámci oboru penologie. Jednotlivé poznatky všech výše uvedených věd 

jsou pak inspirací trestního práva a trestní politiky. 

 
                                                           
16 Čírtková, L.: Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 65. 
17 Marešová, A.: Pachatelé trestných činů. K problematice jejich osobnosti a vybraných typologií. Praha: IKSP, 
1994, s. 18. 
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Osobnost pachatele je tedy skutečně nutné chápat jako pojem multidisciplinární. 

Chceme-li opravdu proniknout do jeho problematiky, je nutno posuzovat tento termín v celé 

řadě souvislostí.  

 

1.4 Kriminalita žen 

 

Drtivá většina statistik a nejrůznějších studií jak v rámci České republiky, tak 

celosvětově jednoznačně ukazuje, že převážná většina obviněných, usvědčených a 

odsouzených jsou muži, což také implikuje, že trestná činnost je převážně mužskou doménou. 

Podíl žen na celkové trestné činnosti se zpočátku zdál být tak malý a rysy jejich kriminálního 

jednání tak nezávažné, že zabývat se ženami v tomto ohledu se dlouho považovalo za plýtvání 

časem. Kriminalita žen nebyla vnímána jako sociální problém. Kriminologie jako věda 

zabývající se stavem a vývojem kriminality ve společnosti, jejími příčinami a podmínkami 

výskytu, byla od svého vzniku na přelomu 18. a 19. století vědou mužů a vědou o mužích. 

 

Zájem o kriminalitu žen podnítil V. kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení 

s pachateli konaný v roce 1975 v Ženevě. Odborníci zde dospěli k závěru, že v mezinárodním 

měřítku začíná nabývat kvantitativně a kvalitativně nových, nebezpečnějších forem, avšak 

s poznatkem, že nelze odhadnout její kvantitativní trend.18  

 

Ve stejné době vycházejí dvě, v té době vnímané jako značně kontroverzní, publikace 

a to titul „Sisters in Crime“, jehož autorkou je celosvětově uznávaná kriminoložka, odbornice 

na kriminalitu žen a průkopnice feministického přístupu Freda Adler, autorkou druhé knihy 

s názvem „Women and Crime“ je pak neméně známá Rita James Simon. Obě autorky ve 

svých studiích došly, trochu překvapivě, k určitým  rozdílným závěrům, zároveň však obě 

shodně konkludují, že emancipace žen tkví zásadně v dosažení právní a sociální rovnosti obou 

pohlaví ve veřejném životě. Adler tvrdí, že odstranění genderových omezení a překážek na 

trhu práce dalo ženám příležitost stát se chamtivými, násilnickými a stejně náchylnými ke 

kriminálnímu jednání jako muži.19 Simon, která svou studii postavila na výzkumu vězněných 

žen v 60. a začátkem 70. let minulého století, zjistila, že dochází k růstu podílu vězněných 

                                                           
18 Čepelák, J., Karabec, Z.: K teoriím kriminality žen. Praha: Výzkumný ústav kriminologický.  1986, s. 5. 
19 Srov. Lilly, R.: Criminological theory: Context and consequences. London: Sage Oublications, Inc. 2002, s. 
170. 
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žen, odsouzených za majetkovou trestnou činnost, oproti Adler však nezaznamenala nárůst 

násilné kriminality. Simon konstatuje, že možnou příčinou nárůstu podílu žen na majetkové 

kriminalitě je rostoucí zaměstnanost žen, díky níž mají ženy větší příležitost ke kriminálnímu 

jednání přímo v zaměstnání nebo v souvislosti s výkonem povolání.  Simon také studovala, 

zda existují rozdíly v zacházení s muži a ženami v rámci trestního řízení a zda emancipace 

žen nemohla mít zásadní vliv na zrovnoprávnění přístupu orgánů činných v trestním řízení 

k oběma pohlavím.  

 

Obě publikace vzbudily značnou pozornost a sklidily notnou dávku kritiky, zároveň 

ale vyvolaly zájem odborné veřejnosti, která se tak zaměřila na kriminalitu žen ve větší míře 

než tomu bylo dosud. Americký sociolog Darrell Steffensmeier přišel se zajímavým zjištěním 

a to, že přestože ženská kriminalita stoupá, nedochází k vyrovnávání podílů kriminality 

páchané ženami a kriminality mužské. Můžeme však pozorovat, že kriminalita žen vzrůstá 

rychleji než kriminalita mužů. Steffensmeier rovněž rozporoval názor, že změny v profesní 

struktuře a zvýšení zaměstnanosti žen vedou k nárůstu tzv. „kriminality bílých límečků“. 

Zásadně pak nesouhlasil s názorem Simon, která pod kriminalitu bílých límečků řadila trestné 

činy jako krádeže, podvody, zpronevěru apod. Steffensmeier uvádí, že ženy jsou nejčastěji 

trestány za krádeže v obchodech a vystavování nekrytých šeků, z toho dovodil, že kriminalita 

žen souvisí s jejich každodenním životem, jako je nakupování a placení účtů za domácnost. 

Steffensmeier popírá, že by změny v profesní struktuře, zvýšená zaměstnanost žen a jejich 

větší emancipace vedly k růstu delikventního jednání, tvrdí však, že ženy mají díky vzniku 

velkého množství nákupních center, která fungují převážně na samoobslužném principu, více 

příležitostí k páchání trestných činů jako jsou drobné krádeže v obchodech, vystavování 

nekrytých šeků a zneužívání platebních karet. Steffensmeier souhlasí se Simon v tom, že 

došlo ke změně v oblasti stíhání a trestání ženských pachatelek, když v současnosti roste vůle 

k trestnímu stíhání a kriminalizování jednání delikventních žen.  

 

Také Steffensmeierovy teorie narazily na vlnu odporu a kritiky, sociologové jako 

Giordano, Kerbel a Dudley tvrdili, že role žen ve společnosti se mění postupně a určité změny 

nelze vypozorovat během tak krátké doby jako je Steffensmeierův  několikaletý výzkum. 

Giordano zanalyzoval policejní záznamy z let 1890 – 1976 a zjistil, že na počátku 20. stolení 

byly ženy v obrovské míře trestány za prostituci, pozdnímu 20. století pak dominuje 

majetková trestná činnost žen.  
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K uvedenému je závěrem třeba poznamenat, že poslední světové studie ukazují, že 

určité, dříve velice výrazné rozdíly ve struktuře kriminality mužů a žen postupně mizí a 

trestná činnost delikventních žen se začíná, i když pouze velmi mírně a pomalu, přibližovat 

kriminalitě mužské. Přestože u žen stále výrazně převažuje majetková trestná činnost, 

můžeme pozorovat mírný nárůst násilné kriminality žen. Velkým problémem se pak stávají 

závislosti na omamných a psychotropních látkách a v jejich souvislosti páchané zločiny. 

Zahraniční výzkum také varuje před rostoucí brutalitou zejména mladých žen, 

organizovaných v dívčích gangech.  

 

Přes celou řadu nedostatků jejich teorií je třeba poukázat na zásadní význam 

průkopových prací autorek Adler a Simon, které položily základ pro novou generaci 

feministicky orientovaných kriminologů. Odborná veřejnost začala diskutovat nad 

problémem, do té doby poněkud opomíjené, kriminality žen. V souvislosti s rozvojem a 

postupným prosazením feministického přístupu k sociálním jevům v posledních desetiletích 

se i v kriminologii začala věnovat zvýšená pozornost problematice žen a rozdílů mezi 

pohlavími. To odráží tzv. gender20 přístup a zvyšující se množství na něm založených gender 

studií.21  Je trvalou a celosvětovou skutečností, že podíl žen na celkové kriminalitě je velmi 

nízký (literatura uvádí hodnoty od 8% do 15%). Dalším faktem je také skutečnost, že od 70. 

let 20. století podíl ženských pachatelek na veškeré registrované kriminalitě ve světovém 

průměru stoupá. V České republice je zastoupení žen na objasněné kriminalitě od počátku 21. 

století stabilizováno na 11-12%.22   

 

Diskursy zabývající se kriminalitou žen začínají být sdíleny i ženskými autorkami, 

které nacházejí jiné odpovědi na staré otázky, zároveň však kladou otázky nové. Ptáme se po 

příčinách kriminálního chování a po možnostech jeho nápravy. Pozornost se přesouvá rovněž 

k zacházení s ženami uvnitř systému trestního práva a soudnictví, k charakteru neformálních 

sociálních systémů formujících se ve vězení či adekvátnosti uvěznění jako odpovědi na určité 

sociální problémy vůbec. 

                                                           
20 Gender = pojem poukazující na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým) mezi muži a ženami, které jsou 
kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. jsou časově a kulturně variabilní. Jsou předmětem a důsledkem 
rozdílné socializace. Je předpokládáno, že rodové rozdíly nejsou přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným 
stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. 
21 Blatníková, Š., Netík, K.: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti (psychologické a kriminologické 
aspekty). Praha: IKSP, 2007, s. 7. 
22 Srov. Statistiky Policie ČR 
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Závěrem je nutno poznamenat, že kriminalita žen přitahuje stále větší pozornost 

odborníků, kteří často upozorňují na nedostatky dosavadních teorií. Nejvíce pozornosti je 

v současnosti věnováno vlivu prostředí na potencionální ženskou pachatelku, zejména 

socializaci, které se jí dostává a příležitosti k páchání trestné činnosti. Je zde patrný velký 

posun k empirii, stále více vědců se snaží díky výzkumu porozumět, kdo jsou delikventní 

ženy a jakým způsobem žijí, zároveň se snaží o vytvoření co nejvěrnějšího obrazu osobnosti 

ženy pachatelky.  

 

Předmětem zkoumání je i postup orgánů činných v trestním řízení vůči delikventním 

ženám, druhy trestů, které jsou jim ukládány, zacházení s ženami ve věznicích a v neposlední 

řadě i role žen v orgánech trestně právního systému.23 

 

Přestože celá řada otázek zůstává nadále nezodpovězena, nemůže dnes již nikdo tvrdit, 

že by se kriminologický výzkum dál soustředil pouze na studium mužského zločinu a že by 

kriminologie byla vědou o kriminalitě mužů.  

 

1.5 Hlavní odlišnosti mezi ženskou a mužskou kriminalitou 

 

Jak již bylo uvedeno, ženské kriminalitě je stále věnována menší pozornost než 

kriminalitě mužské. Tento fakt je způsoben zřejmě tím, že ženská delikvence působí na první 

pohled spíše nenápadně. Ženská kriminalita jako by stála ve stínu kriminality mužů, ženy 

páchají trestné činy v daleko menším rozsahu než muži a činy, jichž se dopouštějí, mají 

společensky méně škodlivý dopad. Ve struktuře ženské kriminality převažuje kriminalita 

majetková a hospodářská, avšak s výrazně nižšími způsobenými finančními škodami než je 

tomu u mužů páchajících stejný druh kriminality.24 Je také třeba zmínit, že výskyt méně 

závažné trestné činnosti, zejména té majetkové je všeobecně, bez ohledu na pohlaví pachatele, 

větší, než jak je tomu např. u loupeží či vražd. Kriminalita žen se však od mužské liší nejen 

četností trestných činů, ale také jejich intenzitou, povahou trestné činnosti, způsoby a nástroji 

jejich páchání a také následky trestné činnosti. Přestože podíl žen na kriminalitě je nižší vždy, 

                                                           
23 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 11. 
24 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 10. 
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u všech trestných činů,25 rozdíl se zvyšuje v závislosti na závažnosti trestného činu, 

v případech méně závažného porušení zákona nejsou rozdíly tak markantní jako je tomu u 

závažných zločinů. Navíc majetková a psychická újma způsobená trestnými činy spáchanými 

ženami bývá podstatně menší, než je tomu v případech mužské kriminality. Nesmíme ale 

opomenout nebezpečí závažných morálních škod, které mohou být následkem kriminálního 

jednání žen, a to zejména v případech, kdy ženy páchají zločiny na svých nejbližších, tedy na 

dětech a mládeži. 

 

Individuální výzkumy ukázaly, že u většiny mužů i žen, kteří se rozhodli v kriminální 

kariéře pokračovat, gradují počty zločinných útoků během prvních deseti let a následně 

dochází k pozvolnému ústupu kriminálního jednání. I přesto zde můžeme najít určitou malou 

skupinu celoživotních pachatelů, půjde zejména o muže, kteří začali svou kariéru zločinců již 

jako mladiství a pokračují do dospělosti, obdobná, leč ještě menší skupina bude existovat i 

v ženské populaci.26  

 

K nejvýznamnějším rozdílům mezi kriminalitou mužů a žen patří bezesporu 

přítomnost násilí u spáchaného trestného činu, která je daleko výraznější v případě mužské 

delikvence. Ženy mají také daleko menší sklony k recidivě, a pokud už k ní dojde, většinou se 

nejedná o specializaci na jeden druh trestné činnosti. Ženy pachatelky se také zřídkakdy 

ztotožňují se spáchaným trestným činem, tak jak tomu někdy bývá u mužů-pachatelů. Menší 

zastoupení žen v organizovaném a vysoce lukrativním zločinu se vysvětluje tím, že ženy tolik 

neinklinují k životní kariéře zločince.  

 

Nelze také opomenout, že ženy daleko hůře snášejí stres spojený s uvězněním. Také 

reakce na uvěznění je u žen jiná než u mužů. Ženy prožívají zbavení svobody tíživěji, více 

postrádají citové vztahy, špatně nesou také odloučení od dětí, partnera, rodičů apod. Dochází 

u nich k větším citovým traumatům, vyskytuje se více deprese, citové a sociální deprivace. 

Společenství žen ve věznici je mnohem rozmanitější, než je tomu ve věznicích mužských. 

Jsou zde daleko markantnější rozdíly ve vzdělání a sociální úrovni. Všechny tyto okolnosti 

spojené s vyšší emocionalitou žen je základem pro vytváření konfliktů. Ženy mnohem 

                                                           
25 Výjimku tvoří prostituce, která je v mnoha státech světa trestným činem. Prostituce jako tzv. nejstarší řemeslo 
světa je doménou žen. 
26 Srov. Renzetti, C., Goodstein, L.: Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings. Los 
Angeles: Roxbury Publishing Company, s. 111. 
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dramatičtěji prožívají vzájemné vztahy, přátelství i nepřátelství a citlivěji reagují na podměty 

z vnějšího světa, rodiny apod.27 

 

Trestnou činnost ženy páchají převážně samostatně nebo v malých, relativně nestálých 

skupinách. Co se trestné součinnosti týče, ženy spolupracují s dalšími pachateli hlavně při 

závažnější trestné činnosti, na kterou si samostatně často netroufají. V těchto případech 

působí zejména jako spolupachatelky, případně pomocnice mužských pachatelů, kteří trestný 

čin zorganizují a řídí jeho spáchání. Mužskou parketou jsou také gangy, výzkumy z USA sice 

poukazují na to, že od 70. let 20. stol. také ženské gangy začínají získávat částečnou 

autonomii, zůstávají však stále závislé na gangech mužů, které je vytlačují z participace na 

nejvýnosnějších kriminálních aktivitách. Pro tyto skupiny je typická vysoká míra násilného 

jednání a i v ženských gangech je násilná činnost mnohonásobně vyšší než u žen 

samostatných, neorganizovaných pachatelek. I tak je podíl násilí v mužských gangech 

neporovnatelně vyšší.28 

 

Řada studií ukazuje, že žena potřebuje k tomu, aby spáchala trestný čin daleko větší 

míru provokace než muž, zvláště pokud se jedná o závažný čin. Ve srovnání s muži jsou ženy 

pachatelky často oběťmi fyzického týrání nebo sexuálního zneužívání a to jak v dětství, tak 

v dospělosti (srov. dále). Americké výzkumy z 90. let také poukázaly na četné biologické, 

neurologické nebo psychické abnormality u žen pachatelek. Dalším významným faktorem 

působícím na přesvědčení ženy ke spáchání zločinu je bezesporu muž – milenec, partner, 

manžel, který ji dokáže k trestněprávnímu jednání iniciovat. Ze strany partnera půjde často o 

vydírání, žena se začne obávat ztráty partnera, mnohdy tento strach převáží a přiměje ženu ke 

spáchání zločinu. Ženy jsou často schopny pro vztah a citová pouta udělat cokoli. Faktor 

citlivosti a empatie však na druhou stranu bývá používán také k vysvětlení nižší míry 

kriminality žen.  

 

Přes všechno co bylo řečeno výše je nutno konstatovat, že ženy páchají trestnou 

činnost a to i závažnou a existuje řada teorií, které se pokoušejí vysvětlit dvě základní otázky 

                                                           
27 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 11. 
28 Srov. Renzetti, C., Goodstein, L.: Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings. Los 
Angeles: Roxbury Publishing Company, s. 112. 
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– Jak vysvětlit rozdílný podíl na kriminalitě obou pohlaví? Jaké faktory nejvíce působí na 

vznik a vývoj ženské delikvence? 29 

 

2. Vybrané kriminologické teorie s akcentem na teorie kriminality žen 

 

2.1 Podstata a význam kriminologických teorií 

 

Kriminologické teorie mají vypovídat o tom, jaké faktory a skutečnosti hrají v genezi 

kriminality významnou roli s cílem nalézt optimální způsob řešení, tzn. jak jim předcházet, 

nebo alespoň snižovat jejich negativní dopad.30 Vzhledem ke skutečnosti, že kriminologie 

jakožto empirická vědní disciplína vychází ze zkušenostmi podložených a výzkumem 

ověřených poznatků i samotné teorie a přístupy, jenž se pokouší vysvětlit kriminální jednání, 

musí být podloženy výzkumem.  

 

V kriminologii se tradičně setkáváme s dělením teorií vysvětlujících kriminogenezi na:  

 

směr převážně biologických kriminogenetických teorií 

směr převážně psychologických kriminogenetických teorií  

směr převážně sociologických kriminogenetických teorií 

směr multifaktorových kriminogenetických koncepcí 31 

 

Prvé tři teoretické směry se pokoušejí nalézt příčinu zločinnosti buď v sociálním 

prostředí, nebo v osobnosti jedince, proto je můžeme nazvat jednodimensionální. Naproti 

tomu moderní multifaktorové teorie se zaměřují na větší množství skutečností, které přímo či 

nepřímo ovlivňují kriminalitu. Je však třeba poukázat na skutečnost, že zodpovědět otázku, co 

hraje klíčovou roli při vzniku kriminality, se bezezbytku doposud nepodařilo žádné teorii. 

Přesto je význam kriminologických teorií značný, můžeme je totiž chápat jako ucelený systém 

poznatků, které lze pomocí výzkumu potvrdit nebo vyvrátit. Výzkum pak chápeme jako 

                                                           
29 Renzetti, C., Goodstein, L.: Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings. Los Angeles: 
Roxbury Publishing Company, s. 113. 
30 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 59. 
31 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 80. 
 



20 

 

nejlepší možný prostředek k získání objektivních poznatků o kriminalitě, využitelných 

k jejímu předcházení a regulaci. 

 

Teorie ženské kriminality se pokoušejí najít hlavní odlišnosti mezi kriminalitou mužů 

a žen. Tyto teorie je možno členit podobně jako teorie zabývající se osobností pachatele a 

kriminalitou obecně. Jedná se o teorie akcentující determinanty biologické, psychologické, 

sociální a multifaktorové přístupy.  

 

Kriminologické teorie kriminality žen vycházejí především z její struktury a analýzy 

jejího stavu. Snaží se vysvětlit její odlišnosti od kriminality mužů. Pro biologické teorie je 

typická prezentace rozdílů mezi muži a ženami. Psychologicky a psychoanalyticky 

orientované teorie se soustřeďují obzvláště na vysvětlení kriminálního chování zvláštnostmi 

psychiky pachatelů. Podle celé řady odborníků se ženy dopouštějí delikventního jednání 

z emočních důvodů, zatímco u mužů převládá sobeckost, chamtivost, surovost a egoismus. 

Naproti tomu sociologické teorie kriminality žen, které se stále více prosazovaly po kritice 

biologicky orientovaných teorií, chápou kriminalitu jako sociálně patologický jev. Pro 

zastánce je typický názor, že nejvýznamnějším činitelem, který působí na vznik a vývoj 

kriminality, je sociální prostředí, které člověka formuje, socializuje a připravuje na jeho 

budoucí role ve společnosti. Další teorií kriminality žen je tzv. multifaktorový přístup, trestná 

činnost se dle této koncepce odvíjí od vzájemného působení množství sociálních, 

ekonomických a jiných faktorů.32 

 

V následující kapitole se budu zabývat vybranými kriminologickými teoriemi v rámci 

jednotlivých směrů a zaměřím se na koncepce objasňující genezi a vývoj kriminality žen. 

 

2.2 Biologické kriminogenetické teorie 

 

Biologické teorie vzcházejí z genetiky. Představitelé prvních biologických teorií 

považují za zločince individuum, jenž je dědičně poznamenáno stigmatem degenerace. 

K delikventnímu jednání je člověk biologicky determinován. Mezi nejznámější biologické 

                                                           
32 Srov. Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 29-32. 
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teorie patří teorie rozeného zločince, jejímž autorem je Cesar Lombroso. Na základě měření 

tělesných proporcí odsouzených zjistil, že se u zločinců často vyskytují určité tělesné 

anomálie a na tomto základě vytvořil obraz lidského typu, který byl podle něj předurčen 

ke zločinecké dráze.33  

 

Ženy jsou podle biologických teorií už od přírody tělesně a duševně méně vyspělé, 

předurčeny k pasivitě, podřízenosti, mateřství, emocionální citlivosti a k menší brutalitě a 

kriminalitě. Převládají u nich mateřské pudy, což má za následek menší počet konfliktů se 

zákonem, než je tomu u mužů.34 Lombroso tvrdil, že ženy nejednají kriminálně z důvodu 

slabší tělesné konstrukce. Navíc, ženy nahrazují kriminální jednání prostitucí. Typickou 

pachatelkou je podle Lombrosa žena, která nemá dostatečně vyvinutý mateřský pud a její 

psychika odpovídá lépe mužskému pohlaví. 

 

Hlavní kritika starších biologických přístupů spočívala v tom, že tyto teorie naprosto 

opomíjejí vliv sociálního prostředí a strukturálních podmínek. Závěry těchto teorií nebyly 

potvrzeny ani empirickým výzkumem. 

 

Druhá vlna těchto teorií, která se objevila v 70. letech 20. století, vysvětlovala rozdíly 

v kriminalitě mužů a žen pomocí rozdílů v agresi, kolísáním hladin sexuálních hormonů, 

impulsivností, inteligencí nebo rozdíly ve fungování mozku.35 Novější biologické přístupy 

tedy můžeme rozdělit na dva proudy, jeden proud zastával genetické vysvětlení kriminality, 

když jeho zastánci tvrdili, že schopnost kriminálního jednání je dědičná, protože kriminalita 

úzce souvisí s inteligencí, schopnostmi, impulzivností a zuřivostí. Zastánci druhého, tzv. 

hormonálního proudu, pak rozdíl ve výskytu kriminality u žen a u mužů vysvětlovali tím, že 

mužské sexuální hormony mají útočný potenciál, agresivita je pak zodpovědná za kriminalitu. 

 

Novější biologický přístup se rovněž setkal s kritikou. Genetické vysvětlení bylo 

odmítnuto z důvodu, že byl prokázán vliv sociálních a strukturálních podmínek na chování 

jedince. Odpůrci hormonálního vysvětlení argumentují, že na lidské chování účinkuje i řada 

jiných, ne jen sexuálních hormonů, navíc, člověk není určován jen hormony. 

                                                           
33 Jüttner, A.: O kriminologii a kriminalitě. Praha: Orbis, 1968, s. 24. 
34 Urbanová, M., Večeřa, M. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 29. 
35 Urbanová, M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 20. 
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Většina kriminologů zastávající biologické koncepce tvrdí, že žena prostě není 

předurčena k delikvenci. Pokud už žena jedná kriminálně, jedná se o individuální patologii, 

která je v příkrém rozporu s biologickou determinací žen. 

 

Přestože biologické koncepce kriminality považujeme dnes již za překonané, je třeba 

na tomto místě zmínit jejich významný přínos, který má dopad i na současnou kriminologii. 

Půjde zejména o vícefaktorové přístupy vysvětlující kriminalitu jako jev ovlivněný nejen 

dědičností, ale také sociálními, kulturními a ekonomickými podmínkami.  

 

2.3 Další biologické přístupy 

 

Genetický výzkum - výzkum dvojčat 

 

K ověření teorie o genetické podmíněnosti dispozic zvyšujících sklon k páchání 

trestných činů byly opakovaně prováděny tzv. adopční studie a výzkumy jednovaječných a 

dvojvaječných dvojčat.  

 

Ve výzkumech dvojčat se vychází z toho, že genetický základ jednovaječných dvojčat 

je identický, zatímco genetický základ dvojvaječných dvojčat se odlišuje, podobně jako je 

tomu u jiných sourozenců. Výzkumy sice opakovaně potvrdily vyšší míru shodného chování u 

jednovaječných dvojčat, přesto jsou kriminologové u těchto teorií o dědičnosti kriminality 

spíše skeptičtí. V těchto případech je totiž nutno si uvědomit, že u jednovaječných dvojčat, 

která vypadají velmi podobně a i jejich rodiče a blízké sociální okolí se k nim proto chová 

stejně, nelze vyloučit významný vliv právě těchto specificky shodných sociálních faktorů, 

které nelze od ostatních (biologických) faktorů uměle separovat. Proto dost dobře nelze ani 

rozlišit, jakou roli sehrála v kriminální kariéře jednovaječných dvojčat jejich identická 

genetická dispozice a jakou měrou se na ni podílela shodná výchova, eventuálně další 

uniformní reakce ze strany společnosti.36 

 

 

                                                           
36 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 62. 
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Genetický výzkum - adopční studie 

 

Další klasickou metodou studia dědičnosti kriminálního chování jsou adopční studie, 

tedy studie dětí, jež byly krátce po narození svěřeny do péče adoptivních rodičů. V této 

kategorii je nejvíce citovanou studií práce Mednicka a jeho kolegů, která se opírá o materiál 

zahrnující 14 427 adoptivních dětí, jejich biologických a náhradních rodin. Jde o adopce, 

k nimž v Dánsku došlo mezi lety 1927 a 1947. Analyzovány byly jen případy synů, protože 

kriminalita dcer byla nepatrná. V rodinách kde nebyl ani biologický ani adoptivní rodič 

usvědčen z trestného činu, mělo záznam v rejstříku 13,5 % synů. V rodinách kde byl 

usvědčen jen adoptivní rodič, mělo záznam v rejstříku 14,7 %, ale v rodinách kde byl 

usvědčen biologický rodič, se dopustilo trestné činnosti až 20 % synů. Když se pak trestné 

činnosti dopouštěli biologický i adoptivní rodič, stouplo procento dokázané kriminality u synů 

na hodnotu 24,5 %37.  

 

Adopční studie měly za cíl dokázat determinaci ke kriminálnímu jednání vlivem 

genetických dispozic. Jednoznačně průkazné výsledky o vlivu dědičnosti na kriminalitu však 

studiem adoptovaných dětí získány nebyly. Zajímavý výsledek ovšem přineslo další 

zpracování týchž, Mendickem získaných dat. Ten totiž společně s jiným týmem zjistil, že děti, 

které byly adoptovány chudými rodinami s nízkým společenským a ekonomickým 

postavením, měly o 40% větší pravděpodobnost, že se budou chovat kriminálně, než děti 

adoptované rodinami z druhého konce ekonomicko-společenského žebříčku. Lepší sociální 

podmínky během dětství tedy bez ohledu na dědičnost snižují kriminalitu adoptovaných 

dětí.38 

 

Oligofrenie, IQ a zločin 

 

V různých liniích probíhal výzkum zaměřený na oblast inteligence a její význam pro 

kriminogenezi. Hlavní představitel tohoto směru navazujícího na výzkumy dědičnosti Ch. 

Goddard dospěl k závěru, že se nedědí sklony ke kriminalitě, ale oligofrenie neboli 

slabomyslnost. Údajně se právě pro svoji nízkou mentální úroveň stávají oligofrenní lidé více 

kriminálními. Tato teze byla v 50. letech dvacátého století zpochybněna a upadla v zapomnění 

                                                           
37 Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence, 1. vydání.  Praha: Portál, s.r.o., 1998, s. 25. 
38 Tamtéž, s. 25. 
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na dalších téměř třicet let. Až koncem sedmdesátých let dvacátého století se podařilo prokázat 

souvislost mezi zločinností a inteligencí, někteří autoři tvrdí, že inteligence má na kriminalitu 

větší vliv než rasová a sociální příslušnost. Hirschi a Hindelang provedli řadu výzkumu 

v rámci různých rasových a socioekonomických skupin, na jejich základě pak dospěli 

k závěru, že kriminální jedinci se vyznačují výrazně nižším IQ než jedinci nekriminální a to 

ve všech rasových a společenských skupinách. K testům inteligence je však třeba dodat, že 

existuje jak inteligence vrozená, tak tzv. „inteligence naučená“, tedy ovlivněná sociální 

prostředím, výchovou, vzděláním apod. Adopční rasová studie Sandry Scar a Richarda 

Weinberga, prokázala výrazný vliv výchovy na IQ. Zjistili, že černé adoptivní děti umístěné 

v bílých rodinách měly srovnatelné IQ a školní výsledky s bílými dětmi adoptovanými bílými 

rodinami.39 Tuto skutečnost je pak třeba zohlednit při vytváření závěrů inteligenčních studií.  

 

Biochemické výzkumy 

 

V polovině 60. let vyvolaly mezi světovou veřejností rozruch případy dvou vrahů, u 

nichž byl zjištěn jeden nadbytečný chromozom Y, tyto úkazy daly vzniknout teorii 

chromozomální anomálie.  

 

Představitelé teorie o úzkém vztahu abnormální chromozomální struktury jedince 

s jeho kriminálním jednáním soudí, že chromozomální anomálie s přespočetným pohlavním 

chromozómem Y (namísto u mužů obvyklé struktury XY, vyskytuje se tato kombinace XYY 

u pouze cca jednoho z 1000 novorozenců mužského pohlaví) vede u postiženého jedince 

nejen k nadměrnému růstu, ale i k postižení mozku, který se projevuje zpravidla nezralou 

osobností, sníženým intelektem, zvýšenou agresivitou i zvýšeným rizikem protispolečenského 

jednání. Určitou dobu se dokonce mluvilo o „chromozómu vrahů“.40 Při srovnání XYY vězňů 

s jinými vězni bylo mj. shledáno, že XYY vězni se nacházejí častěji ve věznicích s vyšším 

stupněm ostrahy. Dánská studie provedená Witkinem a spolupracovníky na velké 

nekriminální populaci však nepotvrdila, že by muži se syndromem XYY měli výrazně vyšší 

násilnou kriminalitu, měli jen o něco více záznamů v trestním rejstříku než muži se 

                                                           
39 Srov. Adler, F., Mueller, G., Laufer, S.: Criminology. USA: Von Hoffmann Press, Inc., 1991, s. 97. 
40 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 89. 
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srovnatelnou výškou, inteligencí a srovnatelnou příslušností k ekonomicko-společenské 

vrstvě.41 

 

Alergie, diety, hormony a jejich vliv na kriminalit u 

 

Byl vědecky prokázán vztah mezi přecitlivělostí na jídlo a nesociálním jednáním 

včetně kriminality. Látky, které způsobují podrážděnost, těkavost, hyperaktivitu, záchvaty a 

jiné abnormální chování je nejčastěji způsobováno alergeny obsaženými v kávě, čokoládě, 

glutamátech, umělých sladidlech apod.42 

 

Rovněž byla prokázána souvislost mezi vysokou konzumací cukru a delikvencí. Na 

kriminalitu může mít vliv i nedostatek vitamínu B-6. Výzkum v USA prokázal význam 

esenciálních mastných kyselin, zejména tryptofanu, tzv. aminokyseliny proti depresím. 

 

Experimenty na zvířatech prokázaly, že samci jsou agresivnější než samice, to je 

způsobeno hormony. Přestože nechceme tvrdit, že mužské hormony jsou pouze agresivní a 

ženské neagresivní, bylo zjištěno, že abnormální hladina testosteronu vede ke kriminálnímu 

jednání. Studie Katheriny Dalton rovněž ukazují na souvislost mezi premenstruačním 

syndromem a kriminalitou, když bylo zjištěno, že ženy páchají trestnou činnost převážně buď 

v době před menstruací, nebo během menstruace.43 K této teorii jsem poněkud skeptická, 

neboť tento normální fyziologický proces u většiny žen neústí v kriminální jednání.  

 

Neurofyziologický výzkum 

 

Jednu z důležitých oblastí biologicky zaměřeného výzkumu reprezentuje i zkoumání 

mozku, jeho funkcí a v něm probíhajících patologických procesů a poruch z hlediska jejich 

možného vlivu na kriminální jednání. Výzkumy a klinické studie z konce 20. století v tomto 

směru poukazují na skutečnost, že mozkové dysfunkce a patologické změny, ať již byly 

způsobeny chorobou (např. tumorová onemocnění mozku) nebo nehodou (např. pád z výšky), 

mají relativně často za následek takové změny chování, které často vyústí ve spáchání 

                                                           
41 Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence, 1. vydání.  Praha: Portál, s.r.o., 1998, s. 35. 
42 Srov. Adler, F., Mueller, G., Laufer, S.: Criminology. USA: Von Hoffmann Press, Inc., 1991, s. 97. 
43 Srov. Adler, F., Mueller, G., Laufer, S.: Criminology. USA: Von Hoffmann Press, Inc., 1991, s. 97-100. 
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trestného činu, jež je pro okolí pacienta zpravidla nepochopitelný. Po vyléčení se chování 

pacienta často dostává zpět do normálu, což svědčí o předpokládané příčinné souvislosti mezi 

onemocněním mozku a kriminálním deliktem. 

 

Dalším zajímavým nálezem v oblasti výzkumu mozku je zjištění významné souvislosti 

mezi abnormálními výsledky elektroencefalografu (EEG) a kriminálním jednáním. Studie 

provedené v tomto ohledu ukazují, že abnormální EEG výsledky, které se v populaci obecně 

pohybují v rozmezí od 5% do 15%, byly u násilných recidivních pachatelů diagnostikovány 

ve zhruba 60% zkoumaných případů. Analogické konstatování platí i ohledně výrazně 

vyššího  50% - 60% zastoupení abnormálních výsledků EEG mezi adolescenty s problémy 

chování, jako je hostilita, výkyvy nálad, nízká sebekontrola, impulsivní a destruktivní 

projevy.44 Je však potřeba si uvědomit, že mnoho lidí s abnormálním výsledkem EEG se 

nikdy žádné trestné činnosti nedopustí. 

 

V této souvislosti je potřeba se závěrem zmínit také o ne zcela prozkoumané teorii 

vzrušení. Ta vychází z předpokladu, že různí lidé potřebují vzhledem ke svým sociálním a 

genetickým předpokladům k optimální funkci svého mozku různou intenzitu vnějších 

podnětů. To je možné demonstrovat i na potřebě vzrušení a touze po mimořádném zážitku 

celé řady jedinců, kteří proto vyhledávají riskantní, adrenalinové sportovní aktivity. 

Hazardování se svým i cizím životem a majetky paradoxně tyto jedince přivádí do stavu 

blažené spokojenosti. Výzkum však zatím jednoznačné výsledky v tomto směru nepřinesl. 

 

Řekněme, že společným rysem je do určité míry přecenění biologických rozdílů mezi 

muži a ženami. Povaha žen je údajně stabilní, nepodléhá společenským změnám, 

determinantou chování žen je jejich biologická podstata. Ženy jsou podle těchto teorií i méně 

psychicky vyspělé, jsou méně podnikavé, více si připouštějí riziko dopadení, jsou méně 

brutální, více konzervativní a převládají u nich mateřské pudy.  Je ovšem otázkou, zda může 

kriminalitu považovat za projev biologické a psychické vyspělosti.45 

 

Souhrnně je možno výše uvedené teorie zhodnotit poněkud kriticky a to zejména 

proto, že teorie, které vysvětlují příčiny kriminality a vyvozují trestně politické závěry pouze 
                                                           
44 Kuchta, J., Válková, H. a kol.:Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 66. 
45 Srov. Urbanová, M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 12. 
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z poznatků získaných biologickými, biochemickými a neurofyziologickými výzkumy 

nemohou samostatně obstát v oblasti sociálně podmíněných a strukturovaných vztahů. 

Namísto výhradní orientace na pachatele a vysvětlování kriminality jakožto důsledku 

působení vnitřních biologických činitelů je třeba věnovat pozornost také činitelům sociálního 

prostředí a případným dalším aspektům. 

 

2.4 Psychologické přístupy a teorie 

 

Psychologické analýzy delikventního chování se začínají objevovat už od počátku 

konstituování psychologie jako vědecké disciplíny. V této oblasti se jedná o teorie vycházející 

z poznatků psychologie osobnosti, klinické, diferenciální psychologie a obecné psychologie a 

psychiatrie. Psychologické hledisko má pro objasňování kriminality značný význam. 

Psychologie se snaží zejména o pochopení osobnosti pachatele, o její utváření, vlastnosti, 

motivaci kriminálního jednání apod. 

 

Psychologicky orientované teorie upozorňují na daleko vyšší výskyt psychických 

onemocnění, resp. psychopatie u pachatelek trestné činnosti. Výzkumy dokazují, že ve 

věznicích je u žen výskyt psychopatie velmi častý. Z psychologických faktorů se u žen na 

vzniku kriminality nejvíce projevuje alkoholová nebo drogová závislost a zkušenost  

se sexuálním zneužíváním. Toto potvrzuje i řada výzkumů, která prokazuje, že velká část žen 

ve vězení byla oběťmi sexuálního nebo psychického zneužívání, pocházelo z násilných rodin 

nebo má problémy s drogami.46 

 

Koncept psychopatické osobnosti 

 

Termínem psychopat označujeme osobu trpící poruchou osobnosti, která se projevuje 

výrazně nekonvenčním způsobem chování. Hevrey Cleckley dokonce popisuje psychopata 

jako „morálního idiota“, který sice netrpí klasickou psychózou, ale jeho schopnost empatie je 

minimální nebo ji není schopen vůbec. Psychopat je podle Cleckleyho také nadprůměrně 

inteligentní, egocentrický chronický lhář. Jeho psychopatický vývoj je možno pozorovat už 

                                                           
46 Urbanová, M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 20. 
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v dětství a dospívání, kdy se projevuje poruchami spánku, vandalismem, žhářstvím, 

agresivitou apod. 

 

Právě prostřednictvím psychopatií a jejich zvýšeného podílu na kriminalitě (zvláště 

recidivní) byla do určité míry zvýrazněna role psychopatologie v oblasti kriminologie. Tento 

přístup totiž akcentuje výrazný podíl patologických osobnostních poruch, které u 

psychopatických jedinců často vedou ke konfliktům v interpersonálních vztazích a k páchání 

trestných činů.47 

 

Psychoanalytická teorie  

 

Považuje zločin za projev vnitřních sil, příznak potlačených přání či důsledek 

nepříznivého osudu.48 Z hlediska kriminologické relevance má význam jednak 

psychoanalytické vysvětlení příčin trestného jednání lidského jedince, které je spatřováno 

v určitých chybně proběhnuvších životních vývojových etapách, jednak v objasňování 

kolektivních psychických mechanismů tzv. trestající společnosti.49 Sigmund Freud, zakladatel 

psychoanalýzy, spatřuje příčiny kriminálního jednání ve „špatném svědomí“ jedince, které 

vede k pocitu viny. Tito lidé pak jednají kriminálně, aby byli odhaleni a potrestáni, tím se 

jejich pocity viny zmírní. Tyto teorie kritizovaly samotné trestní právo a trest, protože v něm 

viděly způsob, jak společnost ventiluje svou agresi a uspokojuje své pudové potřeby na 

pachatelích, kteří tak souží společnosti jako „obětní beránci“.  Psychoanalýza byla často 

kritizovaná, protože zjednodušovala složité problematiky delikventního chování. Přes 

veškerou kritiku byly díky psychoanalýze zakotveny určité principy, které psychologové 

studující kriminalitu uplatňují dodnes.  

 

Morální dilema  

 

Morální dilema představuje klasický rozpor, kdy jedinec ví, že určité jednání je špatné, 

ale domnívá se, že toto je právě ta situace, kdy musí psané právo ustoupit vyššímu zájmu. 

                                                           
47 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 94. 
48 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 30. 
49 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 70 
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Představme si například situaci, kdy nám umírá osoba blízká na zákeřnou nemoc, zjistíme, že 

existuje doktor, který právě na tuto nemoc vynalezl lék, protože si však uvědomuje význam 

svého vynálezu, prodává lék několikanásobně dráž než je jeho výrobní hodnota. Tento lék 

chceme za každou cenu získat, jde přeci o záchranu osoby blízké, avšak nejsme schopni 

sehnat potřebnou peněžní částku. Tady nastává zajímavá situace, všichni víme, že krást se 

nesmí, jenže jak si v takové situaci pomoci? Odpověď na tuto otázku je závislá na morální 

vyspělosti jedince. Lawrence Kohlberg, zakladatel teorie morální vyspělosti tvrdí, že 

morálnost se vyvíjí ve třech stádiích. Dítě ví, co smí dělat a co ne díky autoritám, které 

nepřípustné chování trestají. Dítě pak ve snaze vyhnout se trestu dělá jen to, co smí. V době 

dospívání jedinci dobře vědí, jaké jsou společností uznávané vzory chování, přesto však 

pokoušejí osud a jednají delikventně, protože kalkulují, jaké jsou šance na jejich dopadení. 

Dospělí jedinci už nemívají takovou potřebu riskovat, většinou se v tomto stádiu přizpůsobí 

celospolečensky uznávaným normám a etickým principům, přesto však věří, že existují 

hodnoty, které je třeba chránit a dokonce i upřednostnit před psaným právem v případě jejich 

konfliktu.50 

 

Sociálně psychologické teorie  

 

Koncepce C. R. Jefferyho a R. L. Akerse se opírají o sociální učení, které probíhá ve 

skupinách a má speciální formy kladného a záporného zpevňování. Protispolečenské chování 

považují za naučené, a pro případ udržení jeho trvalosti, musí být v sociálním prostředí 

posilováno.51 

 

Teorie podmíněného chování 

 

Teorii podmíněného chování můžeme najít ve výzkumech manželů Eysenckových. 

Jejich výzkum byl založen na získávání výsledků z dotazníku PEN (dotazník psychoticismu, 

extroverze, neuroticismu). Jejich diagnostická metoda vychází z  Eysenckova 

třídimenzionálního modelu osobnosti. Podle Eysencka nacházíme antisociální, zvláště 

kriminální chování, častěji u osob, jejichž osobnost se vyznačuje vysokou extroverzí a 

                                                           
50 Srov. Kohlberg, L.: Stages of Moral Development In Adler, F., Mueller, G., Laufer, S.: Criminology. USA: 
Von Hoffmann Press, Inc., 1991, s. 84. 
51 Neumann, J.: Základní kriminologické školy a směry. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 
1998, s. 26. 
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vysokým neuroticismem, dále i psychoticismem, která vykazuje rysy shodné s typickými 

charakteristikami psychopatických osobností.52 Tento dotazníkový výzkum přinesl zajímavé 

poznatky a to, že v nekriminální populaci dosahují v dotazníku PEN muži v psychoticismu o 

něco výše než ženy a v případě odsouzených mužů a žen je tomu opačně. Vysoké hodnoty 

psychoticismu ženy je tedy možné vysvětlit tak, že zločinnost není pro ženu obvyklá a právě 

tato zvýšená hladina negativních osobnostních rysů pomáhá ženám překonat sociální bariéry 

vůči páchání trestné činnosti. Další rozdíl přinesly výsledky výzkumu v tom, že odsouzené 

ženy na rozdíl od odsouzených mužů mají výrazně vyšší hodnoty neuroticismu. 

  

 Obecně lze na základě Eysenckových výzkumů dojít k závěru, že osobu delikventa 

specifikuje jako jedince bez vytvořeného svědomí, protože má buď vrozenu oslabenou 

schopnost se učit formou podmiňování, nebo nebyl svými rodiči účinně vychováván, tedy 

nedocházelo u něj k opakovanému spojení delikventního jednání s trestem a se strachem 

z potrestání.53 

 

Přestože se v praxi nastíněné klasifikace ukázaly jako užitečné diagnostické 

instrumenty, nelze pouze jejich prostřednictvím vysvětlovat genezi kriminálního chování. 

Klasifikace a stanovení diagnózy ovšem mohou být vhodnými nástroji k lepšímu porozumění 

vzájemných souvislostí mezi osobnostním profilem pachatele a jeho chováním. I zde je však 

třeba přihlédnout také k dalším zejména sociálním determinantům. 

 

2.5 Sociologické teorie 

 

V souvislosti s rozvojem společenských věd zesílila kritika biologicky orientovaných 

teorií kriminogeneze a začaly se prosazovat více teorie sociologické, které kriminalitu chápou 

jako sociálně patologický jev. Jejich zastánci hledají svá vysvětlení pro příčiny vzniku 

kriminality v kulturní nebo sociální struktuře společnosti, případně v její sociální organizaci. 

Sociologické teorie se soustředí na zdůraznění mezilidských vztahů a orientují se na platné 

právní a morální normy a podporu rozvoje společnosti. Zabývají se studiem individua, jeho 

                                                           
52 Čepelák, J., Karabec, Z.: K teoriím kriminality žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci při GP 
ČSSR, 1986, s. 53 
53 Eysenck, H. J.: Crime and Personality In Čepelák, J., Karabec, Z.: K teoriím kriminality žen. Praha: Institut 
pro kriminologii a sociální prevenci při GP ČSSR, 1986, s. 54 
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zájmy a reakce v malých skupinách, bez věnování pozornosti historickým a společenským 

hlediskům. Kriminalitu vysvětlují jako poruchu osobnosti v psychickém vývoji se 

zdůrazněním traumatických stavů, či defektů sociálního prostředí, frustrace a převahu norem 

deviantní subkultury.54 Za nejvýznamnějšího činitele ovlivňujícího kriminalitu a působícího 

na její vznik a vývoj, se považuje sociální prostředí, ve kterém dochází k formování osobnosti 

a k socializaci jedince. Pomoc při formování závěrů poskytly rozsáhlé empirické výzkumy. 

 

Teorie anomie 

 

V rámci sociologických teorií kriminality jsou významné následující koncepce. Mezi 

historicky nejstarší se řadí teorie anomie55 zpracovaná E. Durkheimem. Na něho navázal R. 

K. Merton se svou teorií odchylného chování. Merton pohlíží na anomii jako na nesoulad 

mezi institucionálně povolenými prostředky a cíli společnosti. Podle jeho koncepce je 

klíčovou hodnotou ve společnosti hodnota úspěchu, který je vnímán jako finanční úspěch. Jde 

o cíl převyšující veškeré ostatní cíle. Jedinec je tedy zároveň puzen k dosahování kulturně 

předepsaných cílů a zároveň jsou limitovány jeho šance jich dosáhnout vzhledem k jeho 

postavení v rámci sociální struktury. Toto napětí vedoucí k anomii podle Mertona ústí do pěti 

typů jednání, které vzniká jako důsledek kombinace možností přijetí nebo zamítnutí kulturně 

předepsaných cílů a prostředků k jejich realizaci56, viz následující tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Císařová, D.: Žena a trestní právo In Hýbner, J. (edit.), Právní postavení žen v České republice. Acta 
Universitatis Carolinae: Iuridica, 1996, č. 3-4, s. 74-75. 
55 Anomie je pojem, který poprvé zavedl Durkheim, pro stav bezzákonnosti ve společnosti, situaci zhroucení 
obecných sociálních regulativů. Společnost funguje na určitých principech a mechanismech, díky nimž si 
udržuje svoji integritu, situace, kdy je integrita ohrožena je pak stav anomie. Čím větší je tedy soulad mezi 
individuálními a celospolečenskými zájmy, tím silnější je sociální koheze. Pokud mají lidé pocit, že normy 
nejsou jasně stanoveny a jejich chování není regulováno, začínají automaticky upřednostňovat své vlastní zájmy. 
Český badatel J. Keller anomii vymezuje jako stav, kdy přestávají platit zákony a jako kritický stav 
s absentováním pravidel, nejistotou a nesoudržností.  
56 Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s.41. 
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 KULTURN Ě PŘEDEPSANÉ 

CÍLE 

INSTITUCIONÁLN Ě POVOLENÉ 

PROSTŘEDKY 

KONFORNITA PŘIJETÍ PŘIJETÍ 

DEVIANTNÍ 

ADAPTACE: 

  

INOVACE PŘIJETÍ ZAMÍTNUTÍ 

RITUALISMUS ZAMÍTNUTÍ PŘIJETÍ 

RETREATISMUS ZAMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ 

REBELIE NAHRAZENÍ NAHRAZENÍ 

 

Většina společnosti jedná konformně, tedy snaží se o dosažení kulturně předepsaných 

cílů pomocí legitimních prostředků, tato část společnosti představuje záruku stability.  

Z kriminologického hlediska je nejvýznamnější „inovace“, protože v tomto případě jedinec 

svým jednáním sleduje společensky přijatelné cíle, ale k jejich dosažení používá nelegální 

prostředky. Čím více je inovace ve společnosti, tím méně funguje sociální koheze. Honba za 

úspěchem v podobě materiálního bohatství vede společnost k vyhledávání alternativních 

prostředků. Na druhou stranu, určité odchylky od normativního společenského řádu mohou 

pomoci ke společenské změně a nastavit nové vzorce chování.  

 

Mertonova teorie kriminality žen se snaží objasnit vznik kriminality žen strukturou 

společnosti a pozicí ženy v ní. Specifika role žen ve společnosti mají vliv na nižší kriminalitu 

žen.  

 

Kritici této teorie se zaměřili na skutečnost, že Mertonova koncepce vychází 

z předpokladu, že společnosti jsou založeny na univerzálně platném normativním řádu 

prostupujícím celou společností, na přesném stanovení a dodržování těchto hodnot a norem 

pak závisí sociální konsensus, ten však v této jednotné formě neexistuje. Pomocí této teorie 

lze vysvětlit jen určitou část odchylného jednání. Co se týče kriminality žen, tak podle 

Mertonovy argumentace pro ně platí jiné cíle, nic dalšího však tato teorie nenabízí. Mertonova 
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teorie byla přes veškerou kritiku podkladem pro celou řadu výzkumů, došlo také k řadě jejích 

modifikací.57 

 

Chicagská škola 

 

Obecně se chicagská kriminologická škola zabývala kriminogenními důsledky 

ukončené první světové války, dále vlivy masové migrace z Evropy, negativních vlivů 

urbanizace a industrializace a také prohibice a nezaměstnanosti.  

 

Předními představiteli této školy byli Shaw a McKay, kteří se zabývali rozložením 

kriminality mládeže v různých částech Chicaga. Ve svých výsledcích dospěli k tomu, že 

nejvyšší kriminalita se vyskytovala v oblasti špatných sociálních podmínek a chudoby. 

Přičemž právě nedostatečná perspektiva a chudoba byli hlavními motivy pro páchání trestné 

činnosti mládeže. Robert Park přichází s teorií přirozené oblasti seskupení populace a 

institucí. Přichází s tezí, že loajalita, která svazuje určité společenství, je v přímé úměře 

k nenávisti a strachu z jiných společenství. Skupinová solidarita koreluje s do značné míry 

s nepřátelstvím vůči okolí mimo skupinu. Park ve spolupráci s Ernestem Burgessem na 

základě dlouhodobého výzkumu vytvořili teorii koncentrických zón ve městě, která mimo jiné 

vysvětluje koncentraci kriminality v okrajových částech města. 

 

Význam chicagské školy spočívá především ve snaze o vytvoření sociologie jako 

empirické vědy. Chicagská škola je proslulá svým pozitivistickým přístupem k poznání a 

tvůrčím experimentováním s výzkumnými metodami, chicagští badatelé významně rozvinuli 

např. metodologii terénního výzkumu, přímého pozorování nebo koncept případových studií. 

Badatelé chicagské školy se také jako první zabývali výzkumem veřejného mínění v dnešním 

slova smyslu. Pro chicagskou školu je typické, že teorie vznikaly jako zobecnění výsledků 

empirických studií. Vycházejí z pragmatické filosofie, podle které neexistuje objektivní 

poznání, ale souhrn subjektivních pravd, vědění je vždy otevřený proces.  

 

 

                                                           
57 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 36. 
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Etiketizační teorie 

 

Tento přístup jinak zvaný i labelling approach vychází z toho, že kriminalitou je to, co 

nejsilnější skupina ve společnosti prohlásí za trestné, a příslušníkům jiných skupin, které takto 

doporučené vzorce nerespektují, dává nálepku zločinců. Pojem zločinu a pachatele záleží tedy 

na rozložení poměru sil ve společnosti a na charakteru konfliktu zájmů.58 Pro teoretiky 

labellingu kriminalita jako taková neexistuje, mají totiž za to, že se jedná o umělou 

konstrukci, společenský produkt myšlenek, které lidé vzájemně sdílejí. Deviace není kvalita 

spáchaného činu, ale souvislosti spojené s aplikací nálepky a deviantem je ten, koho 

společnost za deviantního označila. Tyto teorie vychází z výzkumů latentní kriminality, 

kterými bylo prokázáno, že téměř každý jedinec alespoň jednou za svůj život spáchá trestný 

čin, ale kriminální populace se skládá především z pachatelů pocházejících z nižších 

společenských vrstev. Tento fakt si zastánci této teorie vysvětlují tak, že při označování činů a 

jejich pachatelů dochází k určité selekci ze strany mocných a vlivných na úkor slabších.  

 

Co se týče kriminality žen, přichází tato teorie s odvážným tvrzením, že se ženy 

dopouštějí trestné činnosti ve stejném rozsahu jako muži, pouze se tím rozdílem, že ji 

provozují tajně a nenápadně. Delikvence žen se podle této teorie toleruje, neoznamuje a není 

dostatečně vyšetřována. Kriminalita zde není považována za určitý druh chování, ale jako 

výsledek zásahu trestně právních orgánů. Výzkumy potvrdily domněnku, že se kriminální 

chování stává kriminálním až v okamžiku odsouzení a odhalení příslušnými orgány.59 

 

Myšlenky, ze kterých vychází etiketizační teorie považuji za přínosné, protože 

souhlasím s tím, že prvotní označení jedinců za deviantní může nejen posilovat jejich 

dosavadní chování, ale může být i startovacím motivem jejich nekonformního jednání v další 

fázi tohoto procesu. Jak poznamenává Urbanová, pokud s osobou jednáte jako s deviantem, 

vzniká pravděpodobnost, že se jím doopravdy stane.60 Přínosem je zcela jistě i upozornění na 

existenci latentní kriminality. Nicméně je třeba poukázat na naprostý nedostatek této teorie 

spočívající v tom, že nevysvětluje vznik původního delikventního jednání. 

 
                                                           
58 Urbanová, M.: Sociální kontrola a právo. Brno: MU, 1998, s. 98 
59 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 32. 
60 Urbanová, M. In Večeřa, M., Urbanová, M.: Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 193 
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Teorie diferenciální asociace 

 

Další významnou teorií je Sutherlandova teorie diferenciální asociace (styku, 

sdružování), která vidí delikt jako „normální“ naučené chování osob, které byly v kontaktu 

s kriminálními vzory a normy nakloněné porušování práva u nich převážily. Koncepce klade 

důraz zejména na společenské vztahy, jejich intenzitu, opakování a na význam společenských 

spojení; nikoli tedy na individuální vlastnosti lidí.61 Kriminální chování se zde utváří a učí 

v malých skupinách, nejčastěji tvořenými vrstevníky. Touto teorií Sutherland navazuje na své 

předchůdce Shawa a McKaye, kteří na základě výzkumu zjistili, že dochází k přenosu 

kriminálních vloh z jedné generace na další. Sutherland tyto myšlenky dále rozvíjí a uvádí, že 

preference kriminální dráhy se přenáší kulturně, tedy, že je výsledkem procesu učení, ke 

kterému dochází během sociální interakce. Každý se tak, podle typu společnosti v jaké se 

pohybuje, učí kriminálnímu nebo nekriminálnímu chování.  Delikvence je tedy ve vzájemné 

interakci s ostatními osobami naučené jednání. Tento proces učení obsahuje nutné techniky 

pro kriminální jednání a specifický směr motivů, pudů, postojů a racionalizace. Osoba jedná 

kriminálně, pokud kriminální kontakty převáží nad protikriminálními kontakty.62  

 

Učení probíhá u obou pohlaví odlišně kvůli jiným sociálním pozicím. Ženy mají podle 

této teorie menší přístup ke kriminálním kontaktům než muži, ženy přicházejí do kontaktu se 

vzorci zločineckého chování podstatně méně, to je pak považováno za důvod nižší kriminality 

žen.  Tato teorie také poměrně obstojně vysvětluje, proč je v určitých oblastech výskyt 

kriminality podstatně vyšší než jinde. Podle této koncepce je v oblastech zvýšené kriminality 

větší šance naučit se kriminální vzorce chování a přijmout je za své podle hesla „všichni to 

tak dělají, tak proč ne já.“ 

 

 Sutherlandova teorie je často podrobována kritice, protože nedokáže vysvětlit proč 

dvě individua, vystavená stejnému procesu sociálního učení kriminálním vzorům chování, 

nemusí nutně nastoupit kriminální kariéru.63 Sutherland sice připouštěl, že existují rozdíly 

v individuálních osobnostních rysech, díky kterým může jedinec odolávat vlivu okolního 

                                                           
61 Čepelák, J., Karabec, Z.: K teoriím kriminality žen. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci při GP 
ČSSR, 1986, s. 79 
62 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 35. 
63 Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s.29. 



36 

 

prostředí, přesto se však nedokázal vypořádat bezezbytku s námitkou, že existují lidé, kteří 

vyrůstali v naprosto nevhodném prostředí, bez sociálního zázemí, nadále žijí ve slumu, okolí 

je značně kriminální a oni i přesto odolávají delikventním sklonům. Na druhou stranu je třeba 

říci, že vliv skupiny na individuální chování jedinců je trvale považován za nesporý. 

 

Z kritiky Sutherladových koncepcí vyšel D. Glaser, který zdůraznil, že delikvence není 

nakažlivá“ pouhým stykem bez přihlédnutí k charakteristikám osobnosti budoucího pachatele 

a formuloval vlastní teorii „diferencované identifikace“, podle níž právě tato osobnost 

rozhodne v tom, zda se identifikuje s protispolečensky zaměřeným chováním delikventní 

skupiny či nikoli. 

 

Nástupci E. H. Sutherlanda a D. Glasera zkoumali charakter delikvence městských 

gangů mládeže, jejichž členové většinou pocházeli z nižších společenských vrstev. A. K. 

Cohen, R. A. Cloward, L. E. Ohlin, W. B. Miller a další, se tak podepsali pod teorii kriminální 

subkultury.64 

 

Teorie sociální kontroly 

 

Teorie sociální kontroly staví na tezi, že to, co musí být vysvětleno, je skutečnost, že 

lidé dodržují normy, protože vycházejí z obecné lidské vlastnosti, že lidé jsou permanentně 

nespokojeni s tím, co mají. Díky této vlastnosti jejích vysvětlení spočívá v tom, že lidé 

dodržují normy díky existenci mechanismů sociální kontroly (ať už vnitřních kontrolních 

mechanismů, či vnějším mechanismům sociální kontroly, která působí na jedince ze strany 

společnosti).65 Míra svázání jedince se společností určuje obsah odchylného chování. Vazba 

je závislá na emocionálních vztazích, subjektivních analýzách nákladů a zisků, účastí na 

konvenčních aktivitách a akceptaci systému norem a hodnot. Vedle toho je rozhodující projev 

sebekontroly.66 

 

                                                           
64 Neumann, J.: Základní kriminologické školy a směry. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 
1998, s. 36. 
65 Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s.59. 
66 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 37. 
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Teorie sociální kontroly se soustřeďuje na proces osvojení si sociálně konformního 

chování, avšak k tomu, aby se jedinec v průběhu socializace naučil způsobu sociálně 

správného chování, musí bezchybně fungovat formální a neformální kontrolní instance.67 

Příčinou kriminálního chování je tedy porucha v interakci jedince s instituty kontroly. Spočívá 

hlavně v neschopnosti vypracovat si vnitřní kontrolní činitele pro proces socializace.  

 

Představitelem této teorie je Travis Hirshi, který tvrdí, že k delikventnímu jednání 

dochází tehdy, pokud je oslabeno nebo narušeno jedincovo připoutání ke společnosti.68 

„Sociální vazbu“ jedince ke společnosti je možno specifikovat prostřednictvím čtyř faktorů, 

kterými jsou připoutání ke společnosti, vazba na společnost, začlenění do společnosti ve 

smyslu pociťování určité zodpovědnosti a víra.69 Tyto faktory mají své logické opodstatnění, 

připoutání k ostatním znamená brát v úvahu přání a očekávání ostatních, pokud je jedinec 

necitlivý k okolí, prohlubuje se prostor pro delikvenci. Vazba na společnost znamená, že 

člověk investuje čas a úsilí do určitých aktivit za účelem dosažení určitého postavení. Jedinec, 

který dlouho a tvrdě usiloval o „své místo na slunci“ si tak delikvenci rozmyslí, neboť zvažuje 

veškerá možná rizika, zejména ztrátu postavení. Začlenění do společnosti představuje jistou 

angažovanost jedince ve společenském životě. Čím víc se člověk zapojuje do sociálních 

aktivit, tím méně čas na delikvenci mu zbývá. Víra pak představuje přesvědčení lidí, že normy 

je třeba dodržovat. Problémem této teorie je úplná absence vlivu motivace k delikventnímu 

jednání.  

 

Hirshi i další představitelé tvrdí, že nejvýznamnější proměnnou ovlivňující delikvenci 

je vliv rodiny a dohled rodičů. F. Ivan Nye se domnívá, že konformita není člověku dána, ale 

musí mu být vštěpována rodiči a sociální kontrolou. Správné fungování mechanismů vnitřní 

sociální kontroly je pro společnost nejlepší zárukou, že jedinec nebude porušovat normy, je to 

zároveň způsob nejefektivnější a nejlevnější.70  

 

                                                           
67Urbanová, M.: Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,   
    s.r.o., 2006, s. 122.  
68Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R.: The Oxford handbook of criminology, Oxford University Press, 2007, s. 
13. 
69Hirshi, T.: Causes of Deliquency In Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, s. 60. 
70 Nye, I. F.: Family Relationships and Delinquent Behavior In Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, s. 61. 
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Co se týče gender přístupu k teorii sociální kontroly, její zastánci mají za to, že ženy 

jsou v daleko větší míře než muži předmětem neformální sociální kontroly, která souvisí 

s privátní sférou života, a svými důsledky je více svazující než formální kontrola, které jsou 

především vystavení muži. Muži jsou více aktivní v tom smyslu, že jsou v rámci svých 

životních strategií ochotni podstupovat více rizika a definovat delikvenci pozitivněji. Proto je 

jejich míra delikvence vyšší a vážnější, to je způsobeno odlišnými vzorci socializace.71  

 

Je pravdou, že tento přístup nabízí poměrně uspokojivé vysvětlení rozdílu mezi 

kriminalitou mužů a žen, na druhou stranu se nelze omezit na tvrzení, že „přesocializování“ 

žen, způsobené tlakem formálních a neformálních institucí sociální kontroly, působí jako 

protilátka na kriminalitu.  

 

 

Situační teorie sociální kontroly 

 

V rámci koncepce sociální kontroly existuje i tzv. situační teorie, jejíž zastánci 

kritizují pozitivistický přístup, který neustále hledá ať vrozené nebo získané „dispozice“ ke 

kriminálnímu jednání. Tento přístup je postaven na technických aspektech kriminality ve 

smyslu porovnání ceny, kterou je potřeba zaplatit za delikventní jednání, ve vztahu k zisku a 

přínosu, který tím získáme. Je tedy potřeba se zamyslet nad tím, jaké existují příležitosti pro 

páchání kriminality a jaká jsou s tím spojená rizika a to pak použít jako základ pro tvorbu 

smysluplných preventivních opatření. Musíme vždy vycházet z toho, že delikvent je schopen 

provádět racionální volbu mezi rizikem a přínosem a je si dobře vědom toho, co hodlá 

spáchat. Východiskem je snižování fyzických příležitostí pro páchání kriminality a zvyšování 

rizika dopadení pachatelů.  

 

 

 

 

 

                                                           
71 Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s. 121. 
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Teorie sociálních rolí 

 

Tato teorie vychází z názoru, že každá společnost k tomu aby fungovala, potřebuje 

institualizované způsoby chování. Tyto zavedené a všemi uznávané vzory usnadňují život 

jedince ve společnosti, zamezují chaosu, umožňují jednodušší interakci. Díky tomu mohou 

lidé také určitý způsob chování očekávat. Takové respektované očekávání je základem 

fungování institucí i sociálních rolí. Instituce znamená jednání očekávané vzhledem k držiteli 

určité sociální pozice.72 

 

Sociální role tedy představuje jakýsi standard chování, který je od jedince všeobecně 

očekáván. Dodržování sociálních rolí je vynucováno pod hrozbou sociálních sankcí. Je 

bezpochyby, že se sociální role mužů a žen podstatně liší. Žena v tradičním pojetí má být 

především matka, která pečuje o domácnost. Ať už se nám tradiční pojetí ženské role líbí či 

ne, zůstává pravdou, že většina žen skutečně stále funguje především pro rodinu. Formování 

osobnosti je spojeno s výchovou, která je u chlapců i dívek jiná. Chlapci se připravují na to, 

aby se uměli uplatnit ve společnosti a dosáhli dobrého postavení. Dívky se učí toleranci a 

altruismu. Tato rozdílná výchova pak způsobuje, že se ženy a muži chovají v dospělosti 

specifickým způsobem. Navíc sociální role jsou dlouhodobě zafixované a přenášejí se 

z generace na generaci. Způsob, jakým jsou dívky vychovávány, pak potlačuje jejich skony ke 

kriminalitě, dívky jsou vedeny k roli matky, učí se podřizovat své zájmy rodině a nejbližším, 

a proto je pro ně snadnější podřizovat se i právním normám. Kriminalita žen je podle teorie 

sociálních rolí nízká také proto, že ženy v důsledku svých rolí nemají ani dostatek příležitostí 

páchat trestnou činnost.73  

 

Zastávám názor, že spojením teorie sociálních rolí, rozdílné sociální kontroly a 

diferenciální asociace můžeme celkem přesvědčivě vysvětlit rozdíly mezi kriminalitou mužů 

a žen.   

 

 

 

                                                           
72 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 25. 
73 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 30. 
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Další sociologicky orientované přístupy 

 

Někteří autoři, jako např. Otto Pollack, který se zabýval kulturou určenými vzorci 

chování, tvrdí, že podíl žena na celkovém objemu kriminality je ve skutečnosti daleko vyšší 

než uvádějí justiční statistiky. Přichází s tvrzením, že ženy jsou při trestné činnosti daleko 

rafinovanější než muži, často stojí v pozadí trestné činnosti mužů (tzv. „šedé eminence“ 

v pozadí).  Jejich úloha je muže k trestné činnosti podněcovat.74 

 

Jako další důvod nízké míry kriminality žen je někdy uváděno „gentlemanské 

chování“ mužů v orgánech činných v trestním řízení. Trestné činy žen jsou podle této teorie 

posuzovány s větší shovívavostí než delikty mužů, a proto se četné trestné činy žen, i když 

jsou odhaleny, nedostanou až k samému soudu a do kriminálních statistik. Mnohdy delikt 

skončí jen v přestupkovém řízení. Také soudci podle některých autorů bývají při rozhodování 

motivováni péčí o rodinu a děti.75 Odborníci uvádějí, že ženy dostávají v průměru nižší tresty 

za stejné trestné činy než muži.  

 

Teorie omezených příležitostí vychází z teze, že ženy mají omezené příležitosti 

k páchání trestné činnosti. Především dříve byly ženy upoutány k domovu, jejich sociální 

prostor se omezoval na dům a rodinu, takže příležitosti k trestné činnosti byly omezeny. Tato 

teorie vzhledem k současné emancipaci žen zřejmě neobstojí. Další skutečností je, že trestná 

činnost není páchána pouze v souvislosti se zaměstnáním, ženy by v souladu s touto teorií 

mohly být daleko častějšími pachatelkami trestných činů páchaných na osobách blízkých, to 

však výzkumy nepotvrzují. 

 

Teorie odstrašení zase poukazuje na to, že ženy na rozdíl od mužů vnímají strach 

z odhalení trestného činu a možnost následné sankce mnohem intenzivněji než muži, což 

může být také jeden z důvodů nižší míry kriminality u žen. Ženy toto riziko odhalení vnímají 

více, a proto trestnou činnost konají méně. 

 

                                                           
74 Pollack, O.: The Criminality of Women. In Urbanová, M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, s. 23. 
75 Tamtéž, s. 24. 
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2.6 Teorie založené na feminismu a emancipaci 

 

Feministická kriminologie se vyvíjí od konce sedmdesátých let dvacátého století, je to 

období, kdy se ženy definitivně etablovaly v této oblasti. Feministická kriminologie kritizuje 

dosavadní přístupy pro dosavadní podceňování kriminality žen a roli gender v teoriích 

kriminality. Feministická teorie kriminality žen vychází ze zobrazení statusu quo ve 

společnosti. Ta je rozdělena podle vlastnictví výrobních prostředků. Nerovný vztah 

k vlastnictví vede i k nerovnoměrnému rozdělení moci. Tyto sféry patřily po dlouhou dobu 

k doménám mužů a docházelo zde tedy k přehlížení hlavní problematiky. Protože muži 

v systému vládnou, přidělují pohlavím role a určují kriminalitu.76   

 

To, že chyběl zájem o specifikaci ženské delikvence je možno pozorovat během 

celého období vývoje kriminologických teorií. Začátkem dvacátého století vzniká jedna 

z mála publikací věnovaným ženské kriminalitě, jedná se o dílo W. Thomase „The 

Unadjusted Girl“ (možno přeložit jako nepřizpůsobená, společensky neupravená žena), kde je 

ženská delikvence popsána jako neadekvátní vštípení morálního kodexu a nedostatečné přijetí 

„ženské role“. Žena má být podle Thomase především manželka a matka, a proto musí být 

prorodině založena. To, že některé ženy tento kodex nepřijaly, není jejich vina, ale je to 

výsledek výchovy. Thomas v tomto díle přichází s pojmem „definice situace“. Před každým 

jednáním jedince existuje fáze, kdy hodnotí, zvažuje a zkoumá, tzn. definuje situaci. Rozdílné 

interpretace definice situace jsou způsobeny rozdíly v geografických a ekonomických 

životních podmínkách.  

 

Kingsley Davis se ve svých publikacích zaměřil na fenomén prostituce, která byla od 

nepaměti především ženskou doménou. Vysokou poptávku po prostituci vysvětloval 

nedostatkem sexuální volnosti. Zároveň však připouštěl možný pozitivní vliv prostituce na 

snižování sexuální agrese, tím může docházet ke snižování sexuálně motivovaných trestných 

činů.77  

 

                                                           
76 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů 
a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 32. 
77 Srov. David, K.: The Sociology of Prostitution In David, M. H.: Kingsley Davis: A biography and selections 
from his writings. USA:Transaction Publishers, 2005, s. 134. 
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Představitelé teorie subkultur A. K. Cohen, R. A. Cloward, L. E. Ohlin se při svých 

studiích gangové subkultury zaměřují především na chlapce. Je pravdou, že ženské gangy 

jako specifický fenomén vznikají až v osmdesátých letech dvacátého století.  

 

Koncem sedmdesátých let dvacátého století přichází Carol Smart s publikací nazvanou 

„Women, Crime and Criminology“, o něco později pak Frances Heidensohn s pracemi „The 

deviance of Women“ a „Women and Crime“. Obě autorky dokládají potřebu přehodnotit 

dosavadní přístupy k výkladu příčin ženské kriminality a to už od dob Lomborsových. Jsou 

přesvědčeny, že dlouhodobě přetrvává tendence vysvětlovat kriminalitu ve vztahu k ženské 

roli a jakési ženské „přirozenosti“. Rozené ženské kriminálnice jsou vnímány jako mající 

všechny kriminální vlastnosti mužů plus všechny nejhorší vlastnosti žen ještě k tomu 

mazanost, zlobu, podvodnictví, lstivost.78 Kritizují rovněž směšování „pohlaví“ a pojmu 

„gender“, který sice v angličtině znamená rod, ale v sociologii je užíván pro kulturní a 

sociální odlišení mužů a žen, je tedy jakýmisi protějškem biologicky orientovaného pojmu 

pohlaví.  Obě autorky zdůrazňují potřebu výzkumu, vymezení typických vzorů chování 

delikventních žen, způsobů zacházení s nimi, a zjištění, jakou roli hraje „gender“ při vytváření 

a vnucování zákona.  

 

Emancipační teorie, která se prosazuje v 70. letech 20. století společně 

s emancipačním hnutím bojujícím za nezávislost žen je moderním, kritickým směrem, 

typickým svou tendencí ke kritice společnosti. Hlavní představitelkou tohoto směru je již 

zmiňovaná Freda Adler, která za vzestupem ženské kriminality vidí ženskou soutěživost a 

snahu o napodobení mužských rolí. Ženy se v té době odpoutaly od svých tradičních rolí 

hospodyněk a začaly se prosazovat ve veřejném životě. Díky těmto společenským změnám 

jsou ženy konfrontovány s mužskými dovednostmi a snaží se jim vyrovnávat. Za účelem 

dosažení rovnocenného statusu pak ženy začínají využívat muži vybudované mechanismy, 

včetně těch nelegálních. Rita Simon zase poukazuje na vzestup ženské kriminality 

v oblastech, které byly dříve výhradě doménou mužů, a to podvody, padělání a zpronevěra. 

 

Dnes je společenské uplatnění žen srovnatelné s muži, mají stejné příležitosti 

v zaměstnání, v politickém i kulturním životě a přesto se míra účasti na kriminalitě obou 

                                                           
78 Munková, G.: Úvod do sociálních deviací. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Nakladatelství Karolinum, 2001, 
s. 117. 
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pohlaví nijak výrazně nezměnila. Emancipace žen pravděpodobně může mít vliv na zvýšení 

podílu žen na kriminalitě, zejména trestných činů spáchaných v souvislosti 

s výkonem povoláním. Ze zahraničních výzkumů také vyplývá vyšší výskyt trestné činnosti 

žen ve městech ekonomicky nestabilních, chudých, s vysokou měrou nezaměstnanosti a 

tradičním pojetím ženy zaměstnané v domácnosti.79 Názory zahraničních autorů G. J. 

Forsytha a A. B. Fostera, kteří predikují srovnatelný podíl mužů a žen na kriminalitě už za 

100-400 let však nesdílím.80 

 

Přestože feministická kriminologie nepřinesla žádný podstatný a nový koncept 

delikvence, je třeba konstatovat, že do značné míry obohacuje „mužský“ pohled na tuto 

problematiku. Její velký přínos spočívá už jen v otevření diskuze nad fenoménem delikvence 

žen a přežívající tezí o mírnějším zacházení s ženskými pachatelkami v rámci trestního řízení.  

 

2.7 Multifaktorové teorie ženské kriminality 

 

Podle tzv. vícefaktorového přístupu se kriminalita odvíjí od vzájemného působení 

množství faktorů sociálních, ekonomických a jiných. Nejvýznamnějšími představiteli tohoto 

směru jsou manželé Eleanor a Sheldon Glueckovi, kteří provedli rozsáhlý výzkum, díky 

němuž přinesli zajímavé poznatky nejen v oblasti kriminality mládeže, do svých výzkumů 

zahrnuli také problematiku žen, jako pachatelek trestné činnosti. Orientovali se především na 

sociokulturní faktory, zachycující rodinné a jiné poměry z prostředí žen, vývoj v dětském 

věku, sexualitu a další sociální faktory. Vytvořili tak dynamický mnohokauzální model 

delikvence, ve kterém sledovali sociální, kulturní, somatické, intelektové, emoční a 

temperamentové proměnné. Pro multifaktorový přístup je charakteristické přistupování k 

výzkumu bez hypotéz. 

 

U pachatelek zjistili mnoho sociálně negativních znaků, jako např. původ z rodiny 

s nízkým ekonomickým statusem, dohled instancí sociální kontroly, rodinní příslušníci jako 

                                                           
79 Renzetti, C., Goodstein, L.: Women, Crime, and Criminal Justice: original feminist readings, Los Angeles: 
Roxbury Publishing Company, s. 117. 
80 Podle G. J. Forsytha a A. B. Fostera se ve vztahu k mužům v posledních letech nejvíce zvýšil podíl žen na 
krádežích. Dle jejich názoru se u tohoto trestného činu srovnají proporce mezi muži a ženami v roce 2015. 
Ostatní trestné činy se u obou pohlaví srovnají odhadem za 100 až 400 let. Nikdy se však nedosáhne stejné 
úrovně u trestného činu vraždy. 
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pachatelé trestných činů, původ z rozvrácených domovů, retardace ve školním vývoji, 

sociálně nevhodné trávení volného času, projevy deviantního chování již od dětství, 

promiskuita, mimomanželský sexuální život, nedostatečná péče o dítě, napjaté vztahy 

v manželství aj. Tyto poznatky se dají shrnout jako významný výskyt znaků sociální a 

individuální patologie u pachatelek. Výsledky výzkumů ukázaly na to, že příčinou kriminality 

žen je kombinace četných faktorů. Nelze však ukázat, které faktory jsou prioritní.81 

 

Lze souhlasit s názorem, že kriminalitu nelze vysvětlit na základě jednotlivých 

fenoménů. Kriminalita, dle mého názoru, skutečně vyplývá z množství biologických, 

psychologických a sociálních faktorů. Výzkumy manželů Glueckových sice neobjasnily 

specifický charakter kriminality žen, ale přinesly spoustu zajímavých poznatků o ženách 

pachatelkách. Výzkumy zaměřené na více faktorů, které mohou, ale zároveň nemusí být 

příčinou kriminality, lze považovat za velmi přínosné. Nevýhodou těchto výzkumů je 

poměrně velká nákladnost a případná nejednoznačná interpretace zjištěných příčin 

kriminality, protože nelze jednoznačně určit, který faktor byl dominující. Za nedostatek lze 

považovat také skutečnost, že vícefaktorový přístup nepočítá se společensky podmíněnými 

příčinami kriminality. 

 

2.8 Závěr k teoriím kriminality 

 

Shrneme-li teze všech výše uvedených kriminologických škol, bez ohledu na to, v čem 

jejich představitelé a zastánci spatřovali rozhodující faktor působící na vznik a existenci 

kriminality, musíme především ocenit jejich snahu o získání objektivních poznatků o 

pachatelích trestných činů a jejich kriminálním jednání. Velkým přínosem je snaha autorů 

různých koncepcí o ověření si teoretických představ a znalostí prostřednictvím empirického 

výzkumu. 

 

Co se týče koncepcí kriminality žen, jde především o snahu vytvořit teorii, která by 

postihla odlišné příčiny kriminality žen a zároveň vysvětlila rozdíly v kriminalitě mužů a žen 

co do četnosti a charakteru. První pokusy o výklad ženského kriminálního jednaní a rozdílu 
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v delikvenci obou pohlaví byly založené na biologických faktorech, žena se v těchto pojetích 

vyznačovala především svou slabostí, podřízeností, pasivitou, citlivostí apod., což způsobuje 

její nižší dispozice ke kriminalitě. S rozvojem psychologie jako vědy přichází také první 

pokusy o vysvětlení delikventního jednání na základě psychických zvláštností. Příčiny 

delikventního jednání jsou spatřovány v poruchách vývoje jedince. Pozdější psychoanalytické 

teorie zdůrazňují vlivy prostředí, zejména mateřské deprivace a inadekvátní výchovy.82 

Sociálně orientované teorie hledaly odpověď na rozdíly v kriminalitě obou pohlaví v rozdílné 

sociální roli a společenském postavení mužů a žen. Ženy mají podle těchto koncepcí také 

méně příležitostí ke kriminálnímu jednání a zároveň trpí větší stigmatizací a zavržením 

v případě dopadení. Emancipační teorie staví na sbližování sociálního a kulturního života 

mužů a žen. Feministické teorie zase operují s pojmem „útisku žen“. Multifaktoriální teorie 

usilují o multikauzální výzkum delikvence a snaží se nevyzdvihovat a priori jeden z 

příčinných faktorů, ale sledují daný jev v co nejširších souvislostech. 

 

Všechny z uvedených teorií mají svou logiku a v jistém úhlu pohledu vysvětlují hlavní 

rozdíly mezi kriminalitou mužů a žen. Osobně zastávám názor, že odlišnosti, kterými je 

delikvence žen charakteristická, nelze vysvětlit jednofaktorovými přístupy, ale pouze jejich 

kombinací, proto se přikláním k multifaktorovým směrům. Vliv jednotlivých činitelů pak 

může být v individuálních případech různý.  

 

3. Typologie  

 

Typologie je metoda umožňující třídění soustav, objektů nebo jevů pomocí typů. 

Umožňuje v kriminologii rozčlenit pachatele trestných činů podle určitých kritérií, znaků či 

souboru znaků do skupin, z nichž každou lze charakterizovat pomocí určitého modelu, 

prototypu, typu.83 

 

Typologie se opírá o pojem typ. Typ ve vztahu k osobnostem lidí pak bývá nejčastěji 

definován jako určitý komplex vlastností, rysů či jiných znaků osobnosti, které sice 

                                                           
82 Urbanová M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 13. 
83 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 121. 
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nepostihují celou osobnost jedince, ale jsou společné většímu počtu osob, z nichž podle 

výskytu právě těchto znaků lze vytvořit dílčí skupinu v rámci konkrétní typologie.84 

 

Typologie pachatelů bude vždy patřit k aktuálním tématům teoretické kriminologie. Je 

součástí zkoumání pachatele na „vyšší úrovni“, přináší hlubší poznání osobnosti pachatele, 

příčin protiprávního jednání a rozpracování trestů ukládaných pachatelům. Každá typologie 

v sobě nese nebezpečí schematizace a nepřesnosti, protože hranice mezi jednotlivými typy a 

skupinami pachatelů jsou relativní. Vývoj je neustále prohlubován a upřesňován a jeho 

poznatky slouží jako podklad pro klasifikaci (typologii) pachatelů trestných činů. 

 

V kriminologii se setkáváme s dělením typologií podle toho, jaký vliv na formování 

osobnosti pachatele považují kriminologové za rozhodující. Existují typologie zaměřené 

převážně na biologické, psychologické a sociologické charakteristiky osobnosti pachatelů.  

 

Je však třeba mít neustále na paměti, že každý člověk je jedinečná a neopakovatelná 

bytost a „čistý typ“ ve skutečnosti neexistuje. Přesto je však možné pachatele trestných činů 

seskupit, diferencovat a utřídit do různých skupin podle určitých společných znaků a kriterií. 

 

3.1 Osobnost pachatelek 

 

Co se týče pokusů o typologii pachatelek, opírají se klasifikace více o vnější než 

vnitřní kritéria, půjde například o typologii podle druhu spáchaného trestného činu nebo 

situaci, která přispívá ke vzniku kriminálního jednání ženy. Velmi málo se typologie opírá o 

„vnit řní“ kritérium ve smyslu osobnostním.  

 

3.2 Biologické typologie osobnosti pachatele 

 

Mezi nejznámější typologie vyzdvihující biologické znaky pachatele patří 

Lombrosovo učení o „rozeném zločinci“. Lombroso na základě vlastních průzkumů a 

pozorování ve vězeňské populaci charakterizoval zločince jako osobu odlišující se od 
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normálního jedince především fyzickými znaky (např. vrah se podle jeho teorie vyznačoval 

chladným pohledem, často velkým nosem, úzkými rty, dlouhýma ušima, kudrnatými tmavými 

vlasy apod.). Vedle tohoto typu ovšem uznával také typ tzv. příležitostného zločince, zločince 

z vášně nebo morálně patologické delikventy. 

 

Lombroso a Ferrero ve své práci „The Female Offender“ vytvořili také jednu z prvních 

typologií žen – pachatelek trestných činů. Jak jsem již zmiňovala výše, žena pachatelka je pro 

Lombrosa především žena s nedostatečně vyvinutým mateřským pudem. Z toho a také 

z teorie, že ženy si kriminalitu vynahrazují prostitucí, vzešla typologie, kde jsou rozlišeny 

ženy „prostitutky“, „potratářky“, „vražedkyně dětí“, a „spoluvinice znásilnění“. Přestože byla 

tato teorie později vyvrácena empirickým výzkumem, taxonomické snahy se prakticky 

využívají zejména ve vězeňství.85 

 

3.3 Psychologické typologie osobnosti pachatele 

 

Forenzních typologií existuje celá řada, proto se zaměřím pouze na ty, které mají 

praktický přínos pro kriminologii. Jednu z nich představil Megargee, jedná se o klasifikaci, 

jenž má konkrétní dopad na způsoby zacházení s odsouzenými ženami. Megargee svou 

typologii vyvinul na základě výsledků vyšetření odsouzených žen prostřednictvím 

osobnostního dotazníku. Jeho typologie zahrnuje devět skupin, posléze svou typologii odvodil 

i pro odsouzené muže a přidal k nim desátý typ. Pro všechny typy navrhl diferenciované 

postupy zacházení ve věznici. Jde o typy „Able“, „Baker“, „Charlie“, „Delta“, „Easy“, 

„Foxtrot“, „George“, „How“, „Item“ a pro muže navíc „Jupiter“.  

 

Typy Item, Easy, Able a Baker jsou z hlediska individuální kriminální predikce 

nejnadějnější. Mají nejpříznivější rodinnou a vzdělávací anamnézu, jsou nejzdravější a 

nejlépe přizpůsobené civilnímu životu a institucionálním podmínkám. 86 

 

                                                           
85 Srov. Lombroso, C., Ferrero, W.: The Female Offender. In Urbanová M. a kol.: Ženská delikvence jako 
sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 23. 
86 Srov. Megargee, E.I. a kol.: Classifying Criminal Offenders with the MMPI-2. The Megargee System. In  
Urbanová M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 25. 
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Druhou skupinu tvoří typy George a Delta a je charakteristická určitými odchylkami, 

jako je skon k psychopatii, depresím a hypochondrii. Tyto typy tvoří menší část vězeňské 

populace. Jsou méně společenské a méně dominantní než typy z předchozí skupiny. Typ 

George nevyžaduje ve vězeňském prostředí výraznější pozornost, typ Delta mívá kázeňské 

problémy a vyžaduje speciální zacházení vedené odborníkem.87 

 

Poslední skupina typů je nejproblematičtější. Patří zde Foxtrot, který se vyznačuje 

psychopatickou odchylkou, schizofrenií a hypomanií, Charlie má sklony k paranoie a typ 

How je celkově velmi problematický. Typy Charlie a How zpravidla vyžadují psychiatrické 

posouzení. 88 

 

Jak jsem již předeslala výše, většina typologií pachatelek se odvíjí od určitého druhu 

trestného činu. Americká Federal Bureau of Investigation vytvořila typologii sériových 

vražedkyň, existují vražedkyně z komfortu, které se snaží především o dosažení zisku, 

vizionářské vražedkyně, ty bývají často duševně nemocné, hédonistické vražedkyně, trpící 

sexuální deviací, mocensky orientované vražedkyně, kterou touží svou oběť ovládnout.89 

 

Kategorizaci pachatelek vražd předložil také Cole a spol., kteří po psychiatrickém 

vyšetření klasifikovali ženské pachatelky vražd do 6 kategorií, založených na „osobnostním 

stylu“.90 „Masochistické ženy“, bývají po léta týrány a zneužívány vlastním manželem či 

partnerem, jednoho dne další útok nevydrží a útočníka usmrtí prvním nástrojem, který je po 

ruce. „Otevřeně hostilní91 ženy“ jsou emočně nevyrovnané, agresivní, impulsivní, mívají 

problémy s autoritami. Své oběti chtějí trápit, ublížit jim, ale nechtějí je usmrtit. „Skrytě 

hostilní ženy“ navenek působí spíš bojácně a nenápadně, mají strach projevit zlost, často 

mívají partnery s agresivními sklony. Jejich oběťmi bývají mnohdy také děti.  „Psychotické 

ženy“ v jejich anamnéze je psychotické onemocnění, vraždí z patologických motivů, často si 

nepamatují útok a nemívají výčitky svědomí. „Amorální ženy“ zabíjejí ze zištných důvodů, 

                                                           
87 Srov. Megargee, E.I. a kol.: Classifying Criminal Offenders with the MMPI-2. The Megargee System. In  
Urbanová M. a kol. :Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 26. 
88 Srov. tamtéž, s. 26. 
89 Srov. http://www.fbi.gov/publications/serial_murder.htm;  
90 Urbanová M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 25. 
91 Hostilita= psychický sklon k nepřátelským agresivním impulzům navenek, tendence ublížit jiné osobě nebo 
skupině osob, nepřátelství. 
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nejsou empatické, ale vyznačují se vyšším intelektem. „Neschopné ženy“ jsou nepraktické a 

nesamostatné, často zabíjejí na příkaz partnera.92 

  

Značná pozornost je věnována také pachatelkám sexuálních trestných činů.  

Nejcitovanější autorkou je Matthews, která se svými kolegy vytvořila následující typologii 

pachatelek. „Male – Coerced“ (mužem přinucená) pachatelka, vyznačuje se pasivitou a 

závislostí na ostatních, zejména partnerovi, tyto ženy byly většinou týrány a sexuálně 

zneužívány jako děti. Mají problémy s navázání vztahů a úzkostně se bojí, že by je partner 

opustil, z toho důvodu se nechají přinutit k delikvenci.  Sexuální zločiny páchají pod nátlakem 

partnera, oběťmi jsou často jejich vlastní děti.  

 

„Predisposed“ (predisponované) pachatelky, byly většinou obětí incestu a psychického 

týrání. Trpí deviantními sexuálními představami. Jednají samostaně. Oběti tvoří buď jejich 

vlastní děti, nebo děti v rámci širší rodiny.  

 

„Teacher/lover“ (učitelka/milenka), tyto ženy mají většinou problémy v partnerském 

soužití s muži sobě rovnými, a proto vyhledávají své „oběti“ mezi adolescenty. Tyto ženy 

zcela popírají, že by nedopustily trestného činu, naopak, ony své jednání vnímají jako zcela 

romantické. 93  

 

Postupem času se stalo evidentním, že tato typologie ne zcela odpovídá skutečnosti. 

Ukázalo se totiž, že značná část žen, které by Matthews zařadila do skupiny mužem 

přinucených pachatelek, nemusí být ke spáchání trestného činu mužem přímo nuceny, ale že 

se k takovému jednání uchylují dobrovolně a je tedy potřeba je vnímat spíše jako 

spolupachatelky jednající v trestné součinnosti s muži. Matthews také opomíjela skupinu 

delikventních žen, které páchají násilné sexuální zločiny samostatně, jde o tzv. 

„Angry/impulsive“ (agresivní/impulsivní) pachatelky. Přestože se jedná o poměrně malou 

skupinu pachatelek, které se vyznačují svojí brutalitou a nebezpečností, je třeba ji registrovat 

a vyvíjet metodiky a přístupy zacházení.  

 

                                                           
92 Srov. Blum, A., Fisher, G.: Women who kill. In Urbanová M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. 
Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 25. 
93 Srov. http://www.csom.org/pubs/female_sex_offenders_brief.pdf, Center for Sex Offender Mamagement, A 
Project of the Office of Justice Pragrams, U. S. Department of Justice. 
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Jill Atkinson navázala na typologii Matthews a vytvořila pro každou skupinu speciální 

způsoby zacházení. Učitelka/milenka je podle Atkinson žena, která se musí vypořádat 

s kognitivním zkreslením skutečnosti, potřebuje zvýšit sebedůvěru a naučit se sociálním 

dovednostem. Zároveň tuto skupinu popisuje jako málo nebezpečnou, bez zvýšené hrozby 

recidivy. Predisponované pachatelky vyžadují léčbu následků sexuálního zneužívání v dětství 

a léčbu deviantních sexuálních představ a fantazií. Jako vhodná se jeví i dlouhodobá, 

minimálně 5 měsíců, intenzivní, nejlépe denní, skupinová terapie. U těchto žen je třeba se 

zaměřit na obsah jejich sexuálních fantazií a zjistit, co konkrétně ženu sexuálně vzrušuje. 

V každém případě je vyžadován individuální přístup. Ženy agresivní a impulzivní, které 

sexuálně napadají dospělé muže, se musí především vyrovnat s vlastní minulostí, zejména 

zneužíváním a týráním. Musí se naučit empatii a ovládat vlastní vztek a zlost. Pachatelky, 

které byly ke kriminálnímu jednání přinuceny mužem a vyjadřují nad svým jednáním lítost, 

potřebují zvýšit sebevědomí, naučit se být asertivní, ovládat hněv a samozřejmě si musí najít 

vhodnějšího partnera. Ženy, které páchají sexuální zločiny společně s muži, by měly být 

seznámeny s následky svého jednání. Tyto osobnosti trpí zvrácenými představami, už jejich 

vnímání reality je narušené. Je třeba je považovat za nebezpečné, protože umí jednat i zcela 

nezávisle. I tyto ženy potřebují intenzivní terapeutický zásah.94 

 

3.4 Sociologické typologie osobnosti pachatele 

 

Tyto typologie zdůrazňují vliv sociálního prostředí na utváření osobnosti pachatelů a 

vycházejí především ze zkoumání sociálního prostředí pachatele, procesu sociálního učení, 

hodnotových orientací pachatele a jeho sociálního začlenění. Sociologie se při studiu 

osobnosti pachatele zajímá především o analýzu sociálního prostředí, společenských 

podmínek, které na pachatele působily a o jejich typizování a zobecňování.95 

 

V současné době sociologické typologie vycházejí ze sociálně psychologické teorie 

Shutherlanda a Cresseyho (viz výše). Vývoj kriminálního chování se posuzuje podle procesů 

                                                           
94 Srov. http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/so/female/female-07-eng.shtml; Correctional Service of Canada, 
case studies. 
95 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, 3., přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2008, s. 127. 
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učení, stejně jako chování k právu. Přitom se přisuzuje rozhodující podíl obsahům učení, ne 

procesu samotnému.96 

 

Podle Gabriely Lubelcové se dají pachatelé rozdělit do čtyř skupin. První typ 

představuje „osobnostně determinovaný pachatel“, jde o osobnost, u které na základě 

kombinace predispozic a mechanismů sociálního učení došlo k poruše osobnosti 

s dissociálními a antisociálními projevy. Tito lidé se projevují nevšímavostí k právům jiných. 

Odchylka ve struktuře osobnosti podmiňuje jejich sociální chování. Psychopatická porucha 

osobnosti se projevuje také ve způsobu spáchání trestného činu, půjde většinou o zvýšenou 

míru agresivity. Nejčastěji páchají násilnou a majetkovou trestnou činnost. Je zde patrný vyšší 

výskyt recidivy a menší pravděpodobnost úspěšné resocializace. Zahraniční výzkumy 

odhadují výskyt psychopatů ve vězeňské populaci na 30%-40%, u recidivistů pak na 70%-

90%. Je však třeba zdůraznit, že podíl násilné kriminality na celkovém objemu není až tak 

velký. Tento typ pachatele vyžaduje individuální terapeutický přístup. Vzhledem k možnosti 

recidivy je třeba se zamyslet také nad terciární prevencí z hlediska trestní politiky.97 

 

Dalším typem je „sociálně deprivovaný pachatel“, tento typ představuje frustrovaného 

pachatele, kterému se dlouhodobě nedaří dosáhnout uspokojení určitých potřeb. Deprivace 

pak může mít několik podob, buď se jedná o individuální deprivaci, nebo deprivaci určité 

skupiny, která je dlouhodobě vystavená nepříznivé sociální situaci a z toho důvodu uvnitř 

skupiny vzrůstají konflikty, ve větší míře se začínají vyskytovat projevy sociální deviace, 

včetně kriminality. Sociální deprivace však může mít celospolečenský charakter, kdy je 

chápána jako sociální problém současné doby. Tento typ delikventa páchá celou řadu sociálně 

podmíněných trestných činů, půjde zejména o násilnou a majetkovou trestnou činnost. Co se 

týče prevence kriminality u tohoto typu, je důležité zaměřit se na primární prevenci, tedy na 

zkvalitnění sociálního života lidí, zvláštní pozornost by se měla věnovat dětem a mladistvým. 

Zlepšit se musí zejména výchovné působení rodiny a školy, tedy nejbližšího prostředí. 

Sekundární prevence se zaměřuje na kritické skupiny, které trpí sociálním vyloučením, snaží 

se o jejich „znovu začlenění“ do společnosti.98  

 

                                                           
96 Kaiser, G.: Kriminologie: Úvod do základů. Praha: C.H.Beck, 1993, s. 50. 
97 Srov. Lubelcová, G.: Kriminalita jako společenský fenomén: Úvod do sociologicky orientovanej kriminologie. 
Bratislava: VEDA, 2009, s. 178-180. 
98 Tamtéž. 
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Třetím typem je „situačně podmíněný pachatel“, u tohoto typu sehrává vedle vzájemné 

interakce pachatele s obětí významnou úlohu také situace. Situace zde představuje jakýsi 

spouštěč, resp. katalyzátor kriminálního jednání. Chování tohoto pachatele není osobnostně 

ani sociálně determinováno, tento typ jen využije příležitosti k dosažení snadného zisku. 

Tento typ reprezentuje tzv. „kriminalitu bílých límečků“, půjde zejména o hospodářskou a 

majetkovou kriminalitu. Nejlepším způsobem jak zabránit situačnímu pachateli v kriminálním 

jednání je omezení příležitostí k delikvenci a to jak zvýšením kontrol, tak stavěním faktických 

překážek.  

 

Posledním typem je tzv. „instrumentální pachatel“, tento typ pachatele využívá trestný 

čin jako nátlakovou formu pro dosažení jiných cílů. K prosazení svých zájmů, zastrašení 

konkurence, upevnění mocenského postavení, dosažení vlivu, používá zejména násilí a 

násilnou formu kriminality. Nejčastěji se s tímto typem setkáme u organizovaného zločinu. 

Jedná se o velmi nebezpečnou formu, kdy cílem je získání ekonomické a politické moci. 

Strategie prevence je k instrumentálnímu pachateli nejtěžší. V nejširším pojetí můžeme tento 

typ potlačit posílením veřejné sociální kontroly a kontroly rozhodování ve veřejném zájmu, 

prosazováním mechanismů hospodářské soutěže a celkovým utužováním demokratických 

principů.99 

 

Ze zahraničních sociologicky orientovaných typologií bych zmínila klasifikaci 

Kathleen Daly, která pachatelky rozdělila do několika kategorií podle druhu spáchaného 

trestného činu a podle vztahu pachatelky ke snoubenci, partnerovi případně jiné osobě blízké. 

Ve své typologii zdůrazňuje dřívější týrání a sexuální zneužívání a zneužívání drog u 

pachatelek závažných trestných činů. Podle Daly, existují následující typy pachatelek. „Ženy 

na ulici“, ty charakterizuje dřívější sexuální zneužívání, útěky z domova a prostituce. Další 

kategorie jsou „zraněné a zraňující ženy“ v jejich anamnéze se vyskytuje sexuální zneužívání 

nebo týrání v dětství, často bývají drogově závislé a při intoxikaci jednají agresivně a 

násilnicky. „Bité ženy“, ty žijí s násilnickým partnerem a kriminálně jednají v reakci na toto 

násilí. Poslední kategorii tvoří „v drogách angažované ženy“, které jsou uživatelkami a 

dealerkami, trestnou činnost páchají ve spojení s blízkými lidmi či členy rodiny. 100 

                                                           
99 Srov. Lubelcová, G.: Kriminalita jako společenský fenomén: Úvod do sociologicky orientovanej kriminologie. 
Bratislava: VEDA, 2009, s. 178-180. 
100 Srov. Urbanová M. a kol.: Ženská delikvence jako sociální jev. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 23. 
 



53 

 

4. Stav, struktura a vývoj ženské kriminality 

 

Od počátku devadesátých let došlo k radikálním změnám ve výskytu kriminálních 

jevů v ČR. S celkovými změnami struktury kriminality a skladby pachatelů došlo také ke 

změnám v jednotlivých dílčích složkách, včetně kriminality žen. Jedná se zejména o nárůst 

majetkové kriminality, kde byly ženy zastoupeny vždy relativně silně. Na zvýšení výskytu 

majetkové kriminality žen se bezpochyby podílí úvěrová politika státu. V posledních letech je 

i z důvodu ekonomické krize získání úvěru u bank obtížnější než tomu bylo na přelomu 

tisíciletí, na druhou stranu přibývá finančních institucí, které volné finanční prostředky za 

„extrémně výhodných podmínek“ nabízejí téměř na každém kroku. Ekonomická 

negramotnost je pak příčinou toho, že si lidé půjčují víc, než dokážou splácet, extrémně se 

zadlužují, až tato situace v mnoha případech dospěje tomu, že jsou neplatiči stíháni za 

spáchání úvěrového podvodu. Dalším problémem, který je častou příčinou kriminality žen, 

jsou omamné a psychotropní látky, jejichž výskyt a zneužívání rozhodně není na ústupu. 

V moderních společnostech dochází k rozvoji informačních technologií a zásadním sociálním 

změnám, které obsah páchané kriminality výrazně ovlivňují. Na stav a strukturu ženské 

kriminality má bezpochyby vliv i trestní zákonodárství a jeho změny. 

 

4.1 Podstatné změny trestního zákonodárství 

 

Významné změny v oblasti kriminality žen zcela jistě přinese nový trestní zákoník, 

který nabyl účinnosti od 1. ledna 2010. Tento kodex by měl představovat propracovaný 

koncentrát zkušeností a znalostí předních odborníků na trestní právo a měl by se rovnat 

moderním zákoníkům ostatních demokratických zemí. Nový trestní kodex zavádí nové pojetí 

trestného činu, od formálně materiálního pojetí, které bylo uplatňováno dosud, se formální 

pojetí s materiálním korektivem liší v tom, že dále nevyžaduje pro trestní odpovědnost 

pachatele určitou míru společenské nebezpečnosti, ale prostřednictvím zásady subsidiarity 

trestní represe lze trestní odpovědnost pachatele spolu se všemi trestně právními následky 

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých. Škodlivost jednání pachatele není 

podmínkou trestnosti činu, je však důležitým hlediskem zejména při ukládání trestů. Trestní 

stíhání pachatele méně škodlivého trestného činu se tedy zpravidla zahájí; nebude-li však 
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jednání pachatele orgány činnými v trestním řízení shledáno společensky škodlivým, bude 

trestní stíhání zastaveno. 

 

Nový trestní zákoník přináší celkovou změnu systematiky, když toto nové uspořádání 

proporcionálně vystihuje závažnost chráněných zájmů a již samotným uspořádáním 

jednotlivých hlav, dílů, oddílů i jednotlivých ustanovení ve zvláštní části vyjadřuje pořadí 

důležitosti chráněných zájmů podle požadavků dnešní moderní společnosti. Obecně lze říci, 

že nový trestní zákoník klade větší důraz na ochranu života, majetku a dalších individuálních 

práv, když tyto zájmy staví před zájmy společnosti a státu.  

 

Trestné činy se nově podle závažnosti dělí na zločiny a přečiny. Přečinem se rozumí 

čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody do tří let. Trestný čin spáchaný z 

nedbalosti je přečinem vždy. Ostatní trestné činy jsou považovány za zločiny. Tato změna se 

pak promítá i do trestního řízení, u zločinů je vedeno standardní trestní řízení, u přečinů 

převažují zrychlené formy řízení, odklony a alternativní řešení, včetně širokého uplatnění 

prostředků probace a mediace. Výrazně se zpřísňují tresty za nejzávažnější trestné činy. 

Posiluje se úloha alternativních trestů, které mají být ukládány za méně závažné trestné činy 

namísto trestu odnětí svobody.  

 

Byly zavedeny nové skutkové podstaty trestných činů. Domnívám se, že ženské 

delikvence se výrazně dotkne zavedení nové skutkové podstaty trestného činu zabití, ten 

dopadá na dvě skupiny případů mající společné to, že pachatel úmyslně jiného usmrtil. V 

prvém případě se tak stalo v důsledku silné ho rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku 

pachatele, ve druhém případě v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. 

Druhý případ hraje zásadní roli v násilné kriminalitě žen, existuje celá řada případů, kdy 

manželka, která po dlouhém týrání nebo jiných projevech domácího násilí, zabila svého 

manžela. Nově tedy nebude odsouzena za vraždu, ale za zabití s mírnější trestní sazbou na tři 

až osm roků odnětí svobody. 

 

Věřím, že nový trestní zákoník přinese řadu pozitivních změn a že naplní stanovené 

cíle. Vzhledem k tomu, že je tento kodex účinný teprve krátce, nemohou se v mé práci 

důsledky jeho přijetí projevit, proto v následující části vycházím z koncepce zákona č. 

140/1961 Sb., trestní zákon. 
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4.2 Statistická data 

 

Při popisu vývoje kriminality vycházím především z policejních statistik a přehledů 

vězeňské služby. Je třeba mít na paměti, že policejní statistiky pracují především s trestnými 

činy, statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR evidují především osoby, proti nimž je trestní 

řízení vedeno. V tabulkách jsou tedy uvedeny z policejních statistik získané počty 

objasněných trestných činů, přičemž samozřejmě záleží na metodice zvolené při vykazování 

jednotlivých případů, neboť způsob, jakým je pojem „trestný čin“ používán v policejní 

statistice, neodpovídá zcela vymezení obsahu tohoto pojmu v teorii trestního práva. 

  

Jako první předkládám tabulku zachycující podíl žen na celkové objasněné kriminalitě. 

Termín „objasněná kriminalita“, tak jak je používám v policejních statistikách, představuje 

trestné činy, u nichž byl při jejich oznámení pachatel znám, nebo ty, u nichž byl pachatel 

policií dodatečně zjišťován a zjištěn.  V současné době se podíl trestných činů, u kterých byl 

pachatel znám či zjištěn, na celkové evidované kriminalitě pohybuje okolo 40%, což je podíl 

srovnatelný s jinými evropskými státy. 

 

tab. č. 1 - podíl žen na objasněné kriminalit ě, vývoj v letech 2000-2009 101 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Objasněná 

kriminalita 
130234 127856 123964 121393 121531 121511 122753 127718 

 

127906 

 

127604 

Podíl žen 15483 15715 15392 14577 15071 17237 16708 16406 15237 15958 

Podíl žen 

v % 
11,9 12,3 12,4 12,0 12,4 14,2 13,6 12,8 11,9 12,5 

 

 

Oproti devadesátým letům, kdy podíl žen na celkové kriminalitě představoval cca 8%, 

dochází k mírnému nárůstu podílu žen na celkové objasněné kriminalitě, tento trend je možné 

pozorovat ve většině západních zemí.  Přestože je z tabulky č. 1 jasně patrný poměrně stabilní 

                                                           
101 zdroj dat: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-327216.aspx, vlastní výpočty 
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podíl žen na objasněné kriminalitě, vlivem celé řady společenských změn došlo ke změně 

struktury kriminality žen. Například v letech 2003-2007 byl podíl stíhaných žen za násilnou 

kriminalitu na celkovém podílu žen na objasněné kriminalitě cca 9,5% , v letech 2008-2009 je 

to jen necelých 7%. Nečastějším trestným činem v oblasti násilné kriminality je úmyslné 

ublížení na zdraví, následují loupeže, porušování domovní svobody a neoprávněné zásahy do 

práva domu, bytu apod.  Naproti tomu roste podíl na majetkové kriminalitě, například krádeže 

prosté zaznamenávají vzestupnou tendenci dlouhodobě, když podíl žen stíhaných za krádeže 

prosté na celkové objasněné kriminalitě žen činil v roce 2003 cca 10% a v roce 2009 více jak 

13%. U majetkové kriminality žen dominují krádeže v bytech a kapesní krádeže. Rostoucí 

tendenci zaznamenává hospodářská a drogová kriminalita.  

 

Další tabulka přináší přehled stíhaných osob v letech 2000-2008. Stíhané osoby jsou 

ty, proti kterým bylo v daném roce vedeno trestní stíhání a případně ty, jejichž stíhání bylo 

v daném roce ukončeno. Z tabulky je patrný poměrně výrazný pokles celkového počtu 

stíhaných osob zejména v letech 2005 – 2007, zajímavé je, že v tomto období byl podíl žen na 

objemu stíhaných osob nejvyšší. Tento jev je možné vysvětlit i tím, že v roce 2005 bylo 

podáno rekordní množství trestních oznámení na neplatiče úvěru. Toto jsou pro orgány činné 

v trestním řízení poměrně jednoduché kauzy, většinou jsou známy všechny potřebné osobní 

údaje pachatelky, ty bývají i lehce dosažitelné v místě bydliště, většinou nic moc nezapírají, 

spíš se vymlouvají. Je také třeba upozornit na skutečnost, že značná část pachatelek 

úvěrového podvodu jsou prvopachatelkami.  

 

tab. č. 2 - počty stíhaných osob, vývoj v letech 2000-2008 102 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkový 

počet 

stíhaných 

osob 
110808 110461 93378 92958 89288 87008 82193 78545 96340 

Z toho žen 12717 13511 11994 11426 11332 12690 12686 11282 11896 

Z toho žen  

v %  
11,48 12,23 12,84 12,29 12,69 14,58 15,43 14,36 12,35 

 

                                                           
102Zdroj dat: Statistické přehledy kriminality zpracované Ministerstvem spravedlnosti ČR, dostupné na 
http://www.portal.justice.cz. Ke dni zpracovávání rigorózní práce nebyly k dispozici údaje za rok 2009. 
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Následující tabulka přináší přehled vývoje počtu obžalovaných osob, tedy těch, na 

které byla v příslušném roce podána obžaloba.   

 

tab. č. 3 - počty obžalovaných osob, vývoj v letech 2000-2008 103 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkový 

počet 

obžalovaných 
86074 84855 77210 78726 75861 75223 70477 67186 84665 

Z toho žen 9339 9626 9449 9276 9138 10391 10254 9392 9750 

Z toho žen  

v %  
10,85 11,34 12,24 11,78 12,05 13,81 14,55 13,66 11,52 

 

 

Zvlášť zajímavé je pak porovnání stíhaných a obžalovaných žen. Z tabulky je patrná 

vzrůstající tendence počtu obžalovaných z celkového objemu stíhaných žen.  

 

tab. č. 4 – srovnávací tabulka počtu stíhaných a obžalovaných žen, vývoj v letech 2000-2008  

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stíhané ženy 12717 13511 11994 11426 11332 12690 12686 11282 11896 

Obžalované 

ženy 
8876 9339 9626 9449 9276 9138 10391 9392 9750 

% 69,80 69,12 80,26 82,70 81,86 72,01 81,91 83,85 81,96 

 

 

Další tabulka přináší přehled odsouzených žen v letech 2000 – 2008. Odsouzená osoba 

je ta, proti níž byl vydán odsuzující rozsudek a ten nabyl právní moci. Z vývojového přehledu 

je možno pozorovat, že od roku 1990 roste podíl žen mezi soudy pravomocně odsouzenými 

osobami. Dochází ke zvyšování podílu žen mezi všemi odsouzenými, a to z cca 9 % z počátku 

let devadesátých na 13,2 % v roce 2005 a 14,7 % v roce 2007. V roce 2008 dochází k poklesu 

na 12,2 %.  

 

 
                                                           
103 Zdroj dat: Statistické přehledy kriminality zpracované Ministerstvem spravedlnosti ČR, dostupné na 
http://www.portal.justice.cz. Ke dni zpracovávání rigorózní práce nebyly k dispozici údaje za rok 2009. 
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tab. č. 5 - počty odsouzených osob, vývoj v letech 2000-2008 104 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkový 

počet 

odsouzených 

63211 60182 65098 66131 68443 67561 69445 75728 75761 

Z toho žen 6961 6792 7812 8100 8229 8937 9938 9179 9274 

Z toho žen  

v %  
11,0 11,3 12,0 12,2 12,0 13,2 14,3 14,7 12,2 

 

Pokud porovnáme počty obžalovaných a odsouzených žen, zjistíme, že drtivá většina 

obžalovaných pachatelek je za spáchání trestného činu také odsouzena. Je tedy možné 

konstatovat, že kriminologická hypotéza o odlišném přístupu k udělování trestů ženám je 

překonána. Většině odsouzených žen je ale uložen podmíněný nebo alternativní trest, případně 

je upuštěno od potrestání. Tento způsob trestání je zcela jistě opodstatněn menší závažností 

forem ženské kriminality a také její menší nebezpečností pro společnost. 

 

tab. č. 6 -  srovnávací tabulka počtu obžalovaných a odsouzených, vývoj v letech 2000-2008  

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Obžalované 

ženy 
8876 9339 9626 9449 9276 9138 10391 9392 9750 

Odsouzené 

ženy 
6961 6792 7812 8100 8229 8937 9938 9179 9274 

% 78,42 72,73 81,16 85,72 88,71 97,80 95,64 97,73 95,12 

 

 

Závěrem je třeba konstatovat, že podíl stíhaných, obžalovaných i odsouzených žen na 

celkovém objemu pachatelů v těchto fázích trestního řízení je téměř stejný a v průměru se 

pohybuje kolem 12%.  

 

 

 

                                                           
104 Zdroj dat: Statistické přehledy kriminality zpracované Ministerstvem spravedlnosti ČR, dostupné na 
http://www.portal.justice.cz. Ke dni zpracovávání rigorózní práce nebyly k dispozici údaje za rok 2009. 
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4.3 Struktura ženské kriminality v ČR 

 

Obecně lze říci, že struktura kriminality žen v České republice je srovnatelná 

s mezinárodními trendy. Dominuje především méně závažná majetková a hospodářská 

kriminalita, naopak podíl žen na násilné kriminalitě je poměrně malý a stabilní, i když i zde 

můžeme pozorovat mírně vzrůstající tendenci. K dalším znakům kriminality žen patří nižší 

výskyt recidivy. Jestliže k ní v některých případech dochází, pak se často nejedná o 

specializaci na jediný druh trestné činnosti. Ženy se také na rozdíl od mužů jen zřídka 

organizují do různých gangů a skupin a většinou se dopouštějí trestné činnosti jednotlivě. Ve 

srovnání s muži, kteří se snaží vystupovat aktivně, jsou ženy opatrnější, pasivnější, vystupují 

třeba jen jako pomocnice trestné činnosti mužů.105 Celkově se dá říct, že kriminalita žen je 

typická vyšší mírou spontánnosti a neplánovanosti.  

 

Pokud se zaměříme na roky 2008 a 2009 zjistíme, že v roce 2008 byla nejčastěji 

ženami páchaným trestným činem krádež, za tu bylo stíháno celkem 3186 žen a 23691 mužů. 

Podíl ženských pachatelek na trestném činu krádeže tedy představuje asi 12% z celkového 

objemu stíhaných osob. V roce 2009 se trestného činu krádeže prokazatelně dopustilo 3536 

žen a 23215 mužů, podíl žen na celkovém objemu zjištěných trestných činů krádeže tomto 

roce činí 13%.  Je však třeba poukázat na skutečnost, že trestný čin krádeže má v roce 2008 

pouze 18% objasněnost, tedy pouze v necelé pětině případu se podařilo zjistit pachatele. V 

roce 2009 je objasněno 42% krádeží.  Trestní stíhání je pak v roce 2008 zahájeno proti 76% 

zjištěných pachatelů, v roce 2009 je to 87%. Z důvodu nízké míry objasněnosti tohoto 

trestného činu je zřejmé, že pachatelek krádeží je ve skutečnosti mnohonásobně více, než 

uvádí policejní statistiky. 

 

 Druhým, ženami nejčastěji páchaným trestným činem, je úvěrový podvod, těsně za 

ním co do četnosti stojí podvod. V roce 2008 spáchalo úvěrový podvod 2273 žen, tento počet 

představuje podíl žen o velikosti 33% na celkovém objemu zjištěných úvěrových podvodů. 

V roce 2009 se rapidně snížil výskyt tohoto trestného činu, 1642 pachatelek úvěrového 

podvodu opět představuje 33% ze všech zjištěných pachatelů. Podvod v roce 2008 spáchalo 

                                                           
105 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 40. 
 



60 

 

1291 žen, což představuje 25% podíl, v roce 2009 to bylo 1453 pachatelek, které představují 

podíl 26% na celkovém objemu zjištěných podvodů. 

 

Z trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti se ženy nejčastěji dopouštějí 

loupeže, vydírání a porušování osobní svobody.  Z trestných činů proti životu a zdraví je 

nejvíce zastoupeno ublížení na zdraví. Co se týče trestných činů proti rodině a mládeži je to 

nejčastěji zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby a ohrožování mravní výchovy 

mládeže. Problém představují také drogové delikty a kriminalita páchaná v souvislosti 

s návykovými látkami. 

 

 Dále bych se krátce zaměřila na trestné činy páchané typicky ženami. Ženy mají v roce 

2008 podíl na celkovém objemu objasněných trestných činů opuštění dítěte o velikosti 91%, v 

roce 2009 je to 77%. Následuje trestný čin ohrožování výchovy mládeže, na něm se 

v celkovém objemu zjištěných pachatelů podílely ženy v roce 2008 68% a v roce 2009 66%.   

  

Vedle uvedených trestných činů, kde ženy výrazně dominují, existuje skupina 

trestných činů, na nichž se ženy i muži podílejí více či méně stejnou měrou. Jedná se o trestné 

činy jako je šíření pornografie, týrání svěřené osoby a týrání osob žijících ve společném 

domě, zavlečení do ciziny, obchodování s lidmi. Tyto trestné činy nejsou naštěstí páchány 

v České republice v hojné míře, i tak je ale zajímavé, že se na tomto druhu kriminality, podle 

statistických dat podílejí ženy ve stejné míře jako muži. U některých trestných činů je to dáno 

pravděpodobně tím, že k jejich spáchání mají ženy více příležitostí. Jsou to většinou ženy, kdo 

zůstává v domácnosti, aby se staral o osoby blízké a děti. Bývají to ženy, kdo se aktivně 

zapojuje do celé řady aktivit související se sexuálním vykořisťováním dětí a mladistvých.  A 

bohužel existují matky, které neváhají zneužívat nebo propůjčit jiným ke zneužití i vlastní 

děti. Tento typ pachatelek považuji za zvlášť nebezpečný, tyto ženy dokážou potlačit, pokud 

se v nich vůbec vyvine, mateřský pud a cit, který bývá označován za vůbec nejsilnější 

mezilidské pouto. Nebezpečnost pachatelek těchto trestných činů spatřuji zejména v omezené 

ne-li zcela nemožné možnosti jejich nápravy. Jak jsem již uvedla výše, naprosto alarmující 

jsou zprávy amerických výzkumných skupin, které upozorňují na patrný nárůst tohoto druhu 
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kriminality. Je také třeba důrazně upozornit na vysokou míru latence106 u  trestných činů, kde 

oběťmi jsou děti a závislé osoby. 

 

Domnívám se, že latentní kriminalita je větším problémem u žen než u mužů, týká se 

zejména oblastí, jako jsou krádeže, podvody, podílnictví, trestné činy spáchané v rámci rodiny 

jako je vydírání, psychický teror, násilí vůči blízkým apod. Protože ženy páchají méně 

závažné trestné činy, není zde takový tlak společnosti na jejich objasnění. Obecně platí, že 

čím závažnější a nebezpečnější kriminalita je, zvyšuje se také její objasněnost.  

 

4.4 Vězněné ženy v ČR 

 

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, převážnou většinu stíhaných, obžalovaných a 

odsouzených tvoří muži. Kriminální statistiky nabízejí relativně stabilní obraz o výrazně 

vyšším zastoupení kriminality páchané muži. Poměr mezi muži a ženami se v různých fázích 

trestního řízení zvyšuje. Policejní statistiky evidují poměr 1:4, u trestních soudů je již 1:6, u 

uvalených vyšetřovacích vazeb pak 1:20 a ve výkonu trestu odnětí svobody 1:30.107 

 

Tato skutečnost je dána charakterem ženské kriminality. Ženy páchají převážně méně 

nápadnou majetkovou kriminalitu, působí menší škody než muži a většinou nepředstavují 

hrozbu vážného nebezpečí pro společnost, z toho důvodu jim bývají ukládány vhodnější 

tresty, které naplní zákonem stanovený účel lépe než nepodmíněný trest odnětí svobody. Jak 

navíc vyplývá ze statistik, nejčastěji bývá ženám ukládán trest do dvou let, následuje trest do 

jednoho roku a trest do šesti měsíců odnětí svobody, přičemž platí, že nepodmíněný trest 

odnětí svobody za spáchání trestného činu, u kterého zákon stanoví trestní sazbu do tří let, lze 

uložit pouze v případě, že by s ohledem na osobu pachatele jiný trest nenaplnil stanovený 

účel. Ve věznicích tak nejčastěji končí recidivistky, osoby s přeměněným trestem a 

pachatelky závažné trestné činnosti.   

 

                                                           
106 Latentní kriminalita je tzv. skrytá kriminalita. Jde o tu část kriminality, která vůbec nevyjde najevo a nestane 
se tak předmětem trestního stíhání. Latentní kriminalita tak značně zkresluje statistické údaje o zločinnosti, které 
shromažďují orgány činné v trestním řízení (jde o statistiky policejní, statistiky státního zastupitelství a statistiky 
soudní), které jsou vedle doplňujících šetření hlavními prameny pro získávání poznatků o stavu a vývoji 
zločinnosti. 
107 Blatníková, Š., Netík, K..: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. Praha: IKSP, 2007, s. 38. 
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Z následující tabulky je patrný mírný nárůst počtu odsouzených žen, je ovšem třeba 

brát v úvahu skutečnost, že řada žen je odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu delší než jeden rok a objevují se v jednotlivých letech opakovaně. 

 

tab. č. 5 - počty odsouzených v jednotlivých typech věznic, vývoj v letech 2004-2009 108 

Rok Odsouzení 

Věznice 

celkem 

v tom 

s 
dohledem 

s 
dozorem 

s 
ostrahou 

se 
zvýšenou 

ostrahou 

2004 

Celkem 15 571 339 5 411 8 800 911 
z toho muži 14 966 321 5 072 8 566 900 

z toho ženy 605 18 339 234 11 

ženy v % 4 5 6 3 1 

2005 

Celkem 16 077 451 5 913 8 365 1 224 
z toho muži 15 336 416 5 517 8 091 1 192 

z toho ženy 741 35 396 274 32 

ženy v % 5 8 7 3 3 

2006 

Celkem 16 179 540 6 115 8 253 1 160 
z toho muži 15 376 496 5 684 7 956 1 131 

z toho ženy 803 44 431 297 29 

ženy v % 5 8 7 4 3 

2007 

Celkem 16 647 485 6 415 8 465 1 148 
z toho muži 15 792 440 5 931 8 163 1 125 

z toho ženy 855 45 484 302 23 

ženy v % 5 9 8 4 2 

2008 

Celkem 18 100 509 7 226 9 041 1 172 
z toho muži 17 209 480 6 685 8 744 1 152 

z toho ženy 891 29 541 297 20 

ženy v % 5 6 7 3 2 

2009 

Celkem 19 374 581 7607 9787 1220 
z toho muži 18 367 544 7 029 9 427 1 196 

z toho ženy 1007 37 578 360 24 

ženy v % 5 6 8 4 2 
 

                                                           
108 Zdroj dat: Statistické ročenky Vězeňské služby ČR, dostupné na http://www.vscr.cz 
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4.5 Ženské věznice v ČR 

 

Na našem území slouží pro výkon trestu odnětí svobody 25 věznic, z nichž pouze dvě 

jsou typicky ženskými věznicemi, což odpovídá výše uváděnému nižšímu zastoupení žen na 

celkové kriminalitě. Jsou jimi ženská část věznice v Opavě a věznice ve Světlé nad Sázavou. 

Odsouzené ženy vykonávají trest odnětí svobody i v dalších věznicích po celé České 

republice. To jsou však jen zanedbatelné počty, ženy do jiných věznic umisťovány, aby tam 

vykonávaly práce v kuchyních, prádelnách, případně jiné pomocné práce. Obviněné ženy jsou 

umisťovány do vazebních věznic v Hradci Králové, Ostravě, Praze - Ruzyni a Brno. 

 

Největší ženskou věznicí je zařízení ve Světlé nad Sázavou, trest zde vykonává přes 

650 odsouzených žen. Tato věznice má moderní specializované oddělení pro výkon trestu 

odnětí svobody matek s nezletilými dětmi, kde mohou matky během výkonu trestu pečovat o 

děti starší tří let. Najdeme zde i „bezdrogovou zónu“, kde probíhá terapeutický program pro 

mladé ženy s drogovou anamnézou. 

 

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava je rozdělena do dvou 

nezávislých objektů. V objektu na Krnovské ulici vykonávali trest odnětí svobody do 

loňského roku mladiství muži, ti byli v dubnu roku 2009 z věznice vymístěni v souvislosti 

s připravovaným záměrem zřídit v rámci věznice ústav pro výkon zabezpečovací detence 

s ubytovací kapacitou 150 chovanců. V ženské věznici v objektu na Olomoucké ulici si svůj 

trest odpykávají pachatelky ve všech kategorií věznic, tzn. dohled, dozor, ostraha i zvýšená 

ostraha. Opavská věznice je také jedinou ženskou věznicí v České republice, ve které ženy 

vykonávají doživotní trest odnětí svobody. Jako jediná v České republice má ženská opavská 

věznice také zřízeno specializované oddělení ochranného léčení pro odsouzené ženy se 

soudně nařízenou ochrannou léčbou v souvislosti s alkoholem, drogami a patologickým 

hráčstvím. 
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5. Empirická část 

 

Tato část je věnována popisu vlastního výzkumu a jeho výsledku, skládá se tedy 

z části metodologické a výsledkové. Cílem výzkumu bylo jak testování hypotéz, tak získání 

informací o vězněných ženách a jejich deskripce. Jednalo se především o zjištění a klasifikaci 

typického kriminálního chování žen, popis kriminální kariéry vybraných pachatelek, analýza 

osobnosti pachatelky a její případné odlišnosti od osobnosti nedelikventních žen. 

 

Výzkum byl uskutečněn ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v 

Opavě. Jednalo se o jednorázovou sondu, která se skládala z dotazníkového šetření a 

navazujících narativních rozhovorů s odsouzenými. 

 

5.1 Stanovené hypotézy 

 

Vzhledem k tomu, že jsem tímto výzkumem částečně navázala na empirické šetření, 

které jsem ve věznici Opava provedla v roce 2009 pro účely diplomové práce s názvem 

„Problematika osobnosti pachatele v kriminologii“, měla jsem již určitou představu o ženách 

ve výkonu trestu odnětí svobody. Jako cíl jsem si stanovila detailní prověření hypotéz v rámci 

zkoumaného vzorku a minimalizaci výzkumných chyb. Zároveň jsem se nesoustředila pouze 

na testování hypotéz, ale snažila jsem se o proniknutí do zkoumané reality a pochopení této 

problematiky. 

 

Hypotézy: 

• Příčiny kriminality žen jsou především sociálního a psychologického původu, 

co se týče biologických faktorů, projeví se pouze ve vztahu k vysokému podílu 

odsouzených žen romské národnosti. 

• Převážnou většinu odsouzených budou tvořit ženy se základním a nižším 

odborným vzděláním, před nástupem výkonu trestu byly tyto ženy 

nezaměstnané a potýkaly se s finančními problémy. 

• Určitá část odsouzených, zejména za násilnou trestnou činnost, byla v 

minulosti obětí psychického či fyzického útisku. 
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• Odsouzené jsou v drtivé většině matkami, o děti se během výkonu trestu starají 

příbuzní či partner, vůči dětem budou cítit největší pocit viny. 

• Častým motivem pro páchání trestné činnosti je nedostatek finančních 

prostředků, odsouzené budou za vzniklou situaci vinit především systém, 

v druhé řadě blízké okolí. 

• Na rozhodnutí odsouzené ke spáchání trestného činu se mnohdy nějakou 

formou podílí její partner či manžel.  

 

5.2 Dotazníkové šetření 

 

První část empirického šetření představoval dotazník. Při jeho sestavování a tvorbě 

otázek jsem se inspirovala prací autorů Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně - 

Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému 

právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Cílem této části výzkumu je 

porovnání získaných dat z relativně malého vzorku s výsledky rozsáhlého výzkumu 

provedeného uvedeným výzkumným týmem. Některé zjištěné výsledky jsem také porovnala s 

ročenkami Českého statistického úřadu, což mělo za cíl zjistit, zda se delikventní ženy 

v určitých věcech liší od nekriminální populace. Zároveň jsem chtěla navázat na svůj výše 

zmiňovaný výzkum z roku 2009 a to zejména ve smyslu odstranění dřívějších nedostatků, 

které spočívaly zejména ve složité a nejednoznačné formulaci otázek.  

 

Mým cílem bylo vytvořit jednoduchý dotazník s menším počtem otázek rozdělených 

do několika okruhů. První okruh otázek se týkal osobnosti pachatelky, druhý rodinné a 

sociální anamnézy, další směřoval ke spáchanému trestnému činu. Po předchozí špatné 

zkušenosti se zařazením otevřených otázek jsem tento dotazník sestavila pouze z otázek 

uzavřených, celkem jich bylo čtyřiadvacet (24). Otázky byly sestaveny tak, aby mohly 

potvrdit nebo vyvrátit mé hypotézy. Dotazník byl doplněn o hodnotící tabulku hypotéz o 

postojích k právu a spravedlnosti. 

 

Celkem bylo rozdáno padesát dotazníků s tím, že jsem vynechala odsouzené zařazené 

do typu věznice s dohledem. Ve věznici s dozorem bylo rozdáno dvacet osm (28) dotazníků, 

návratnost byla 100%, ve věznici s ostrahou bylo rozdáno dvacet čtyři (24) dotazníků, s tím, 
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že se mi jich vrátilo dvacet tři (23) vyplněných, což představuje téměř 96% návratnost. Ve 

věznici se zvýšenou ostrahou bylo rozdáno osm (8) dotazníků a překvapivě i v tomto typu 

věznice byly odsouzené ochotné spolupracovat, takže i zde byla návratnost vyplněných 

dotazníků 100%. Celkově se tedy z padesáti (50) rozdaných dotazníků vrátilo čtyřicet devět 

(49) vyplněných, což představuje 98% návratnost. Za tento úspěch vděčím také ochotě 

zaměstnanců věznice, kteří na vyplnění dotazníků a jejich řádné navrácené dohlíželi.  

 

Dotazník byl zcela anonymní a jeho vyplnění čistě dobrovolné, nicméně zaměstnanci 

věznice vyhověli mé žádosti a vybrali odsouzené, u nichž byla větší pravděpodobnost, že 

smysl dotazníku pochopí správně a že jej také pravdivě vyplní.  

 

5.3 Výsledky dotazníkového šetření 

 

V následující části budu prezentovat výsledky dotazníkového šetření s uvedením 

absolutní a četnosti a procentuálního vyjádření. Co se typu věznice týče „B“ znamená věznice 

s dozorem, „C“ představuje věznici s ostrahou a „D“ je věznice se zvýšenou ostrahou.  

 

Jako první předkládám tabulku s věkovým rozložením respondentek, z níž je jasně 

patrné, že dotazník vyplňovaly ženy ve věku od 18 do 60 let. V průměru jsou nejčastěji 

zastoupeny ženy ve věku od 31 do 40 let, což odpovídá závěrům Českého statistického úřadu 

za období 2000-2008109, když podle jejich průzkumů představují nejpočetnější skupinu 

odsouzené ve věku od 30 do 40 let, následuje věková skupina od 25 do 30 let a třetí 

nejpočetnější skupinu tvoří ženy od 21 do 25 let. Výzkumný tým Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „PFMU“) zjistil, že průměrný věk odsouzených žen 

je 35 let.110   

 

 

 

 
                                                           
109 Vlastní výpočty z informací získaných na webových stránkách Českého statistického úřadu 
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/0001-09-2009-2500 
110 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 102. 
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Další tabulka zachycuje nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání odsouzených. Jak jsem 

již předpokládala ve svých hypotézách, odsouzené často ukončily studijní dráhu 

absolvováním základní školy. Je ale nutno podotknout, že se mezi nimi najdou i velmi bystré 

a inteligentní ženy, některé dokonce s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Ty si také 

odpykávají trest za „sofistikovanější“ trestnou činnost, zejména za výrobu omamných a 

psychotropních látek a podvody. Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že základní 

vzdělání má polovina odsouzených zařazených k výkonu trestu ve věznici s dozorem a necelá 

polovina ve věznici s ostrahou. Naopak ve věznici se zvýšenou ostrahou převažují odsouzené 

s vyšším vzděláním. Tato skutečnost nepřímo potvrzuje, že vzdělanější pachatelky páchají 

nebezpečnější a kvalifikovanější formy trestné činnosti. Obdobný výsledek byl zjištěn také při 

výzkumu PFMU, i zde převažovaly ženy se základním vzděláním, následovala skupina 

vyučených odsouzených a poměrně hojně (okolo 17%) byla zastoupena skupiny žen 

s maturitou.111  

 

 

                                                           
111 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 102. 
 

věk 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

do 17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

od 18 do 21 let 5 17,86 0 0,00 0 0,00 5 

od 22 do 25 let 12 42,86 2 8,70 1 12,5 15 

od 26 do 30 let 2 7,14 6 26,09 1 12,5 9 

od 31 do 40 let 4 14,29 11 47,83 5 62,5 20 

od 41 do 50 let 5 17,86 3 13,04 1 12,5 9 

od 51 do 60 let 0 0,00 1 4,35 0 0,00 1 

od 60 do 70 let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

nad 70 let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

četnost 28   23   8   59 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,33 
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dosažené vzdělání 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

negramotnost 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

zvláštní škola 0 0,00 2 8,70 2 25 4 

nedokončené základní 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

úplné základní 14 50,00 10 43,48 1 12,5 25 

vyučení bez maturity 4 14,29 6 26,09 2 25 12 

učební obor s maturitou 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

střední odborné bez maturity 4 14,29 2 8,70 0 0 6 

střední odborné s maturitou 4 14,29 3 13,04 3 37,5 10 

vyšší odborné 1 3,57 0 0,00 0 0 1 

vysokoškolské 1 3,57 0 0,00 0 0 1 

četnost 28   23   8   59 

% 100 100,00 100 100,00 100 100 98,33 

 

Další z obligatorních otázek, týkajících se osoby odsouzené směřovala k zaměstnání 

před nástupem výkonu trestu. Odpovědi na tuto otázku nepřinesly nic nečekaného. Jak bylo 

předpokládáno, největší část tvořily nezaměstnané ženy, z celkového počtu padesáti osmi (58) 

dotázaných nepracovalo před nástupem trestu celých třicet dva (32) žen. Po stavu bez 

zaměstnání byla nejčastější profesí práce manuálního typu. Z následných rozhovorů 

s odsouzenými vyplynulo, že značná část nastoupila výkon trestu přímo z mateřské dovolené. 

V některých případech je tomu tak, že odsouzená porodí a po nezbytné rekonvalescenční době 

je zařazena do věznice.  

 

Zajímavé je, že co se týče zaměstnanosti všech odsouzených, Český statistický úřad 

uvádí, že v roce 2006 je na 46,9 %, v roce 2007 na 59,2 % a v roce 2008 dosahuje 60,1%. 112 

Vzrůstající tendence je zcela jistě potěšující. Odsouzení samozřejmě nemohou být do práce 

nijak nuceni, není stanovena žádná pracovní povinnost, proto je mírně překvapující, že je o 

zaměstnání v rámci výkonu trestu takový zájem, když se jeví, že na svobodě se tito lidé práci 

spíš vyhýbají. Je pravděpodobné, že odsouzení chápou výkon zaměstnání v rámci výkonu 

trestu jako určitou formu vyplnění času, zcela jistě to pak přináší kladné kázeňské hodnocení 

a s tím spojené pochvaly a odměny.  

 

                                                           
112 Data získána ze statistických ročenek ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/0001-09-
2009-2500 
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profese před nástupem trestu 
typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

nepracovala 12 42,86 7 30 1 14,29 20 

manuální práce 3 10,71 4 17 3 42,86 10 

administrativa 2 7,14 3 13 1 14,29 6 

odborná práce 3 10,71 5 22 1 14,29 9 

"nemravné" zaměstnání 1 3,57 0 0 0 0,00 1 

nezaměstnaná, hlášená na úřadu práce 7 25,00 4 17 1 14,29 12 

invalidní důchod 0 0,00 0 0 0 0,00 0 

starobní důchod 0 0,00 0 0 0 0,00 0 

četnost 28   23   7   58 

% 100 100,00 100 100 87,5 100,00 96,67 

 

Z hlediska rodinného stavu tvoří největší podíl svobodné a rozvedené ženy. To je 

patrně způsobenou jak věkovým rozložením dotazovaných, tak také současnými trendy 

v oblasti partnerského soužití. Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2008 se 

nejčastěji rozvádí ženy ve věku 35 až 39 let po 15 až 19 letech trvání manželství, následuje 

skupina od 30 do 34 let po době trvání manželství v délce 10 až 14 let, třetí nejpočetnější 

skupinou představují ženy ve věku 40 až 44 let, kterým se manželství rozpadlo po 20 až 24 

letech. Nejčastěji se pak vdávají ženy ve věku 25 až 29 let. V roce 2008 uzavřelo sňatek 

nejvíce středoškolsky vzdělaných žen bez maturity, následovaly ženy se středoškolským 

vzděláním s maturitou, na třetím místě jsou ženy se základním vzděláním, nejméně často se 

pak vdávaly vysokoškolsky vzdělané ženy. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
113 http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/0001-09-2009-0400 

stav 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

svobodná 12 42,86 7 30,40 3 37,5 22 

se stálým 

partnerem 6 21,43 4 17,40 0 0 10 

vdaná 4 14,29 3 13,10 1 12,5 8 

rozvedená 6 21,43 8 34,70 3 37,5 17 

vdova 0 0,00 1 4,40 1 12,5 2 

četnost 28   23 

 

8   59 

% 100 100,00 100 100,00 100 100 98,33 
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Co se týče soužití před nástupem výkonu trestu odnětí svobody, 33 z 59 dotázaných 

odsouzených bydlely s partnerem či manželem, 11 z 59 respondentek bydlelo s rodiči, 10 

dotázaných pak odpovědělo, že bydlely samy. Tyto výsledky zcela odpovídají věkovému 

složení dotazovaného souboru stejně jako jejich rodinnému stavu. V tomto se tedy pachatelky 

nijak neliší od nedelikventní ženské populace.  

 

Následoval dotaz na velikosti města, kde se odsouzená zdržovala před nástupem 

výkonu trestu a které často bývá také místem spáchání trestného činu. Nejvíce odsouzených 

žilo ve městě s počtem obyvatel více než 90.000 a to celých 20 z 59 dotázaných, ve středně 

velkém městě bydlelo před nástupem výkonu trestu 16 respondentek a pouze 9 dotázaných 

žilo v Praze. Ani tyto výsledky tedy nejsou nijak překvapující, protože odpovídají justičním 

statistikám.  

 

Po zkušenostech loňského výzkumu jsem již letos předpokládala, že většina 

odsouzených žen bude matkou alespoň jednoho dítěte, což se také potvrdilo. PFMU ve svém 

výzkumu uvádí, že pouze čtvrtina žen byla bezdětná.114 Přestože se tedy nejedná o 

překvapující zjištění, je poněkud smutným faktem, že kriminální sklony mají právě matky. 

Odsouzením ženy matky a jejím následným umístěním do věznice musí velmi trpět jejich 

děti. Často může nastat situace, že se v rodině nebo okruhu blízkých osob nenajde nikdo, kdo 

by se o děti odsouzené po dobu výkonu trestu odnětí svobody staral, dítě pak musí být 

umístěno do sociálního zařízení. Děti tak prožívají opravdová traumata, jednak ze samotného 

odsouzení matky, z odloučení a samozřejmě z reakcí sociálního okolí, všechny tyto 

skutečnosti pak mohou mít neblahý vliv na další vývoj dítěte. Na druhou stranu je však nutno 

dodat, že v rozhovorech s odsouzenými většina z nich přiznala, že si uvědomují, jak moc 

svým jednáním své děti poškodily. Otázky týkající se dětí berou všechny odsouzené velmi 

emotivně. K otázce odsouzených a jejich dětí se vrátím v části narativních rozhovorů.  

 

 

 

 

                                                           
114 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 104. 
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počet dětí 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

bezdětná 12 42,86 6 26,09 2 33,3 20 

1 dítě 5 17,86 7 30,43 1 16,7 13 

2 děti 5 17,86 4 17,39 1 16,7 10 

3 děti 3 10,71 3 13,04 0 0 6 

4 a více dětí 3 10,71 3 13,04 2 33,3 8 

četnost 28   23   6   57 

% 100 100,00 100 100,00 75 100 95 

 

Otázku na náboženské vyznání odsouzené jsem zařadila zejména z toho důvodu, že se 

domnívám, že kriminalita je v příkrém rozporu s myšlenkami a postoji hlavních uznávaných 

náboženských směrů. Z toho vyplývá, že odsouzené by měly být především bez 

náboženského vyznání. Přestože se většina z dotázaných považuje za „nevěřící“, je zarážející, 

kolik žen odpovědělo, že nějaké náboženství vyznává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následuje soubor otázek ohledně identifikace rodiny respondentek. Rodina plní 

nezastupitelnou funkci při formování osobnosti jedince. Je rovněž pravděpodobné, že rodina, 

resp. způsob výchovy může ovlivnit budoucí kriminální kariéru. Z toho důvodu moje první 

otázka směřovala právě k osobě vychovatele odsouzené. Již v předchozím výzkumu se mi 

potvrdilo, že většina odsouzených byla vychovávána oběma rodiči a většina hodnotila 

náboženské 

vyznání 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

"nevěřící" 11 39,29 10 43,48 3 38 24 

římskokatolické 12 42,86 5 21,74 2 25 19 

evangelické 0 0,00 4 17,39 0 0 

 jiné 5 17,86 4 17,39 3 38 12 

četnost 28   23   8   59 

% 100 100,00 100 100,00 100 100 98,33 
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vzájemné vztahy v rodině jako dobré. Situace se tedy nezměnila, a také letos 31 z 59 

dotázaných uvedly, že byly vychovávány oběma rodiči. Následuje skupina, která byla 

vychovávaná jen matkou, což je druhá nečastější forma výchovy v naší společnosti, zvláště 

když vezmeme do úvahy věkové složení odsouzených, je zřejmé, že v době, kdy tyto ženy 

vyrůstaly, nebylo svěření dítěte po rozvodu do výlučné péče otce tak častým jevem. Mnoho 

z odsouzených svého biologického otce nikdy nepoznalo, ty si pak stěžovaly na absenci 

mužského elementu při výchově. Obdobných výsledků dosáhl také výzkumný tým PFUM, 

z jejich šetření vyplývá, že oběma rodiči bylo vychováváno 56% dotazovaných odsouzených, 

jen matkou pak 28% respondentek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro úplnost mého výzkumu jsem do dotazníku zařadila otázku na národnost 

odsouzené. V České republice žije celkem asi 10,5115 milionů obyvatel s tím, že počet Romů 

je zde odhadován až na 300,000116, v každém případě se však jedná o menšinu, která dosahuje 

podílu na celkové populaci ČR okolo 3%. Respondentky sice ve většině odpověděly, že se za 

Romky nepovažují, můj osobní odhad po návštěvě věznice je však takový, že Romky 

představují alespoň polovinu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem 

k tomu, že z diskriminačních důvodů není povoleno ptát se na národnost odsouzených, nelze 

tyto mé závěry nijak potvrdit. Přesto je i z výsledku dotazníkového šetření zřejmé, že počet 

odsouzených Romek nekoresponduje s jejich menšinovým zastoupením v ČR. Je možno 

                                                           
115 Údaj z http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/1301-09-k_1_1_2009 
116 Údaje získány z http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=16149 

kdo se o 

respondentku 

staral v dětství 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

oba rodiče 14 51,85 11 47,83 6 85,7 31 

jen matka 7 25,93 8 34,78 0 0 15 

jen otec 2 7,41 0 0,00 0 0 2 

prarodiče 2 7,41 2 8,70 0 0 4 

ostatní příbuzní 1 3,70 0 0,00 0 0 1 

ústav 1 3,70 2 8,70 1 14,3 4 

jiné 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

četnost 27 

 

23 

 

7 

 

57 

% 96,4 100,00 100 100,00 87,5 100 95 
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tvrdit, že sklony ke kriminalitě jsou u žen romské národnosti větší než u odsouzených české 

národnosti. Tyto závěry tak podporují biologicky orientované teorie o genezi kriminality. 

 

považujete se 

za Romku? 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

ano 12 42,86 4 17,39 2 25,00 18 

ne 16 57,14 19 82,61 6 75,00 41 

četnost 28   23   8   59 

% 
100 100,00 100 100,00 100 100,00 98,33 

 

Další otázky měly potvrdit mé hypotézy o existenci spojitosti mezi spácháním 

trestného činu a předchozím týráním pachatelky. Neočekávala jsem, že by obětí týrání byla 

drtivá většina pachatelek, ale prokázalo se, že u malé části odsouzených vedlo souvislé 

zneužívání ke spáchání trestného činu.  

 

byla jste v minulosti 

obětí týrání? 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

ano 5 17,86 7 31,82 2 28,6 14 

ne  23 82,14 15 68,18 5 71,4 43 

četnost 28   22   7   57 

% 100 100,00 95,7 100,00 87,5 100 95 

 

 

Při hodnocení otázek na dřívější zkušenosti s návykovými látkami je třeba zohlednit, 

že výzkum byl prováděn ve věznici se specializovaným oddělením pro drogově závislé 

existuje ve Vašem případě 

souvislost mezi týráním a 

spácháním trestného činu? 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

ano 3,00 10,71 4,00 19,05 1 16,7 8 

ne  25,00 89,29 17,00 80,95 5 83,3 47 

četnost 28,00   21,00   6   55 

% 100,00 100,00 91,30 100,00 75 100 91,67 
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odsouzené. Z toho důvodu je zde logicky větší koncentrace toxikomanek. Drogová kriminalita 

je závažným problémem i u ženské části populace a je třeba konstatovat, že vykazuje neustále 

stoupající tendenci, je však možné očekávat změny v souvislosti s přijetím nového trestního 

zákoníku, který např. definuje omamné rostliny a určuje limity pro jejich beztrestné pěstování. 

 

zkušenosti s 

návykovými látkami 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

žádné 8 28,57 11 47,83 7 87,5 26 

v minulosti 7 25,00 2 8,70 0 0 9 

občas 7 25,00 2 8,70 0 0 9 

závislost 6 21,43 8 34,78 1 12,5 15 

četnost 28 

 

23 

 

8 

 

59 

% 100 100,00 100 100,00 100 100 98,333 

 

Asi není potřeba dodávat, že drogy jsou velice nákladnou záležitostí, závislí uživatelé 

potřebují na jejich nákup denně několik tisíc korun. Tyto částky samozřejmě přesahují 

majetkové poměry většiny obyvatel, proto je vztah drogové závislosti a kriminality (zejména 

majetkové) velmi blízký. Změny vnímání reality v drogovém opojení pak vedou k tomu, že 

narkomani jsou ochotni udělat téměř cokoli, aby získali prostředky na nákup další dávky. 

Uživatelé se vedle krádeží a jiné majetkové kriminality podílejí také na výrobě a distribuci 

drog, určitý vliv bude patrný také u násilné kriminality.  

 

existuje ve Vašem případě 

souvislost mezi užíváním 

návykových látek a 

spácháním trestného činu? 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

ano  6,00 26,09 8,00 34,78 1 14,3 15,00 

ne  17,00 73,91 15,00 65,22 6 85,7 38,00 

četnost 23,00   23,00   7   53,00 

% 82,14 100,00 100,00 100,00 87,5 100 88,33 

 

Poslední otázka týkající se rodinné anamnézy byla na výskyt kriminality v rodině. Jak 

jsem již uváděla na začátku hodnocení souboru těchto otázek, rodina a způsob výchovy je 

neopomijitelným elementem při formování osobnosti. Není tedy divu, že kriminalita bývá 
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často záležitostí celých rodin. I z mojí sondy vyplývá, že trestaných bylo v rámci jedné rodiny 

většinou více. Odsouzené nejčastěji uváděly, že byl soudně trestán jejich otec a partner. Říká 

se, že ženy si vybírají za partnery muže, kteří se podobají jejich otcům, v tomto případě se ale 

jedná o jev zcela nevhodný. Pouze 20 žen z 59 dotázaných odpovědělo, že není v rodině 

žádná další osoba s kriminální kariérou. Nejčastěji bývá delikventním právě partner, což je 

svým způsobem logické, protože v případě soužití dvou lidí je velmi těžké kriminální jednání 

skrývat, takže musí být druhým partnerem buď podporováno a sdíleno, nebo alespoň 

tolerováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další soubor otázek se zabýval vybranými aspekty kriminální kariéry respondentek a 

sociálního kontextu jejich probytu ve vězení. Soustředila jsem se zejména na typ trestného 

činu, za který je respondentka aktuálně odsouzena, na délku trestu, předchozí odsouzení a 

motivaci ke spáchání trestného činu. Co se týče sociální stránky pobytu ve věznici, zajímalo 

mě především, jak jej odsouzené snáší a jaké jsou jejich vztahy s osobami blízkými po 

nástupu výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Otázka na aktuální trestný čin odsouzené byla formulována jako otevřená. Přestože na 

ni neodpovědělo 15 respondentek, zbývající část si vystačila s 9 základními typy trestných 

činů páchaných ženami. Je třeba upozornit, že většina žen odsouzených za krádež se rovněž 

dopustila trestného činu neoprávněného držení platební karty. Je tomu tak proto, že ženy se 

často specializují na krádeže prosté, zejména krádeže peněženek, kabelek apod. V současnosti 

je běžným obsahem téměř každé peněženky také platební karta. Chtěla bych upozornit, že 

předkládaná tabulka neodráží strukturu ženské kriminality, ale je ovlivněna strukturou 

zkoumaného vzorku. Tento přehled pouze znázorňuje typickou ženskou kriminalitu s tím, že 

byly trestány osoby 

blízké 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

matka 5 12,50 0 0,00 1 16,7 6 

otec 7 17,50 6 25,00 1 16,7 14 

sourozenec 5 12,50 4 16,67 1 16,7 10 

partner 12 30,00 7 29,17 1 16,7 20 

dítě 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

nikdo 11 27,50 7 29,17 2 33,3 20 

četnost 40   24   6   70 

% 143 100,00 104 100,00 75 100 116,67 



76 

 

poměrné zastoupení jednotlivých trestných činů může být v tomto případě zavádějící, neboť 

byla zcela vynechána skupina odsouzených, které jsou zařazeny do věznice s dohledem, 

zároveň počty rozdaných dotazníku do jednotlivých typů věznic zcela neodpovídají počtu 

odsouzených do nich zařazených.  

 

aktuálně odsouzena za trestný čin  
typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

vražda 0 0,00 8 40 6 85,71 14 

ublížení na zdraví 1 4,55 2 10     3 

zanedbání povinné výživy 0 0,00 1 5     1 

ohrožování mravní výchovy 

mládeže 1 4,55 1 5     2 

drogové delikty 2 9,09 3 15     5 

krádež  9 40,91 4 20 1 14,29 14 

podvod 5 22,73 1 5     6 

neoprávněné držení platební karty 2 9,09 0 0     2 

zpronevěra 2 9,09 0 0     2 

četnost 22   20   7   49 

% 78,57 100,00 87 100 87,50 100,00 81,67 

 

Délka trestu se samozřejmě odvíjí od typu spáchaného trestného činu, v případě mého 

šetření bylo rozložení poměrně rovnoměrné, větší podíl odsouzených je zde za závaznější 

trestné činy s delší délkou trestu odnětí svobod, když 30 respondentek je odsouzeno na dobu 

delší než 3 roky.  

 

nyní odsouzena k VTOS v délce 
typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

do 3 měsíců 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 

od 4 do 6 měsíců 3 12,00 0 0 0 0,00 3,00 

od 7 do 9 měsíců 2 8,00 2 8,7 1 16,67 5,00 

od 10 měsíců do 1 roku 2 8,00 0 0 0 0,00 2,00 

od 13 měsíců do 2 let 4 16,00 2 8,7 0 0,00 6,00 

od 25 měsíců do 3 let 3 12,00 5 21,7 0 0,00 8,00 

od 37 měsíců do 5 let 5 20,00 4 17,4 0 0,00 9,00 

od 61 měsíců do 7 let 4 16,00 3 13 0 0,00 7,00 

od 85 měsíců do 10 let 2 8,00 4 17,4 2 33,33 8,00 

nad 10 let 0 0,00 3 13 3 50,00 6,00 

četnost 25   23   6   54,00 

% 89,286 100,00 100 100 75 100,00 90,00 
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Obecně platí, že ženy mají menší sklony k recidivě než muži, tato skutečnost však není 

z výsledku mého výzkumu zřejmá, naopak, výsledky lze interpretovat tak, že drtivá většina 

dotázaných byla již dříve kriminalizována a to buď alternativním trestem, nebo trestem odnětí 

svobody, v některých případech i vícekrát oběma druhy trestu.  

 

počet předchozích 

odsouzení 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

nebyla odsouzena 8 23,53 5 22,73 4 50 17,00 

1x odsouzena bez VTOS 5 14,71 4 18,18 2 25 11,00 

2x odsouzena bez VTOS 4 11,76 1 4,55 0 0 5,00 

3x odsouzena bez VTOS 6 17,65 2 9,09 0 0 8,00 

byla ve VTOS 1x 4 11,76 4 18,18 1 12,5 9,00 

byla ve VTOS 2x 5 14,71 4 18,18 0 0 9,00 

byla ve VTOS 3x 2 5,88 2 9,09 0 0 4,00 

byla ve VTOS 4x 0 0,00 0 0,00 1 12,5 1,00 

byla ve VTOS 5x 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 

četnost 34   22   8   64,00 

% 121,43 100,00 95,65 100,00 100 100 108,47 

 

  

Co se týče způsobu spáchání trestného činu, chtěla jsem odpověďmi na tuto otázku 

potvrdit jednu ze svých hypotéz a to, že ženy velmi často páchají trestnou činnost 

v součinnosti s jinými osobami, zejména partnerem. Z výsledku dotazníkového šetření je ale 

naopak patrné, že většina dotazovaných spáchala trestný čin sama. Toto lze vykládat tak, že 

ženy jednají kriminálně v součinnosti s jinými při páchání závažnější kriminality, zatímco 

např. méně závažné majetkové delikty páchají samostatně. Opět bych zde ráda připomněla, že 

část dotazovaných páchala majetkovou kriminalitu z důvodu své závislosti na omamných a 

psychotropních látkách, tyto ženy pak sice páchaly trestné činy samostatně, často se však do 

problému s drogami dostaly právě „díky“ partnerovi. Tím ovšem nechci jejich jednání nijak 

omlouvat, ani přenášet vinu delikventních žen na jejich partnery, chci pouze podotknout, že 

tento jev není nijak neobvyklý.  
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způsob spáchání trestného činu 
typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

sama 18 64,29 16 64,00 3 33,3 37 

ve spolupachatelství s dalším 

člověkem 7 25,00 4 16,00 2 22,2 13 

ve spolupachatelství se 2 lidmi 2 7,14 2 8,00 0 0 4 

ve spolupachatelství s více 

lidmi 0 0,00 0 0,00 3 33,3 3 

organizovaná skupina 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

jako pomocnice 1 3,57 1 4,00 0 0 2 

jako návodce 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

jako organizátorka 0 0,00 2 8,00 1 11,1 3 

četnost 28   25   9   62 

% 100 100,00 109 100,00 113 100 103,33 

 

 

Další otázka se týká motivace odsouzené ke spáchání trestného činu. Zjištěné výsledky 

bych interpretovala tak, že ženy, které uvedly, že neměly motiv pro své kriminální jednání, 

jednaly buď v afektu, zde půjde často o násilnou kriminalitu, nebo pod vlivem návykové 

látky, i v tomto případě se bude jednat o násilné trestné činy a trestné činy spáchané 

z nedbalosti. Předpokládala jsem, že zde bude větší zastoupení žen, jejichž přesvědčení 

spáchat trestný čin bylo nějak ovlivněno jejich partnerem či manželem. Z důvodu, že se jedná 

o velmi delikátní záležitost, myslím, že je pro odsouzené velmi obtížené si tuto skutečnost 

přiznat, tím méně o ní chtějí vypovídat v rámci dotazníkového šetření, byť je anonymní. 

Finanční motivy jsou pro ženskou kriminalitu zcela typické.  Asi nejde „vlastní hloupost a 

naivitu“ označit za přímý motiv ke spáchání trestného činu, nicméně v loňském roce mi 

odsouzené tento „motiv“ do dotazníku často dopisovaly, proto jsem ho do letošního šetření 

zařadila a je vidět, že valná většina žen své jednání zpětně vnímá jako nelogické či nedospělé. 

Dovolila bych si tvrdit, že tato skupina žen pak má největší šanci na plnou resocializaci, 

neboť si, pokud jsou jejich tvrzení shodná s jejich přesvědčením, uvědomují, že poměr 

„výnosu“ z trestné činnosti a „obětovaných nákladů“ není výhodný a s největší 

pravděpodobností pak nebudou v kriminální dráze pokračovat.  
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motivace 
typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

žádná 2,00 7,41 7,00 33,33 2 66,6 11 

vlastní hloupost/naivita 11,00 40,74 8,00 38,10 0 0 19 

přesvědčení partnerem 0,00 0,00 0,00 0,00 1 33,3 1 

peníze 14,00 51,85 6,00 28,57 0 0 20 

četnost 27,00 

 

21,00 

 

3   51 

% 96,43 100,00 91,30 100,00 37,5 99,9 86,44 

 

Následuje soubor otázek na rysy pobytu ve vězení. Nejvíce dotazovaných žen v mém 

vzorku bylo ve věznici poměrně krátkou dobu, méně než půl roku. 31 dotazovaných, tedy více 

než polovina, nestrávila ve věznici v době dotazování více než dva roky. Je zřejmé, že první 

měsíce ve výkonu trestu odnětí svobody bývají nejtěžší. Odsouzené si musí zvyknout na 

přísný režim, poslušnost, musí se naučit vycházet spolu navzájem a na čas musí zapomenout 

na běžné životní radovánky, které život na svobodě přináší a umožňuje.  

 

délka pobytu ve věznici 

v době dotazování 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

do 6 měsíců 7 25,93 3 13,04 1 14 11 

7-12 měsíců 5 18,52 2 8,70 0 0 7 

13-18 měsíců 5 18,52 0 0,00 1 14 6 

19-24 měsíců 4 14,81 3 13,04 0 0 7 

25-30 měsíců 0 0,00 4 17,39 0 0 4 

31-36 měsíců 2 7,41 3 13,04 1 14 6 

37-42 měsíců 2 7,41 1 4,35 2 29 5 

43-48 měsíců 0 0,00 0 0,00 1 14 1 

49-54 měsíců 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

55-60 měsíců 1 3,70 1 4,35 0 0 2 

61-98 měsíců 1 3,70 3 13,04 0 0 4 

více 0 0,00 3 13,04 1 14 4 

četnost 27   23   7   57 

% 96 100,00 100 100,00 88 100 95,00 
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Právě z délky pobytu ve věznici se odvíjí také to, jak tuto skutečnost odsouzené snáší. 

Je třeba konstatovat, že dnešní podoba věznic není nic tak hrozivého, jak si jistě mnozí 

představují. Nelze říct, že by se jednalo o „ostrovy pohody“, na druhou stranu odsouzené 

dostávají vše, co nezbytně potřebují, mají k dispozici celou řadu kvalifikovaného personálu, 

který je jim kdykoli k dispozici. Pokud odsouzené po dobu výkonu trestu nepracují, bývá 

jejich čas vyplňován terapiemi, školeními a různými volnočasovými aktivitami. Největším 

problémem tak je odloučení od rodiny, zejména dětí, omezení pohybu a samotné soužití 

s ostatními odsouzenými. Některé věci jako je sex, alkohol, drogy apod. jsou ve věznici 

absolutně zakázány.  

 

Odsouzené zařazené do věznice s dohledem a dozorem mohou nosit vlastní oblečení. 

Pokud má odsouzená někoho mimo věznici, může dvakrát do roka přijmout balíček 

s kosmetikou, sladkostmi, cigaretami, kávou a jinými potřebnými věcmi. Obchodování 

s balíčky pak není ničím výjimečným, pokud je takové jednání zjištěno, je trestáno. 

Tiskoviny, papíry, tužky a podobné věci je možné posílat v rozumné míře častěji. V případě, 

že má odsouzená sponzora nebo má příjmy z práce, může si nezbytné věci jednou za týden 

nakoupit ve vězeňské kantýně. V době před svátky se personál snaží odsouzeným vyjít vstříc 

a nakupuje zásoby dle přání odsouzených tak, aby mohly např. péct vánoční cukroví, či barvit 

velikonoční vejce. V případě, že odsouzená nemá nikoho, kdo by ji finančně pomohl, má 

situaci o hodně komplikovanější, od státu dostane kapesné ve výši 100 Kč na měsíc, z těchto 

peněz pak musí nakoupit vše, co nezbytně potřebuje, včetně základních hygienických potřeb. 

Nedostatek peněz pak vede k různým situacím, včetně toho, že některé ženy uměle navazují 

homosexuální vztahy, pouze za účelem určitého materiálního zvýhodnění.  

 

jak se vyrovnáváte s pobytem 

ve věznici? Známkujte jako ve 

škole 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

vcelku ano 10 35,71 1 4,35 3 37,5 14 

2 4 14,29 2 8,70 1 12,5 7 

3 5 17,86 6 26,09 3 37,5 14 

4 2 7,14 4 17,39 0 0 6 

vůbec ne 7 25,00 10 43,48 1 12,5 18 

četnost 28 

 

23 

 

8 

 

59 

% 100 100,00 100 100,00 100 100 98,33 
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Pro odsouzenou představují návštěvy osob blízkých mnohdy to jediné, na co se těší. 

Tyto návštěvy bývají často velmi emotivní, už i z toho důvodu, že je to jediná příležitost, kdy 

mohou odsouzené matky vidět své děti. Pokud někdo blízký odsouzené slíbí, že přijede na 

návštěvu a nakonec tak neučiní, bývá pro odsouzenou neuvěřitelně těžké se s takovou situací 

vyrovnat. K této tematice se vrátím ve fázi narativních rozhovorů. 

 

počet návštěv za měsíc 
typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

0 5 17,86 4 17,39 2 25 11 

1 5 17,86 5 21,74 1 12,5 11 

2 8 28,57 5 21,74 0 0 13 

4 0 0,00 0 0,00 1 12,5 1 

méně než 1 za měsíc 6 21,43 5 21,74 2 25 13 

kontakt existuje 4 14,29 4 17,39 2 25 10 

četnost 28 

 

23 

 

8 

 

59 

% 100 100,00 100 100,00 100 100 98,33 

 

 

kdo je iniciátorem 

návštěv? 

typ věznice 

B %B C %C D %D celkem 

odsouzená 2,00 8,00 4,00 21,05 0 0 6,00 

osoby mimo věznici 5,00 20,00 2,00 10,53 0 0 7,00 

iniciativa je vzájemná 18,00 72,00 13,00 68,42 5 100 36,00 

četnost 25,00 

 

19,00 

 

5 

 

49,00 

% 89,29 100,00 82,61 100,00 62,5 100 83,05 

 

 

5.4 Závěr k dotazníkovému šetření 

 

Dotazník jsem sestavila tak, aby bylo možno ověřit správnost mých hypotéz. Lze 

shrnout, že jako správná se prokázala hypotéza, že příčiny kriminality mají spíše sociologický 

a psychologický původ. Zároveň bych se přiklonila k tomu, že biologické vlivy se projevují 

zejména zvýšeným podílem romské populace na vězněných osobách. Je však nutno dodat, že 

z důvodu vyloučení jakékoli diskriminace jsem otázku na národnost odsouzené formulovala 

takto: „Považujete se za Romku?“, tato formulace je naprosto vágní, ženy, které na ni 

odpověděly, nevypovídaly o své národnosti ale o tom, za koho se považují. Mohou existovat 
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ženy, které mají romského otce a českou matku nebo naopak a buď se za Romku považují, 

nebo ne. 

 

Další základní hypotézy se týkaly vzdělání a pracovních zkušeností odsouzené. 

Potvrdilo se moje očekávání nižší úrovně vzdělanosti a poměrně vysokého výskytu 

nezaměstnanosti u odsouzených žen. 

 

Hypotéza o předchozím týrání odsouzené a jeho spojitost s trestným činem se 

nepotvrdila nijak výrazně, přesto zde dle mého názoru existuje a to v daleko větší míře než si 

samy odsouzené mnohdy uvědomují. Často na ně bývá vyvíjen psychický nátlak, který 

nakonec vyústí v kriminální jednání. 

 

To, že většina odsouzených bude matkami, které se potýkají s finančními problémy, 

jsem očekávala a došlo k naplnění této hypotézy.  

 

Co se týče vlivu partnera či manžela na rozhodnutí ke spáchání trestného činu, 

nemohu se zbavit dojmu, že mnoho z dotázaných tuto skutečnost popírá před sebou samým. 

Přestože se v mém dotazníkovém šetření tato hypotéza nepotvrdila, stále se domnívám, že 

existuje určitá část delikventních žen, které na tuto cestu zločinnosti přivedli jejich partneři.  

 

5.5 Hodnotové orientace odsouzených žen 

 

Hodnoty souvisejí s potřebami, to co je potřebné, stává se také hodnotou, na druhé 

straně však to, co je hodnou, nemusí být potřebou. Hodnoty existují nejprve jako určitá 

specifická kvalita objektu nebo jako setkání určité potřeby s touto kvalitou objektu. Současně 

představují oproti potřebám motivaci více socializovanou, kultivovanou, a proto také působící 

se silnějšími potřebami na společenské systémy a představují tak i určitý nástroj sociální 

kontroly. Cíle, na něž se orientujeme, jsou filtrovány spektrem hodnotového systému 

společnosti či užšího společenství a jedinec je vystaven hodnotovému tlaku a cílům, aby je 

zařadil do své motivační struktury.117 

                                                           
117 Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 67. 
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Hodnoty a hodnotové orientace se mohou vztahovat (i) k jednotlivci a jeho osobní 

struktuře, pak se jedná o individuální hodnoty, (ii) k určitým sociálním skupinám, jde o tzv. 

skupinové hodnoty, (iii) k širšímu lidskému společenství, či k určité lidské pospolitosti, 

v tomto případě hovoříme o sociálních hodnotách. Sociologové upozorňují, že hodnotový 

systém jednotlivého člověka prochází v průběhu života určitými změnami.  

 

Hodnoty v motivaci těsně souvisejí s postoji, je třeba je vždy vykládat v jejich 

vzájemné souvislosti. Postoj lze chápat jako určitý sklon ustáleným způsobem reagovat na 

předměty, osoby, situace, a na sebe sama. Jsou součástí osobnosti, souvisí se sklony a zájmy 

osobnosti, předurčují poznání a chápání, myšlení  a cítění. Vědomosti, dovednosti se získávají 

během života, především vzděláním a sociálními vlivy. Jsou všechny relativně trvalé a 

obsahují složku poznávací, citovou a konativní. 

 

Co se týče hodnotícího pohledu na právo, jedná se v podstatě o proces, kdy jedinec 

hodnotí právo a jako výsledek tohoto procesu vyjadřuje své názory, pocity a představy na 

oblast práva, tedy to jaké by mělo být, co by mělo právo upravovat, jaké zájmy a hodnoty má 

chránit a garantovat apod.  

 

Mínění o právu bývá někdy ztotožňováno s postoji k právu, postoje k právu pak lze 

empiricky zjišťovat a měřit, lze vytvářet i postojové škály zachycující stupnici postojů od 

pozitivních až po negativní. Pro hodnotící postoje k právu respondentek bych použila škálu o 

devíti stupních.  První čtyři stupně vyjadřují akceptaci pozitivního práva. Střed je neutrální. 

Stupně 6 – 9 představují odmítnutí právních norem. 

 

1. Právní étos -  představuje akceptaci právní normy, zrcadlí důvěru v právní systém 

a právní aparát. 

2. Legalismus – vyjadřuje uznání potřeby a nutnosti existence právního řádu. 

3. Právní konformismus – jedinec právo dodržuje proto, že jej dodržuje i sociální 

prostředí, ve kterém se pohybuje. 

4. Právní pragmatismus – postoj, který chápe právo jako instrument k dosažení 

osobních cílů legálními postupy. 
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5. Oportunismus – postoj balancující na rozhraní dodržování a porušování práva, 

heslem je: „právo je třeba využít k maximalizaci osobního prospěchu“. 

6. Deliktní utilitarismus – jeho nositel volí k dosažení svých cílů i nelegální 

prostředky, přitom ale v zásadě akceptuje hodnoty chráněné právem. 

7. Právní nekonformismus – jde o postoj, kde je právo odmítáno jako výraz sociální 

konformity, nedodržování práva představuje snahu a potřebu distancovat se od 

většinových norem a vzorců chování. 

8. Právní deviace – právo, které zastánci tohoto postoje nevyhovuje, není 

akceptováno. 

9. Právní anarchismus – zastánci tohoto postoje tvrdí, že právo je nepřijatelné, 

protože omezuje svobodu jednání.118 

 

 

K dotazníku jsem připojila tabulku s hypotézami, které měly odhalit postoje 

respondentek k právu. Z hodnocení výsledků je zřejmé, že respondentky nemají zcela 

ujasněny své postoje k právu. Lze konstatovat, že převažovaly zejména pozitivnější přístupy. 

Většina z dotazovaných se zcela shodovala s hypotézou, že právo je třeba vnímat jako garanta 

sociálního pořádku, jistoty a stability, zároveň byla v drtivé většině případů odmítnuta 

myšlenka absolutního odmítnutí práva. Na to, zda lze právní řád považovat za funkční či ne 

měly raspondentky protichůdné názory, jedna polovina se s hypotézou o právu jako 

nefungujícím systému zcela ztotožnila, druhá ji naprosto odmítla, výskyt jiných než 

extrémních odpovědí na tuto otázku byl řídký. Většinově byla odmítnuta i hypotéza o tom, že 

existují situace, které porušení práva omlouvají. Drtivá většina z dotázaných pak přijala 

hypotézu, že právní normu je třeba uposlechnout i když se jeví jako nespravedlivá. Tyto 

závěry pak ale nekorespondují se skutečností, protože většina účastnic narativních rozhovorů 

tvrdila, že byla nucena k spáchání trestného činu okolnostmi, které mají původ 

v nespravedlivém systému. Otázky postojů k právu, odsouzení a spravedlivosti trestu jsem 

s odsouzenými řešila i ve fázi narativních rozhovorů. 

 

 

                                                           
118 Srov. Urbanová, M., Večeřa, V. a kol.: Ženská delikvence: Teoreticko-empirická studie k problému právních 
postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 86. 
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5.6 Narativní rozhovory 

 

Pro další část mého šetření jsem zvolila kvalitativně orientovaný výzkum, jehož 

hlavním cílem je především porozumět člověku, jeho osobnosti, tedy zejména pochopit jeho 

vlastní hlediska, výzkumník se zda zajímá o to, jak zkoumaný subjekt vidí věci, chápe a 

posuzuje určité jednání. Podle zásad tohoto výzkumu je každý člověk naprosto jedinečná 

osobnost. Má vlastnosti, kterými se podstatně liší od jiných lidí. Ve středu zájmu výzkumníka 

stojí konkrétní případ a konkrétní osoba. 

 

Jako metodu výzkumu jsem zvolila narativní rozhovor, který částečně navazuje na 

dotazníkové šetření. Narativní, někdy též biografický rozhovor představuje formu otevřeného 

interview, při kterém je zkoumaná osoba povzbuzována, aby ve spontánním vyprávění 

zprostředkovala biografické události s jejich konkrétními situačními průběhy. Tato metoda je 

založena na předpokladu, že zkušenost je přirozeně organizována v příbězích. Jestliže tedy 

zkoumanou osobu stimulujeme k vyprávění, dostaneme tak zkušenost v přirozené formě.  U 

nestrukturovaného interview můžeme sledovat i některé vnější reakce respondenta a podle 

nich potom usměrňovat další průběh kladení otázek. 

 

Rozhovoru se účastnilo celkem 10 odsouzených zařazených do věznice s dohledem a 

dozorem. Účastnice mi pomohl vybrat speciální pedagog Mgr. Šimek, ten dbal především na 

to, aby vybrané účastnice byly ochotné spolupracovat, v žádném případě jsem do rozhovoru 

nechtěla nikoho nutit. Zároveň však bylo třeba vybrat takové typy žen, které jsou schopné 

souvislého vyprávění, resp. které dokážou srozumitelně formulovat své myšlenky. Po 

předchozích zkušenostech jsem si dobře uvědomovala, že pro některé odsouzené je nesmírně 

těžké mluvit o svém odsouzení, motivaci ke kriminálnímu jednání, zvlášť obtížné je pak 

hovořit o rodině a blízkém sociálním okolí. Otázky, které se dotýkají těchto citlivých oblastí, 

pak vyvolávají velmi emotivní reakce, proto je třeba k nim přistupovat s určitým citem.  

 

Rozhovory se odehrávaly v kanceláři speciálního pedagoga Mgr. Šimka, který byl také 

všech interview přítomen, a to zejména z důvodu, aby mohl účastnice rozhovorů v případě 

potřeby usměrnit, protože příběhy odsouzených dobře zná, byla zde i menší pravděpodobnost, 

že si budou odsouzené v jeho přítomnosti své výpovědi „přikrášlovat“. Snažili jsme se, aby 

prostředí působilo pokud možno neformálně a uvolněně. Délka jednotlivých rozhovorů se 
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pohybovala v rozmezí 60 – 90 minut. Odsouzené byly zpočátku poněkud plaché, po určitém 

čase se ale většina horlivě rozpovídala. Celková atmosféra byla velice příjemná. Ředitel 

věznice Mgr. Turok vyhověl mé žádosti a povolil, abych po souhlasu odsouzené při 

rozhovorech používala také záznamové zařízení, což velmi ulehčilo mou práci a mohla jsem 

se tak plně soustředit na obsah vyprávění účastnic rozhovorů. 

 

Co se týče složení souboru účastnic rozhovorů, jejich průměrný věk byl 30 let. 

Odsouzené páchaly především majetkovou trestnou činnost a drogové delikty. 

 

5.7 Stanovené hypotézy k narativním rozhovorům 

 

Pro narativní rozhovor je typické, že se předem nestanoví hypotézy, nicméně 

z časových a organizačních důvodu jsme se rozhodla interview částečně strukturovat a tím do 

určité míry ovlivnit jinak spontánní vyprávění účastnic. Hypotézy, které jsem si stanovila, se 

týkají především právního povědomí a vnímání spravedlnosti.  

 

• Účastnice rozhovorů budou tvrdit, že věděly, že jednání, kterého se dopustily a 

za které byly odsouzeny, je trestné, zároveň budou prohlašovat, že by si 

zasloužily trest nižší. 

• Odsouzené budou vnímat trest jako nespravedlivý, zejména z důvodu, že se 

samy považují za oběť nespravedlivého sociálního systému. 

• Mladší odsouzené ženy se budou vyznačovat určitou naivitou ve smyslu 

povědomí o skutečném fungování kapitalistického světa, to je způsobeno jak 

nedostatečnou výchovou v tomto ohledu, tak také tím, že samy mnohdy 

neměly příležitost užít si „svobodného života“, protože se velmi brzy staly 

manželkami a matkami. To způsobilo, že většinu času po ukončení studia 

strávily na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnány byly jen příležitostně 

a krátkodobě. 

 

U samotných rozhovorů jsem každé účastnici rozhovoru položila otázky týkající se 

jejího věku, aktuálního trestného činu a délky odsouzení, délky pobytu ve věznici v době 

dotazování, předchozí kriminální kariéra, existence drogových či jiných závislostí apod. 
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Následoval soubor otázek ohledně dětí, partnerství, vztahu s rodinou. Dále jsem se zajímala o 

vzdělání odsouzené, předchozí zaměstnání vyhlídky do budoucna po skončení výkonu trestu 

odnětí svobody. Velmi podrobně jsem se snažila věnovat kriminální anamnéze, zajímala mě 

především motivace a jakým způsobem došlo k samotnému rozhodnutí pro spáchání trestného 

činu. Povědomí o právu jsme u odsouzených zkoumala především z toho hlediska, zda věděly 

o tom, že jednání, kterého se dopustily je trestné a jaký trest za něj hrozí. Každé účastnici 

rozhovoru jsem položila otázku, zda vnímá odsouzení a uložený trest jako spravedlivý.  

Rovněž jsem se dotazovala na vězeňské prostředí, na to jak odsouzená vychází s ostatními 

odsouzenými ženami, zda přetrvávají kontakty s vnějším okolím, kdo odsouzenou navštěvuje 

apod. 

 

5.8 Vybrané pasáže narativních rozhovorů 

 

V následující části prezentuji vybrané části narativních rozhovorů s uvedením 

některých základních charakteristik účastnice rozhovoru. Vyprávění odsouzených, které cituji, 

jsem nijak neupravovala. 

 

Eva, 27 let, romského původu, aktuálně odsouzena za trestný čin podvodu k trestu odnětí 

svobody v délce 45 měsíců, v době dotazování je ve výkonu trestu 14 měsíců. Matka dvou 

dětí ve věku 6 a 11 let, o ty se během výkonu trestu stará matka odsouzené. Svobodná, žije se 

stálým druhem v Holešově. Nikdo další v rodině nebyl nikdy trestán. Paní Eva nikdy 

dlouhodobě nepracovala, jediná její zkušenost se zaměstnáním trvala necelé tři měsíce, když 

s ní byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době. Většinu času trávila na mateřské a 

rodičovské dovolené, prvního syna porodila v sedmnácti letech.  

 

Tomčíková: „M ůžete mi teď blíže povykládat o tom, co Vás vedlo ke spáchání toho trestného 

činu podvodu, jak to všechno probíhalo a tak?“ 

Eva: „To je strašně složité, já nevím, jak to mám popsat. Já jsem měla přítele a s tím jsem žila 

sedm let a on byl ženatej a já jsem byla pořád taká naivní a pořád jsem si říkala, že dosáhnu 

toho, co mi slíbil, jako že ju nechá a že bude jako se mnou, protože jsem ho milovala, protože 

to byl můj druhý chlap v životě, no a po sedmi rokách jsem to už nezvládala, tak jsem ho 

opustila a on byl takovej, on byl několikrát trestanej za ty dvěstěpadesátky, za ty podvody a on 
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prostě něco udělal, tím smyslem, ten podvod, prostě tak, že mi řekl, že když mu s něčím 

pomůžu, tak mě nechá být, no a já jsem s tím souhlasila, protože on byl takový, on si šel 

hodně za svým, prostě on když se pro něco rozhodl, tak ho nic nezajímalo, prostě tak to 

udělal. No a já jsem neměla jinačí šanci, tak jsem slíbila, že mu dopomůžu tady ten podvod 

udělat a že už budu mít jako klid. No a tak jsem mu pomohla tady ten podvod udělat, jako že 

jsem slíbila chlapovi, že si ho vezmu, že s ním budu žít v domácnosti, víc nic, on prodal 

rodinný dům a to je celý, za to jsem dostala dva a půl roku.“ 

 

Tomčíková: „A za co Vás tedy odsoudili, za to že jste někomu slíbila, že s ním budete žít?“ 

Eva: „Ano, to mám tak aji v rozsudku tak napsaný!“ 

 

Tomčíková: „A to jste neměla s tím podvodným prodejem domu nic společného? Získala jste 

z toho nějaký majetkový prospěch?“ 

Eva: „Ne, to měl ten spolek, já jsem s tím neměla nic společného, ale ten můj bývalý přítel mě 

do toho taky zatáhl, to on na mě řekl nějaké věci. Já už nevím přesně, jak to bylo, ale asi to 

bylo tak, že ten pán, co jsem si ho měla vzít, měl jako jít bydlet ke mně domů, aby oni mohli 

prodat ten dům, že. Protože kdyby mu někdo řekl, že bude žít se mnou v domácnosti a nebude 

to u mě, že, tak on by ten dům nikdy neprodal, že. To on by si jako automaticky řekl, že když 

prodám dům, kde s tebou budu žít, že.“ 

 

Tomčíková: „A jak se díváte na délku toho Vašeho trestu, myslíte, že je adekvátní, za to co 

jste spáchala?“ 

Eva: „Ne, dva a půl roku? To je jako kdybych je dostala pro nic za nic. Jako kdybych věděla, 

že jsem je dostala za něco, co jsem spáchala, tak bych to vzala normálně, ale za tohle, to je 

strašný? Vždyť já jsem ten barák neprodala, já jsem jen někomu slíbila, že si ho vezmu a to 

přece není trestné někomu něco slíbit, nebo je?“ 

 

U paní Evy je zřejmé, že nerozumí tomu, za co byla odsouzena, nedokáže ani popsat 

kriminální jednání, kterého se dopustila. Nicméně nelze říct, že by byla odsouzena 

nespravedlivě, paní Eva je příkladem toho, jak málo si lidé uvědomují případnou trestnost 

svého jednání a jak jej dokáží před svým okolím omlouvat. Nakonec jsme se dostaly k tomu, 

že k prodeji domu opravdu došlo, Eva tvrdí, že z toho neměla žádny majetkový prospěch. 

Těžko říct, jestli ji skupina nechala „na holičkách“, když se také svěřuje s tím, že odjela do 
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Švýcarska, a kdyby tam byla zůstala, tak by se úspěšně vyhnula trestnímu stíhání. Do Čech se 

vrátila kvůli dětem. 

Tomčíková: „Jak to zvládáte ve výkonu trestu bez dětí?“ 

Eva: „Co můžu říct, to je těžké, špatně to zvládám, protože mi chybijou, já jsem nebyla zvyklá 

být od nich takhle dlouho a odloučení a toto všecko a to nejsou malý děti, že bych je mohla 

oblbout, že jsem v nemocnici nebo já neví, to už jsou větší děti ti všemu rozumijou, takže…“ 

___________________________________________________________________________ 

Sandra, 23 let, romského původu, aktuálně odsouzena za trestný čin krádeže, nedovoleného 

držení platební karty a za trestný čin křivého obvinění k souhrnnému trestu odnětí svobody 

v délce 40 měsíců, v době dotazování je ve výkonu trestu 31 měsíců. Matka dvou dětí ve věku 

4 a 6 let.  

 

Sandra je pyšná na svůj původ, pochází z rodiny vysoce postavených olšanských Romů. 

Nikdo v rodině není zaměstnán, ani Sandra nikdy nepracovala, otěhotněla v sedmé třídě 

základní školy (v 16 letech), což je v jejich komunitě považováno za normální, od té doby je 

na mateřské dovolené a ve výkonu trestu. Základní školu nedokončila.  

 

Paní Sandra se dostala do konfliktu se zákonem zprostředkovaně přes svého partnera, ten ji 

totiž odhalil „kouzlo“ heroinu. Společně potřebovali na nákup drog až 10.000,- Kč denně. 

Proto se Sandra rozhodla krást, kradla především kabelky z nákupních košíků v obchodních 

domech. Sama ale tvrdí, že má pevnou vůli a že s heroinem skoncovala už dávno, ještě na 

svobodě. Chtěla pomoct i svému partnerovi, a proto jej křivě obvinila, z toho, že ji fyzicky 

napadl a ukradl jí peníze. Myslela si, že by mu mohlo od závislosti pomoci právě vězení, prý 

jí to poradila kamarádka.   

 

Paní Sandra na mě působila jako milá, nicméně značně naivní žena. Zajímalo mě tedy 

především, jaké jsou její plány do budoucna a jaké jsou její představy o okolním světě.  

 

Tomčíková: „Jak to vidíte do budoucna, co se týče práce? Když jste nedokončila ani základní 

školu, to bude asi těžké si něco najít, půjdete na nějaký rekvalifikační kurz?“ 

Sandra: „Ne, já si najdu práci!“ 
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Tomčíková: „No, víte, já si tak říkám co s Vámi, když Vás za chvilku propustí a ono to není 

jednoduché bez peněz, zvlášť když máte děti!“ 

 Sandra: „Ne, tak já půjdu domů a vyřídím si děti, aby je zas napsali na mě, udělám si všechno 

v pořádku, pak udělám sociálky, tam budu muset, ne? Potom si najdu práci a seženu si byt, 

ale to nejde, všechno najedou, to se musí postupně.“  

 

Tomčíková: „No, ale uvědomte si, Sandro, že za ten byt se musí platit nájem!“ 

Sandra: „No, však já budu pracovat, ne?“ 

 

Tomčíková: „Ale vzhledem k Vaší kvalifikaci je možné, že nezískáte práci, která by byla 

dostatečně finančně ohodnocena! Kolik si myslíte, že se tak normálně vydělává, třeba 

kdybyste byl prodavačka v obchodě?“ 

Sandra: „Né! Já nevím, já jsem nikdy nepracovala?“ 

 

Tomčíková: „Tak si představte, že jako prodavačka si v Ostravě vyděláte tak 13000,- Kč 

hrubého, to máte tak 10000,- Kč čistého a za byt dáte třeba 9000,- Kč.“ 

Sandra: „Tak to mi dají ještě sociálku, ne? Nebo si najdu lepší práci. Třeba jako pan Šimek 

(speciální pedagog), to bych zvládla, to není těžká práce.“ 

 

Ukázalo se, že jsem paní Sandru odhadla docela správě. Skutečně se jedná o ženu, která má 

poněkud zkreslené představy o fungovaní dnešního světa. Na druhou stranu paní Sandra 

představuje jistou výjimku v komunitě olašských Romů, protože přes veškeré objektivní 

překážky, jako je nedostatečné vzdělání, špatné zázemí a skutečnost, že je matkou dvou 

malých dětí, chce pracovat a být soběstačná. Velmi se mi líbila věta, kterou pronesla na 

adresu olašských Romů: „U nás je to tak, já nevím, ti olachové, já neznám hodně co by 

pracovali, já nevím co jim je, že oni sou olachové a nemusíjou pracovat, a přitom můžou, 

vždyť mají ruce, já jsem se o tom tady přesvědčila, jak holky tady pracujou.“ Pravdou je, že 

v Ostravě, místě s enormní nezaměstnaností, bude mít žena romského původu se záznamem 

v rejstříku velký problém práci najít. Nicméně konkrétně Sandra je ten typ, který by se do 

věznice nebýt drog pravděpodobně nedostal. Sandra se spokojí s tím, co dostane na sociálních 

dávkách a krást nepotřebuje. 

___________________________________________________________________________ 
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Kateřina, 21 let, poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody, odsouzena za trestný čin krádeže, 

neoprávněného držení platební karty a podvodu k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 

43 měsíců, v době dotazování je ve výkonu trestu 12 měsíců, před nástupem výkonu trestu 

byla 10 měsíců ve vazbě. Kateřina je svobodná, bezdětná a pochází z Brna. Dokončila pouze 

základní školu, studovala střední školu se sociálním zaměřením a management práva, poté co 

se objevily problémy, musela školu přerušit, vedení školy jí dalo dvouletý odklad a umožní jí, 

aby se vrátila, dokončila zbývající ročníky a zakončila studium složením maturitní zkoušky.  

 

Kateřina je příkladem zlodějky, která klame vzhledem, rozhodně by o ni nikdo na první 

pohled neřekl, že by takový „andílek“ mohl mít kriminální skony. Kateřina se narodila do 

rodiny, která jí připravila krásnou startovací plošinu pro úspěšnou budoucí kariéru. Její otec si 

přál, aby po ukončení střední školy studovala práva. Rodina ji vždy poskytla vynikající 

zázemí. Rodiče podnikají, vlastní stravovací zařízení a starožitnictví, k tomu má otec firmu se 

stavebním materiálnem, rodina nikdy netrpěla finanční nouzí. Kateřina označuje za počátek 

svých problémů přestěhování se z okraje Brna do středu toho města, kde jak sama říká, je víc 

„lumpů a grázlů“. 

 

Kateřina popisuje, jak se dostala k trestné činnosti takto: „Já jsem začla brát drogy, roku 

2007, jsem začla brát heroin a právě kvůli tohohle jsem začla páchat trestnou činnost.“ 

 

Tomčíková: „Kolik peněz jste potřebovala na dávky?.“ 

Kateřina: „No, když jsem to kouřila, tak to jsme potřebovala asi tak pět, šest tisíc denně, pak, 

když jsem si začala píchat, tak to mi stačil tak jeden, dva tisíce.“ 

 

Tomčíková: „Co jste kradla a jak jste spáchala ten podvod?“ 

Kateřina: „Kabelky, peněženky, jenom tohle, oblečení ani nic takového ne. No, a ten podvod 

jsme spáchala tak, že když jsem ukradla nějakou tu kabelku, a byl tam ten občanský průkaz, 

dva doklady když tam byly, tak jsem na tu osobu šla, jako že jsem to já a vybírala jsem jako 

telefony, paušální karty, úvěry jsem na to dělala a tak.“ 

 

Tomčíková: „V ěděli o tom, že berete drogy, Vaši rodiče?“ 

Kateřina: „Ne, no mamka to zjistila, že beru, týden před tím, než mě zavřeli. No a zjistila to 

vlastně tak, že já jsem si dávala doma, na záchodě a nezamkla jsem se, no a do toho jak jsem 
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měla svázanou tu ruku a inzuku v ruce mamka akorát přišla. No, takže to zjistila a úplně 

zkolabovala. Já ji sice říkala, že přestanu, ale ona věděla, že nepřestanu. Tak si hned začala 

na internetu zjišťovat co to je ten heroin, co to dělá. Teď ještě sestra začla žalovat, že mám 

nějaké problémy s policajtama, tak mamka šla přímo až na policajty se zeptat co a jak, tam ji 

řekli, že nechodím na výslechy, no tak mě moje mama udala. Protože kde kdy budu, protože 

jsem se vyhýbala policajtům, tak mě nechali v sobotu doma, ještě mi volala, kde jsem, tak 

jsem ji to řekla a přímo zátah na mě udělali.“ 

 

Tomčíková: „Jak vysokou škodu jste celkově způsobila?“ 

Kateřina: „No, já ani sama nevím, jako kolik tam asi mohlo být škody. Jako znalci to u 

každého vyčíslili, protože já jsem měla tři soudy, tři odsouzení a u každého to bylo jako tak do 

půl milionu té škody. A je to jako síla, protože jsem fetovala ani rok, já si ani nedokážu 

představit, co bych udělala za dva roky braní heroinu.“ 

 

Tomčíková: „Máte povinnost k náhradě škody?“ 

Kateřina: „No, já mám povinnou úhradu škody, posílala jsem omluvné dopisy, s tím, že jim 

škodu nahradím. Ale to byste se divili, kolik lidí to odmítlo. Třeba tam kde byla ta škoda větší, 

tak ti to nechtěli vrátit, ale tam kde byla třeba jen pětistovka, tak ti chtěli všechno vrátit. No a 

na co se mi třeba kolikrát nepřišlo, tak já jsem třeba udělala kabelku, tak byly tam klíčky od 

auta, třeba tam u nás ve Vaňkovce v nákupním centru a já jsem si s tím autem klidně odjela, 

tak jsem se projela a auto jsme vrátila a nikdo na nic nepřišel.“ 

 

Tomčíková: „Co říkáte na výši toho Vašeho trestu?“ 

Kateřina: „No, oni mě říkali jako i ti vyšetřovatelé i pan soudce se mě ptal, jako proč jsem 

tolik páchala tu trestnou činnost, jako tolik! Že kdybych toho tolik neměla, tak v životě tolik 

nedostanu. Tak jsem jim říkala, ale to jste mě měli zavřít dřív! Protože oni ti vyšetřovatele 

byli jako tak, že to odkládali, že si říkali mladá hezká holka, oni sami mě jako strašili, ale 

nechtěli mě dát do vazby a tak jsem si nastřádala ty trestné činy. Jako já vím, že to mysleli 

dobře, ale měli mě zavřít dřív. Jako oni mi i pomáhali jak vypovídat, abych se na tu vazbu 

nedostala, jako že mám vypovídat, chodit na výslechy. Vždycky mi říkali, Kačeno, nech už 

toho!, jako že mi i tykali. Já jsem jim to všechno naslibovala, ale neudělala.“ 
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Kateřina svým způsobem potvrzuje platnost teorie gentlemanského chování, tedy jakési 

nevoli orgánů činných v trestním řízení kriminalizovat ženy. Zároveň ale dodává, že si je 

vědoma svých ženských předností, později dokonce popisuje, jak k určitému omámení 

vyšetřujících policistů využívala také krásu svoji sestry, kterou s sebou neustále vodila na 

výslechy. Vtipně také poznamenává, že většina policistů, kteří ji vyslýchali, byli mladí muži, 

až na jednoho a ten ji nakonec taky „dostal“. Z tohoto důvodu je třeba poznamenat, že pokud 

v určitých případech platí gentlemanské chování mužů k delikventním ženám, pak musí platit 

také teorie rafinovanosti žen jejich chování jako tzv. „šedých eminencí“. 

 

Následně jsme se s Kateřinou dostali ke konkrétním popisům jejich útoků. Přestože se 

nejednalo na zvlášť promyšlenou trestnou činnost, Kateřina nikdy nezapomněla na detaily. 

Popisuje například hloupost lidí, kteří si zapisují PIN ke své kartě do telefonu, nebo dokonce 

na lístečky, které nechávají přiložené u karty, to byly její snadné oběti. Když ukradla kabelku 

a našla kartu i PIN, nasadila si šátek a brýle a neváhala v prvním bankomatu vybrat denní 

limit.  

 

Jeden z jejich útoků mě nesmírně překvapil kombinací nenasytnosti, drzosti a rafinovanosti. 

 

Kateřina: „Já třeba jednou jaký podvod jsem udělala, já jsem měla řidičák, občanku a kartu, 

no a mi to nedalo, protože jsem viděla výpis z toho účtu a na té kartě bylo 80.000,- Kč, ale 

PIN nebyl. No tak já jsem šla, asi za tři hodiny, až jsem věděla, že už to bude nahlášené do 

jedné pobočky ČSOB, tam jsem řekla, že mi byla odcizena kabelka, a že už mi to vrátili přes 

policii a že se chci podívat, jestli mi z toho někdo něco nevybral, no a tak ta paní mi řekla, ne, 

nikdo Vám nic nevybral, posílají Vám peníze od tama a od tama, no tohle všechno mi řekla, 

tak já jsem šla do další pobočky, tam jsem řekla to samé, s tím, že bych si chtěla vybrat, řekla 

jsem jim odkud mi tam chodí peníze, to mi řekli v té první pobočce a nějak jsem tu paní celou 

zblbla, že ani nekontrolovala podpisový vzor a dala mi ty peníze.“ 

 

Kateřina popisovala i další útoky, kdy byla schopná přijít s občanským průkazem padesátileté 

ženy a tvrdit, že je její vlastní, případně ještě poznamenat, že úředníci tady nesou od toho, aby 

kontrolovali občanky. Zajímavé je, že ji to pokaždé vyšlo. 
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Na závěr našeho rozhovoru mi Kateřina prozradila pár triků, jak od sebe odvrátit pozornost 

zlodějů, kam si schovávat věci a na co si dávat pozor. Já jsem Kateřině popřála, aby dokončila 

školu a obloukem se vyhýbala drogám.  

___________________________________________________________________________ 

 

Dita, 34 let, aktuálně odsouzena za trestný čin výroby a distribuce omamných a 

psychotropních látek, podvod a přeměnu podmíněného trestu na nepodmíněný k souhrnnému 

trestu odnětí svobody v délce 6 let a 7 měsíců, v době dotazování je ve věznici téměř 3 roky 

s tím, že před nástupem výkonu trestu byla 11 měsíců ve vazbě. Je matkou dvou synů, 14 a 7 

let, o jednoho z nich se stará matka odsouzené a o druhého jeho otec. Dita říká, že starší syn si 

píše deníček, ve kterém hodně rozebírá svůj vztah s matkou, svěřuje se mu se svými 

pochybami o tom, zda ho vůbec někdy měla ráda a z celé situace se obviňuje. 

 

Dita začala s pervitinem v 17 letech, to začala „šňupat“, po roce se dostala k nitrožilnímu 

užívání. Několikrát dokázala sama přestat na poměrně dlouhou dobu. Pak se ale objevily 

problémy a často také závislý partner a všechno začalo nanovo. Dita nikdy nevyráběla drogy 

za účelem velkého zbohatnutí, ale vždy v menších dávkách, maximálně za 2000,- Kč denně, 

jak ale sama tvrdí, tyto peníze se hned protočily jak na jídlo a potřeby pro domácnost, tak na 

nákup dalších chemikálií. Dita za svůj život pracovala jednou, dvakrát v restauraci, 

vystudovala učební obor s maturitou. 

 

Paní Dita chtěla být především dobrou matkou, nechtěla být „odvařený feťák“, chtěla, aby 

doma bylo vždycky navařeno, uklizeno, aby každý den měla čas se věnovat dětem. Dokonce i 

její rodiče věděli o tom, že bere drogy, ale jak sama říká, viděli, že to v domácnosti funguje, 

že všechny základní věci jsou v pořádku a tak ji nechali na pokoji.  

 

Tomčíková: „Prosím Vás, můžete mi říct, jak jste se dostala od užívání k výrobě? To mě u žen 

vždycky překvapuje!“ 

Dita: „No, k tomu já jsem se dostala až daleko později, já jsem vlastně ve dvaceti otěhotněla, 

to jsem nebrala během těhotenství, rok potom jsme byla čistá, ale pak jsem se zase začala, já 

jsem v té době měla druha, který taky bral, ale to jsem si nepíchala, to jsem jenom šňupala. 

No a pak jsme poznala jinýho druha, no a s tím jsme taky brali, ale pak jsem zase otěhotněla, 

tak jsme přestali brát úplně na čtyři roky, jako i já i on jsme přestali brát. Jenže pak se 
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vyskytly nějaké problémy, on chodil hodně do hospody, furt se ožíral, už to bylo jako fakt 

nesnesitelné, tak jsme se rozešli. Jenže on chodil do práce a s ním odešlo i 10.000,- Kč, no a 

já jsem měla byt svůj od rodičů, který jsem musela platit, teď dvě děti na krku a kde na to jako 

brát, že? No a jako, tak jsem se vrátila zpátky ke kamarádům, no kamarádi, že jo... No, tak 

jsme začala zase brát a kamarád mě to naučil, on taky byl často po kriminálech, tak říkal, že 

když mu pomůžu, tak mě to naučí, a když bude v kriminále, tak to můžu dělat já.“ 

 

Paní Dita je naprosto typickým příkladem ženy, která má problém s výběrem vhodného 

partnera. Paní Dita na rozdíl od jiných narkomanů působí velmi klidně a vyrovnaně, upřímně 

ji věřím všechno, co o sobě říká, včetně toho, že svého jednání lituje, že si uvědomuje, že dle 

jejích slov udělala „blbost“ a potřebovala se vzpamatovat.  

 

Co se týče délky trestu, ten vnímá paní Dita jako vysoký, prý by si byla schopna uvědomit, že 

udělala chybu i za kratší čas. Dlouhý trest jí vadí zejména s ohledem na syny, kteří jsou 

jednak rozděleni a především, odsouzení své matky velmi těžce nesou, zejména tedy starší 

syn. Paní Dita bude zanedlouho žádat o podmíněné propuštění a dělá vše pro to, aby ji soud 

vyhověl, dle vnitřní diferenciace je zařazena do 1. propustné skupiny z celkových tří a sbírá 

kázeňské pochvaly. Během výkonu trestu se, srze kamarádku, seznámila s mužem, se kterým 

si už tři roky dopisuje, a plánují společnou budoucnost. Jediným problémem je, že i tento muž 

je vyléčený narkoman a v současné době si odpykává čtyřletý trest odnětí svobody.  

___________________________________________________________________________ 

 

Růža, 35 let, aktuálně odsouzena za trestný čin krádeže k trestu odnětí svobody v délce 34 

měsíců, v době průběhu narativních rozhovorů byla ve výkonu trestu 19 měsíců, za dva dny 

po uskutečnění rozhovoru žádala paní Růža o podmíněné propuštění. Paní Růža je nesmírně 

energická žena, která se účastnila narativních rozhovorů i v loňském roce, proto mě zajímalo, 

co všechno se za uplynulý rok změnilo a jaké jsou její vyhlídky do budoucna. 

 

Velmi mě překvapilo, jak byla paní Růža psychicky „rozhozená“ z blížícího se soudního 

jednání, kde má být projednáváno její podmíněné propuštění. Jak říká Růža: „Jak jsem 

normálně takový flegmoš, tak teď mě to psychicky úplně dostává!“ 
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Jak potvrdil speciální pedagog Mgr. Šimek, většina odsouzených, které jsou za normálních 

okolností velice výřečné, nejsou při projednávání podmíněného propuštění schopné sestavit 

smysluplnou větu. Mnoho z nich se naučí dvě, tři věty nazpaměť a ty pak soudci přednášejí 

jako básničku. Některé jsou z vidiny možného propuštění tak vystresované, že několik dní 

před jednáním u soudu nespí a nejí. A nebyla by to komunita žen, kdyby se nenašly 

záškodnice, které se tyto, už tak psychicky nalomené ženy, snaží vyprovokovat k něčemu, co 

jejich podmínečné propuštění zmaří. Každá facka totiž znamená kázeňský trest, který se 

s podmínečným propuštěním neslučuje.  

 

Na otázku, co se během výkonu trestu změnilo, Růža odpovídá, že má vážné zdravotní 

problémy, projevila se jí žloutenka typu C, tou se nakazila ještě na svobodě od svého partnera, 

se kterým se dělila o injekční stříkačku. Tato nemoc se projevuje až po čase. Její léčba je 

nesmírně náročná a vyžaduje psychickou sílu a fyzickou zdatnost pacienta. Paní Růža si 

stěžuje, že ji bolí úplně celé tělo, nemůže spát ani jíst a den po aplikaci injekce je zcela 

apatická. To ji velmi zkomplikovalo i samotný výkon trestu, nejen že je podrážděná a má 

větší sklon reagovat na podněty nepřiměřeně, musela zároveň opustit zaměstnání ve výkonu 

trestu, což je pro tak energického člověka velmi těžké. 

 

Zeptala jsem se, jestli Růžu ve věznici navštěvují její děti nebo příbuzní. 

Růža: „No, děcka né, ty jsou u bráchy v Čechách, ten by je nepřivezl, on nemá čas. No a 

mamě jsem říkala, že ať se opováží slíbit, že přijede a nepřijet, to bysme spolu skončily! To ať 

radši nic neslibuje, když neví, jestli přijede. To si nedokážete představit, jak je to strašné, když 

tam čekáte na té návštěvce a nikdo nepřijde, to je hrozné, to vás tak dostane, i když to 

normálně zvládáte, tak tam vám to přijde hrozně líto.“ 

 

Přestože mám dojem, že paní Růža pobyt ve věznici zvládá poměrně dobře, marné očekávání 

návštěvy je pro ni překonatelné jen těžko. Je tedy zřejmé, že udržování sociálního kontaktu 

s vnějším prostředím hraje významnou roli. Dle mého názoru může sociální okolí zásadně 

ovlivnit proces resocializace odsouzené. V případě, že nejbližší okolí reaguje na odsouzení a 

uvěznění tak, že delikventku zcela zavrhnou a ukončí s ní kontakty, může to v odsouzené 

vyvolat pocit apatie a rezignace. Naopak ty odsouzené, které udržují s rodinou pravidelný 

kontakt, často přiznávají, že se jejich vzájemné vztahy utužily a zlepšily. S tím, že i krizová 

situace může přinést pozitivní výsledek lze jednoznačně souhlasit. 
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Růža je nesmírně silná a energická žena, abych demonstrovala, že se nejedná o „typickou 

ženskou pachatelku“, uvádím úryvek z našeho loňského rozhovoru. 

Tomčíková: „ Řekněte mi něco bližšího k Vaší trestné činnosti.“ 

Růža: „Víte, já vždycky potřebuju rychle schrastit prachy, já jsem schopná udělat i velký věci, 

já jsem s manželem udělala dvě akce a měla jsem na barák!“ 

 

Tomčíková: „Prosím Vás, a co to byly za akce?“ 

Růža: „No my jsme udělali dva trezory v nějakých firmách a bylo na barák, pak mě chytli, tak 

jsem si šla sednout no, a když mě pustili, tak barák zdemolovaný a já jsem chtěla zpátky 

děcka, tak jsem zas musela schrastit rychle prachy, dát barák dokupy, tak jsem kradla.“  

 

Tomčíková: „P řipadáte mi jako žena, která by neměla problém najít si práci, proč si 

nevyděláváte poctivě?“  

Růža: „Víte, mě by to nebavilo, já ty prachy potřebuju vždycky rychle a mě to stojí za to, však 

oni tady všichni vědí, když mě pouští, že jsem brzy zpátky. Já jsem poprvé kradla už ve čtvrté 

třídě, 400Kč z peněženky učitelce.“ 

 

Tomčíková: „Byl v rodině někdo trestán?“ 

Růža: „Všichni, rodiče byli furt v lochu, vychovávali nás babi s dědou, bráchové (má 5 

sourozenců) taky pořád sedí, až na jednoho, to je černá ovce rodiny, ten nikdy neseděl.“ 

 

Paní Růža je jedna z mála odsouzených, které otevřeně přiznávají, že na jejich kriminální 

jednání má nemalý vliv rodina. Jak k tomu sama říká: „Já jsem to říkala už tenkrát, kdybych 

byla třeba posazená do jiné kolíbky, nevím, tak bych to třeba vnímala jinak, ale teď si vemte 

fotr furt zavřený, několik let v kuse, matka to samý, co chcete od těch děcek pak, aby šli jinou 

cestou? Oni se třeba snaží, ale stejně se tomu člověk nevyhne, protože něco dostal, dnes a 

denně to viděl doma, tak co, já neříkám, oni nás nebili nebo něco takového, ale taky měli něco 

za sebou.“ 

 

Jak je vidět, Růža rozhodně žádné záruky na to, že do budoucna nebude kriminálně aktivní, 

dávat nebude. Nicméně, pro případ podmíněného propuštění, si našla ubytovnu a už ve 

výkonu trestu si sjednala, že by tam mohla být také zaměstnána jako uklízečka. Růža už 

naštěstí nemá žádné velké dluhy, i s platbami za výkon trestu dluží asi 30.000,- Kč, proto by 
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mohla se mzdou uklízečky vyžít. Růža dokonce sama přiznává, že se možná napravila, nebo 

zestárla a zmoudřela. Náš rozhovor završila větou: „Ten výkon trestu asi je o něčem.“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Eva, aktuálně odsouzena za organizovaný mezinárodní obchod s drogami, původně byla 

odsouzena na 10 let, následně ji byl trest snížen vrchním soudem o celou polovinu. Paní Eva 

je původem Slovenka, proto dostala i desetiletý trest vyhoštění. V době rozhovoru je ve 

výkonu trestu 23 měsíců, s tím, že celých 21 měsíců strávila ve vazbě. Paní Eva dokončila 

střední školu s maturitou. Hodně cestovala, několik let žila ve Velké Británii. Je matkou 

jednoroční dcery, o kterou se během výkonu trestu starají její rodiče, žijící na Slovensku.  

 

Tomčíková: „M ůžete mi přiblížit, jak jste se dostala k organizovanému zločinu s drogami?“ 

Eva: „To byla motivace spíš finanční, protože tam jsou dobrý peníze. No a dostala jsem se do 

takový party, kde už to bylo rozjetý. Dostala jsem nabídku, jestli bych se do toho nechtěla taky 

nějak zapojit. Tak jsem do toho šla, ty finance, ty mě hodně zaujaly, to byl hlavní důvod, proč 

jsem do toho šla. Šlo o mezinárodní organizovaný obchod s kokainem. Ono to vlastně ani 

nebylo do Čech, cílová země byl Amsterdam, Holandsko nebo do Španělska se to taky vozí, 

ale do Čech ne, akorát ti kurýři byli právě z Čech. No a pašovali to lidi, které já jsem měla 

údajně najmout. Měla jsme ještě komplice, ten dostal taky pět let, ale ten spíš tam byl 

zapojenej jako kurýr a za ten skutek, za který mě odsoudili, tak jako by napomoh mě sehnat ty 

lidi.“ 

 

Tomčíková: „A kolik toho kokainu bylo?“ 

Eva: „Tak nebylo toho moc, tak tři kila toho byly, no, nebylo toho moc.“ 

 

Tomčíková: „To se ale jednalo o poměrně vysokou finanční částku, ne?“ 

Eva: „No, tak kdyby se to prodalo po těch částkách, jak to počítali ti experti, vlastně jak dělali 

ty posudky, tak by se to prodalo za nějakých 11, 10 milionů, pak se ale ta tržní částka za gram 

nějak snížila a pak tam bylo už jenom nějakých 7, 8 milionů.“ 

Tomčíková: „A to byl ten důvod, proč Vám vrchní soud snížil trest na polovinu?“ 

Eva: „Tam, snížil to kvůli tomu, že.., hmm, já nevím, že mi uvěřili, že jsem byla ponaučena, a 

že to bylo nějaké šlápnutí vedle ode mě, no a určitě koukali na to, že je to prvotrest, že nemám 

žádné podmínky“ 
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Tomčíková: „Jak vnímáte délku uloženého trestu?“ 

Eva: „Já jsem vůbec netušila, že jsou takhle vysoký sazby za to, já jsme vůbec neměla přehled, 

o tom zákoníku, nic, až potom, když se vyskytly ty problémy, tak jsem zjistila, že jsou tam 

takový pálky, já jsem vlastně vůbec nikdy nepřemýšlela nad tím, že by mě chytli, že by mě 

odsoudili. Pak jsem až přemýšlela, když zatkli ty kluky, to bylo v roce 2006 a mě zatkli až 

v roce 2007, to už jsem měla dceru, to už jsme žila v Londýně, to už jsem žila normálně.“ 

 

Paní Eva popisuje, jak byl její trestný čin projednáván u soudu, stěžuje si také na to, že jeden 

z vyšetřovatelů ovlivňoval svědka, který po celou dobu svědčil v její prospěch, říká: „On se 

s ním normálně setkal na Florenci, na autobusovém nádraží, na veřejném místě a tam mu 

říkal, že tak jak vypovídal, že by mu hrozilo trestní stíhání tady v Čechách, že by měl vlastně 

to samý co já deset až patnáct, prostě udělal na něj bububu, on se leknul, přišel ten den, co 

jsem měla rozsudek, a změnil tam celou výpověď.“  K této skutečnosti nakonec přihlédl vrchní 

soud, i z toho důvodu byl Evě snížen trest. 

 

V případu paní Evy je několik velmi zajímavých aspektů. Eva byla silně motivovaná vidinou 

nemalé finanční částky, kterou by mohla získat za spáchání něčeho, o čem věděla, že není 

v souladu se zákonem, ale na druhou stranu si vůbec neuvědomovala, že je takové jednání 

považováno za natolik nebezpečné, že za něj trestní zákon stanoví tak vysoké tresty. Pokud se 

na to podíváme logikou obyčejného člověka, věřím, že většina by opravdu viděla diametrální 

rozdíl v tom, jestli někdo zorganizuje převoz kokainu do zahraničí, byť v hodnotě několika 

milionu korun a v tom, když někdo vyrábí a za pár stovek prodává pervitin na diskotékách. 

Paní Eva své jednání vnímala tak, že zajistí kurýry, kteří převezou zboží, a to bude po kilech 

prodáno velkým odběratelům, tzn., vůbec se nezabývala koncovým uživatelem, tedy tím 

individuálním objektem, který trestní zákon před dealery drog chrání. Její jednání lze tedy 

považovat za naivní, opakovaně zdůrazňuje, že vůbec netušila, jak vysoké tresty jí za takové 

jednání hrozí, zároveň si vůbec nepřipouštěla možnost dopadení. Je pravděpodobné, že kdyby 

znala všechna rizika, trestnou činnost by si rozmyslela. 

 

Nyní je paní Eva s uloženým trestem smířena. Její vidiny do budoucna jsou velmi 

optimistické. Má výborné zázemí, rodina stojí stále při ní, má domov, kam se po výkonu 

trestu vrátí a malou dceru, které se hodlá co nejvíc věnovat. Rodina ji rovněž zajistila 
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zaměstnání, kam může po propuštění nastoupit. S takovými jistotami se výkon trestu snáší 

zcela jistě daleko lépe. 

___________________________________________________________________________ 

 

Pavla, 29 let, aktuálně odsouzena za trestný čin výroby a distribuce omamných a 

psychotropních látek k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 12 měsíců, Pavla 

ovšem nenastoupila výkon trestu včas, a proto ji byl trest prodloužen o dalších 5 měsíců. 

Pavla dokončila vyšší odbornou školu, je svobodná bezdětná, původem z Ostravy.  

 

Pavla se stejně jako spousta jejích kolegyň zapletla s mužem, který ji přivedl k pervitinu, ten 

Pavla užívala dva roky. Partner Pavly pervitin také vyráběl, a protože je Pavla inteligentní 

žena, leccos se pozorováním naučila, sama pervitin vyrábět nechtěla, ale jejího přítele 

zadržela policie a on měl doma „rozvařenou dávku“, tak se Pavla rozhodla, že to dokončí, a 

povedlo se.  Tak se Pavla dostala do businessu s drogami. Nakonec na ni podal trestní 

oznámení její zklamaný odběratel.  

 

Z důvodu nedostatečných důkazů pro prokázání všech Pavlíniných kriminálních aktivit ji byl 

udělen velmi nízký trest. Pavla sama na nápravu delikventa nevěří, řídí se heslem „očekávání 

přináší zklamání“ a tvrdí, že úspěšnost resocializace se pohybuje okolo 10%. Výkon trestu 

zvládá Pavla velmi dobře. 

 

Pavla není typickým příkladem pachatelky. Je vzdělaná, inteligentní a soběstačná. Domnívám 

se, že příčiny kriminality jsou v jejím případě krom sociálních také psychické, a to zejména co 

se týče jejího postoje k případně recidivě, Pavla totiž neví, jestli bude v drogové kariéře 

pokračovat a rozhodně na to nechce dávat žádné záruky. Po výkonu trestu proto raději 

plánuje, že odjede ze země, prý to pro ni bude lepší jak z hlediska zaměstnání, tak s ohledem 

na sociální prostředí.  

___________________________________________________________________________ 

 

Andrea, 25 let, aktuálně odsouzena za krádeže, neoprávněné držení platební karty k trestu 

odnětí svobody v délce 39 měsíců, v době dotazování je Andrea ve věznici tři roky, do 

propuštění ji schází 72 dní. Andrea užívala 5 let heroin, jako jediná z účastnic rozhovorů 

strávila prvních několik měsíců na „toxičce“, tedy specializovaném oddělení pro drogově 
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závislé. To hodnotí velice pozitivně, prý je daleko lepší a účinnější než jakékoli obdobné 

zařízení mimo věznici. Andrea toto může hodnotit, neboť heroin brala od 17 let a vyzkoušela 

řadu odvykacích zařízení.  

 

Andrea je také matkou tříleté dcery, tu porodila a nastoupila výkon trestu. O holčičku se stará 

Andreina matka, ta šla místo své dcery na rodičovskou dovolenou. Andrea vyrůstala jen 

s matkou a babičkou a otevřeně přiznává, že ji absence mužského elementu během výchovy 

poznamenala, prý nad sebou potřebuje pevnou ruku.  

 

Také s Andreou se setkávám opakovaně, proto mě zajímá, co všechno se během posledního 

roku, který strávila ve věznici, změnilo. 

 

Tomčíková: „Andreo, vy jste nežádala o podmíněné propuštění v polovině výkonu trestu?“ 

Andrea: „No, já jsem sice hrozně chtěla, ale teď jsem si uvědomila, že to bylo dobře, že jsem 

tady zůstala dýl. Já jsem se očistila, vztahy s rodinou se mi zlepšily. Fakt cítím, že to bylo 

lepší, já jsem předtím ještě nebyla připravena. Já jsem na to (heroin) předtím furt myslela, 

teď už na to nemyslím, už se o tom ani nebavím. Teďka čtu knížku o heroinu a úplně si 

uvědomuju spoustu věcí, to bych dřív číst nemohla.“ 

 

Přes veškeré Andreino výborné hodnocení výchovné působení věznice je třeba objektivně 

poznamenat, že Andrea nebyla podmíněně propuštěna z důvodu velkého množství 

kázeňských trestů a zařazení do 3. propustné skupiny, tedy té, dle vnitřní diferenciace, 

„nejhorší“. 10 dnů strávila dokonce na „díře“, místnosti pro výkon kázeňských trestů, kde je 

pouze postel, matrace se však přes den schovává, aby odsouzení nemohli přes den ležet.  

 

Andrea se také rozpovídala o tom, jak vychází s ostatníma odsouzenýma. Stěžuje si na 

vypočítavost některých z nich, zejména ta to, že některé odsouzené předstírají lesbickou 

náklonnost za účelem dosažení osobního prospěchu v podobě peněz, cigaret, kosmetiky apod. 

Jak jsem již zmiňovala, odsouzená má povoleny 2 balíky o váze do 5 kg ročně, a to hlavně na 

narozeniny a Vánoce. V případě, že má odsouzená na kontě peníze, může si jednou týdně 

nakoupit v kantýně. Pokud ale odsouzená během výkonu trestu nepracuje, nemá nikoho, kdo 

by ji sponzoroval, má situaci hodně komplikovanou. Proto to některé řeší tak, že začnou 

zneužívat „zásobené“ kolegyně. Homosexuální vztahy nejsou ve věznici ničím neobvyklým, 
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což je způsobeno zvýšenou potřebou lidské blízkosti. Podle vězeňského žargonu jsou 

odsouzené buď přítelkyně, což znamená, že mezi sebou mají čistě přátelské vztahy, nebo 

kamarádky, to signalizuje, že jejich vztah je poněkud intimnější. Spory, hádky a bitky vznikají 

také proto, že některé odsouzené využívají svoje kolegyně až moc okatě, když pak jejich 

„oběť“ nemá dál co nabídnout, najdou si jinou.  

 

Andrea má do budoucna dobré vyhlídky, jen se chvilkami zdá, že si stanovila až příliš mnoho 

úkolů do budoucna, to může být velmi nebezpečné v tom, že při prvním a případném dalším 

selhání ztratí motivaci a vrátí se ke starému způsobu života.  

 

5.9 Závěr k narativním rozhovor ům 

 

V prvé řadě je třeba poznamenat, že jsem z narativních interview získala takové 

množství informací, že svým rozsahem dalece přesahuje rámec této práce. Co se týče ověření 

mých hypotéz, skutečně se potvrdilo, že odsouzené ženy vědí, jaké jednání je trestné, jejich 

právní povědomí však většinou končí u toho, že vědí, jaké jednání je zakázané. Rozhodně 

však v době spáchání trestného činu netušily, jak vysoký trest jim může být uložen. To je také 

příčinou toho, že většině z odsouzených se zdá uložený trest příliš vysoký, žádná 

z dotázaných svůj trest neoznačila jako „nespravedlivý“.  

 

Velmi zajímavé je, že některé odsouzené po určitém čase změnily na délku uloženého 

trestu názor, nyní jsou dokonce rády za to, že ve věznici zůstaly o něco déle, prý to pomohlo 

k jejich skutečné nápravě. Domnívám se, že v některých případech odsouzeným trest odnětí 

svobody pomohl také v sociální sféře, zejména ověření a utužení rodinných vztahů. 

 

Na rozdíl od loňského výzkumu, si letos odsouzené ani v jednom případě nestěžovaly 

na nespravedlivý systém. To, že se dostaly do potíží, kladly za vinu především sobě. Na 

druhou stranu je možné tvrdit, že všechny účastnice rozhovorů měly jedno společné a to 

soužití s  partnerem, který se mnohdy na genezi kriminálního jednání odsouzené podílel. 

 

Opětovně se mi potvrdilo, že většina odsouzených spáchala trestný čin v určité naivitě, 

především si neuvědomovaly, že je zde značné riziko dopadení a odsouzení, většina z nich se 
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nad variantou, že se jejich trestná činnost odhalí, vůbec nezamýšlela. Domnívám se, že až na 

jedinou výjimku všechny účastnice rozhovorů chápaly za co byly trestány a jaký je účel 

uloženého trestu. 

 

Většina účastnic rozhovorů zcela vybočovala ze sociálního standardu co se týče 

vývoje osobnosti a jejího začlenění se do standardizované společnosti. Téměř všechny 

dotazované nikdy v životě nepracovaly, případně měly pouze chabé pracovní zkušenosti. Za 

naprosto alarmující pak považuji skutečnost, že se většina těchto žen stala velmi brzy 

matkami, přitom byly samy ještě značně nevyzrálé. Rodičovství s sebou přináší celou řadu 

starostí a povinností, není ale jisté, že je tyto ženy dokážou zvládnout, když je pro ně typické, 

že se mnohdy snaží jakékoli zodpovědnosti vyhnout. V některých případech jsem 

přesvědčena, že se tyto ženy rozhodly pro rodičovství, aby se tak vyhnuly nutnosti najít si 

zaměstnání, u jiných se zdá, že za jejich mateřství může náhoda v podobě nefunkční či žádné 

antikoncepce. O partnerech odsouzených jsem se již několikrát vyjádřila negativně, v drtivé 

většině případů měli na kriminalitě odsouzených větší či menší vliv, zajímavé je, že je 

odsouzené ani v jednom případě ze vzniklé situace neviní. 

 

Právě s ohledem na způsob osobnostního vývoje odsouzených je třeba vyzdvihnout 

práci odborného personálu věznice. Domnívám se, že resocializace může být v případě 

delikventních žen podstatně úspěšnější než je tomu v případě delikventních mužů, na druhou 

stranu existují i ženy, které se rozhodly pro celoživotní kriminální dráhu. Z výsledků mého 

šetření vyplývá, že většina dotazovaných považuje spáchání trestného činu za životní chybu, 

kterou nechtějí opakovat. 
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Závěr 

 

Kriminalita je sociálně patologický jev, který společnost provází od nepaměti a 

vždycky se v ní bude vyskytovat. Kriminalitu je třeba studovat, snažit se pochopit příčiny 

jejího vzniku a vyvinout maximální úsilí pro to, aby nedocházelo k jejímu enormnímu 

nárůstu. Celosvětové statistiky a výzkumy bohužel potvrzují, že výskyt kriminálních jevů 

neustále stoupá, zároveň dochází ke změně struktury páchané kriminality. Společenský vývoj 

a sociální změny se nutně musí odrážet právě charakteru páchaných zločinů. Z tohoto důvodu 

musí zejména kriminologie, jakožto příslušný vědní obor, věnovat co možná nejvíce 

pozornosti fenoménu osobnosti pachatele.  

 

V předložené rigorózní práci jsem se zaměřila na problematiku kriminality žen, ta byla 

v minulosti opomíjena nejvíce, v současnosti se však stává předmětem rostoucího zájmu 

výzkumníků, zejména s ohledem na očekávaný nárůst ženské delikvence. Jde tedy o 

problematiku velmi aktuální a perspektivní. Téma kriminality žen je zajímavé i z hlediska 

psychologie a sociologie rozboru trestné činnosti osob. Můžeme konstatovat, že kriminalita 

žen je podstatně nižší než kriminalita mužů, liší se také strukturou a intenzitou páchaných 

trestných činů.   

 

V první části této práce, kterou částečně navazuji na svoji diplomovou práci 

věnovanou problematice ženské delikvence, přibližuji vybrané kriminologické teorie 

zabývající se kriminalitou žen, cituji i některé kontroverzní názory zahraničních kriminologů, 

kteří se snaží především o zcela nový přístup k fenoménu ženské delikvence. K této části bych 

ráda uvedla, že přestože se kriminologie už více než století snaží objasnit příčiny kriminality, 

nelze říci, že zde bylo dosaženo zásadních úspěchů. Vznikla řada kriminologických škol, 

v jejich rámci pak nepřeberné množství teorií kriminality. Přestože tyto koncepce přinášejí 

osobitý výklad příčin kriminality, navrhují různé způsoby její kontroly a prevence, žádná 

z nich není univerzálně platná a aplikovatelná. Domnívám se, že fenomén kriminality, příčiny 

jejího vzniku, struktury a dynamiky je třeba vysvětlovat kombinací různých vlivů.  

 

Následuje kapitola věnovaná typologii ženských pachatelek. Vzhledem k tomu, že 

v rámci České republiky trpíme nedostatkem vlastního výzkumu, který by vytvořil základ pro 

smysluplnou typologii ženských pachatelek, měli bychom vycházet ze zahraničních studií a 
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na nich postavených typologií, které se osvědčily například v rámci vytváření různých 

programů zacházení s odsouzenými. V tomto směru bych chtěla poukázat na určitý 

nedostatek, který musí domácí vědecká obec odstranit.  

 

Další část je věnována statistickým údajům o stavu, struktuře a dynamice ženské 

kriminality v České republice. Přestože se pozvolný nárůst počtu delikventních žen nezdá být 

alarmující, musíme se zamýšlet nad sociálními vlivy, které tento nárůst způsobují. 

Pravděpodobně dojede k určitým změnám v objemu a charakteru kriminality žen v souvislosti 

s přijetím nového trestního zákoníku, který zavádí nové skutkové podstaty trestných činů. 

Z důvodu, že jsem svou práci začala připravovat v době, kdy byl nový trestní zákoník účinný 

teprve chvíli a v žádném případě se změny související s jeho přijetím nemohly promítnout ani 

do mého výzkumu, vycházím v této práci z koncepce starého trestního zákona a to včetně 

používání odborné terminologie, což by u kriminologicky orientované práce nemělo činit 

větší potíže. 

 

V empirické části se pokouším přiblížit osobnost ženy pachatelky, což je to, co mě na 

fenoménu kriminality zajímá nejvíce. Vždy mě zajímalo, jaké jsou pachatelky jako ženy, jaké 

jsou jejich charakteristiky, co je vedlo ke spáchání trestného činu, jestli pociťují lítost nad 

spáchaným skutkem, jak dalece si uvědomovaly následky svého jednání. A především, jestli 

se liší delikventní jedinci od nedelikventní populace, a pokud ano, tak v čem.  

 

Největším přínosem pro mne samozřejmě byly narativní rozhovory s odsouzenými. 

Vzhledem k tomu, že jsem obdobný výzkum uskutečnila již v loňském roce, mohla jsme se na 

spoustu věcí připravit. Z loňské zkušenosti jsem již věděla, že odsouzené ženy nejsou jako 

pachatelky jednoznačně charakterizovatelné na první pohled či poslech. V některých 

případech jsem měla pocit, že se ode mne, osoby nedelikventní, vlastně téměř vůbec neliší. 

Mnohdy se mi zdálo, že spáchání trestného činu je otázkou souhry náhod, příležitostí, sociální 

situace či jiných vnějších vlivů. Dle mého názoru se delikventní ženy od nekriminální části 

ženské populace liší zejména v osobnostních vlastnostech včetně inteligence a jejich jednání 

je mnohdy ovlivněno působením jejich sociálního okolí.  

 

Cílem mé práce bylo také ověřit teoretické závěry pomocí empirického výzkumu. 

Většina ze stanovených hypotéz se potvrdila, výzkum v podstatě potvrdil obecnou platnost 
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kriminologických tezí týkajících se kriminálně aktivních žen, zejména co se týče jejich 

sociální situace, vzdělanosti a výskytu sociálně patologických jevů souvisejících s drogovou 

závislostí a alkoholismem. 

 

Poznatky, které jsem v rámci výzkumu získala, svým rozsahem dalece přesahují rámec 

této práce, což jen potvrzuje moji tezi o potřebě dalších a rozsáhlejších kriminologických 

sond do problematiky ženské kriminality. 
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Summary 

  

Thesis: Personality of female offender from criminological perspective 

 

Criminality is a social pathology phenomenon that accompanies the society and has 

always been and always will exist in it. We will not destroy crime, although in the past so 

many scientists were trying to do so. In any case, it is absolutely necessary to study crime, 

trying to understand the causes of its formation and exert maximum efforts to avoid its 

enormous growth. Global research and statistics unfortunately confirm that crime occurrence 

is globally increasing, while there is also a change in the pattern of crime committed. Social 

development and social change are necessarily reflected on character of committed 

crimes. For this reason, must criminology as the particular scientific field, pay attention as 

much as possible to the phenomenon of the personality of offender. 

 

This doctoral thesis is focused on the problem of female criminality, which was in the 

past neglected the most; now, it is becoming attracting attention of the researchers, 

particularly with regard to the expected increase in female delinquency. It is therefore a very 

topical and perspective issue. Theme of women's criminality is interesting from the point of 

view of psychology and sociology of crime analysis. We can conclude that female 

delinquency is significantly lower than male criminality, and varies with the structure and 

intensity of offenses committed.  

 

In the first part of this work, which partly follows up on my diploma thesis devoted to 

female delinquency, I present selected criminological theories dealing with criminal active 

females and I also quote some of the controversial thoughts of foreign criminologists that seek 

primarily to an entirely new approach to the phenomenon of female delinquency. To this part 

I would like to state that although science of the criminology is for more than a century trying 

to explain the causes of crime, it cannot be said that it had been achieved major successes. It 

was established many of the criminological schools which have crated many of the theories of 

crime. Although the conceptions are bringing some distinctive interpretations of the causes of 

crime, suggest different ways of its prevention and control, none of them are universally valid 

and applicable. I believe that the phenomenon of crime, causes of its formation, structure and 

dynamics must explain by the combination of different influences. 
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The following chapter is devoted to the typologies of female offenders. Given that the 

Czech Republic suffers from lack of own research that would create the basis for a 

meaningful typology of female offenders, we rely on foreign studies, which constructed the 

typologies that had worked for example in the development of various treatment programs 

applicable to prisoners. In regard of that I would like to point to the weak fields, which needs 

to be filled in by the professional scientific community. 

 

Another section is devoted to the statistical data on the state, structure and dynamics of 

female criminality in the Czech Republic. Despite the gradual increase in the number of 

delinquent women appear not to be alarming, we need to look at the social influences that are 

causing this increase. It certainly will reach some changes in the volume and nature of female 

offenders in the connection with the adoption of the new Criminal Code. Because I began to 

prepare his thesis when the new Criminal Code was effective only for a while in any case, the 

changes associated with its adoption could not be reflected in my research, so I come out this 

thesis at the concept of the old Criminal Code, including the use of jargon, but this should not 

be a major problem in criminological oriented thesis. 

 

In the empirical part of the doctoral thesis I am trying to illuminate the personality of 

the women offenders, which is what interests me the most about the phenomenon of crime. I 

always wondered who are the female offenders, what are their characteristics, what led them 

to commit a crime, whether they feel sorry for the acts committed, how far they are aware of 

the consequences of their actions. And especially, whether they differ from non-delinquent 

individuals, and if so, how. 

 

The biggest benefit for me, of course, was narrative interviews with the 

prisoners. Since I have already conducted similar research in the last year, I was able to 

prepare myself for many things in advance. From last year's experience, I already knew that 

criminal active women were not recognized as offenders clearly at first glance or listen. In 

some cases I felt that there is no difference between me, as non criminal active person, and 

them. Often it seemed to me that the criminal offense is a question of coincidences, 

opportunities, social situations or other external influences. But, in fact, what they differ from 

not criminal population is the combination of personality traits, including intelligence and 

their close social environment. 



109 

 

 

The aim of this work was to verify the theoretical conclusions with the empirical 

research. Most of the hypotheses were confirmed; the research confirmed the general validity 

of criminological propositions relating to the female offenders, in particular facts concerning 

their social situations, education and social pathologies associated with drug addiction and 

alcoholism. 

 

The knowledge that I gained in the research, goes in its scope far beyond this work, 

which only confirms my view of the need of for more and broader criminological probes into 

problems of feminine crime. 
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Příloha - Dotazník 

Vážené respondentky, 

jmenuji se Kateřina Tomčíková, jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze a v současné době pracuji na své rigorózní práci s názvem „Osobnost pachatelky 
trestné činnosti z kriminologické perspektivy“. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého 
dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou práci. Dotazník je zcela anonymní, proto 
Vás prosím o pravdivé odpovědi. Mým cílem je pochopit, co vede ženu ke spáchání trestného 
činu a jaká je osobnost ženy pachatelky. Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji. 

věk zakřížkujte

do 17

od18 do 21 let

od 22 do 25 let

od 26 do 30 let

od 31 do 40 let

od 41 do 50 let

od 51 do 60 let

od 60 do 70 let

nad 70 let
       

aktuálně osdsouzena 

za trestný čin

uveďte 

prosím

     
 

počet předchozích odsouzení zakřížkujte

nebyla odsouzena

1x odsouzena bez VTOS

2x odsouzena bez VTOS

3x odsouzena bez VTOS

byla ve VTOS 1x

byla ve VTOS 2x

byla ve VTOS 3x

byla ve VTOS 4x

byla ve VTOS 5x                       

nyní odsouzena k VTOS v 

délce
zakřížkujte

do 3 měsíců

od 4 do 6 měsíců

od 7 do 9 měsíců

od 10 měsíců do 1 roku

od 13 měsíců do 2 let

od 25 měsíců do 3 let

od 37 měsíců do 5 let

od 61 měsíců do 7 let

od 85 měsíců do 10 let  
 

dosažené vzdělání zakřížkujte

negramotnost

zvláštní škola

nedokončené základní

úplné základní

vyučení bez maturity

učební obor s maturitou

střední odborné bez maturity

střední odborné s maturitou                    

profese před nástupem 

trestu
zakřížkujte

nepracovala

manuální práce

administrativa

odborná práce

"nemravné" zaměstnání

nezaměstnaná hlášená 

na úřadu práce

invalidní důchod

starobní důchod
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bydliště před 

nástupem výkonu 

trestu

zakřížkujte

v Praze

město nad 90.000 

obyvatel

ve středně velkém 

městě

v malém městě

na vesnici
      

soužití před 

nástupem trestu
zakřížkujte

partner

rodiče

jiní příbuzní

u známých

sama

jiné
   

stav zakřížkujte

svobodná

se stálým 

partnerem

vdaná 

rozvedená

vdova
 

 

počet dětí zakřížkujte

bezdětná

1 dítě

2 děti

3 děti

4 a více dětí
    

náboženské 

vyznání
zakřížkujte

"nevěřící"

římskokatolické

evangelické

jiné
  

považujete se za 

Romku?
zakřížkujte

ano

ne
 

 

 

byly trestnány 

osoby blízké?
zakřížkujte

matka

otec

sourozenec

partner

dítě
 

kdo se o respondentku staral v 

dětství
zakřížkujte

oba rodiče

jen matka

jen otec

prarodiče

ostatní příbuzní

ústav

jiné
 

 

    

jak se vyrovnáváte s pobytem 

ve věznici? Známkujte jako ve 

škole

zakřížkujte

vcelku ano

2

3

4

vůbec ne
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četnost návštěv za 

měsíc
zakřížkujte

0

1

2

4

méně než 1 za 

měsíc

kontakt existuje
  

kdo je iniciátorem 

návštěv?
zakřížkujte

sama odsouzená

osoby mimo věznici

iniciativa je vzájemná
 

 

způsob spáchání trestného 

činu
zakřížkujte

sama

ve spolupachatelství s 

dalším člověkem

ve spolupachatelství se 2 

lidmi

ve spolupachatelství s více 

lidmi

organizovaná skupina

jako pomocnice

jako návodce

jako organizátkorka
 

 

motivace zakřížkujte

žádná

vlastní hloupost/naivita

přesvědčení partnerem

peníze

jiné, uveďte prosím
 

 

byla jste v minulosti 

obětí týrání ?
zakřížkujte

ano

ne
  

existuje ve Vašem případě 

souvislost mezi týráním a 

spácháním trestného činu?

zakřížkujte

ano

ne
 

 

zkušenosti s 

návykovými látkami
zakřížkujte

žádné

v minulosti

občas

závislost
  

existuje ve Vašem případě souvislost 

mezi užíváním návykových látek a 

spácháním trestného činu?

zakřížkujte 

ano

ne
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hypotéza

zcela 2 3 4 vůbec ne

pokud právo omezuje svobodu jednání 

člověka, lze ho porušit

lidé nedodržují právo, protože ho nedodržuje 

jejich okolí

za jistých okolností je nezbytné právo porušit, 

pokud chceme dosáhnout cíle

jsou situace, které omlouvají porušní práva, 

zejména když člověku právní norma 

nevyhovuje

každé chování, které je v souladu s právem je 

dobré, slušné a spravedlivé

je třeba uposlechnout právní normu, i když si 

myslíme, že je nespravedlivá

právo je ve společnosti důležité k udržení 

řádu a pořádku

právo dodržujeme, abychom byli loajální ke 

státu

právo je třeba využívat k získání osobního 

prospěchu

obcházení práva a pohybování se na hranici 

zákona nelze považovat za nic nemorálního

právo je nefungující systém, mělo by se zrušit

nedodržování práva je v naší společnosti 

považováno za normální

bez dodržování práva by nastal ve společnosti 

chaos

nelze vyžadovat dodžování práva za každou 

cenu

jak moc se s ní ztotožňujete                     

(hodnocení jako ve škole)
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Fotografická příloha 

Letecký pohled na objekt Olomoucká (ženská část věznice) 

 

Specializované oddělení odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování 
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Pracovní terapie odsouzených na specializovaném oddělení 

 

 

Zahrádka odsouzených žen 
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Výstupní oddělení - kuchyňka 

 

Ubytovna na výstupním oddělení 

 


