Úvod
Násilí, vraždy, alkohol, agrese pod vlivem alkoholu… Stačí zapnout televizi nebo
přečíst internetové zprávy a budeme doslova přehlceni takovými zprávami. S násilím
se každý z nás denně nepřímo setkává prostřednictvím médií. Násilí je totiž fenomén,
který vzbuzuje strach, nejistotu a pocit ohrožení. To je způsobeno tím, že nás násilí
neustále obklopuje a nikdo z nás neví, jestli a kdy se dotkne i naší integrity. Je
obecně známo, že alkohol potencuje vznik a stupeň násilí a přitom se konzumace
alkoholu stala něčím naprosto přirozeným, součástí našich životů. Neustále roste
počet žen, které společensky užívají alkohol, ale i těch, které alkohol nadužívají.
Tento jev se odráží také v počtu násilných trestných činů, které každoročně ženy
v České republice spáchají. Ambicí této diplomové práce je blíže se seznámit
s problematikou žen, které páchají násilné trestné činy pod vlivem alkoholu. Téma
práce je alarmující a aktuální.
Ve svém zaměstnání, kde potkávám ženy, které mají problémy s alkoholem, jsem
v posledních letech zaznamenala vzrůstající počet těch žen, které mají s násilnou
trestnou činností osobní zkušenost. Bohužel je to čím dál častěji zkušenost
pachatelek, než obětí. Tento fenomén mě donutil o situaci přemýšlet. Vzhledem
k tomu, že problematika (nad)užívání alkoholu mě zajímá po celou dobu studia
adiktologie, téma práce během krátkého času vykrystalizovalo do podoby, kterou zde
předkládám.
Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou, které se dále člení
do kapitol a podkapitol. Teoretická část popisuje alkohol a jeho charakteristiky,
účinky, rizika jeho užívání a vliv alkoholu na ženy. Dále nabízí přehled toho
podstatného, co bylo publikováno z problematiky násilné kriminality. Obsahuje
oddíl, který se věnuje ženám-vražedkyním a názorné grafy ukazující stav užívání
alkoholu v ČR a stav násilné kriminality v ČR. Stěžejní oblastí teoretické části práce
je kapitola, která popisuje alkohol jako kriminogenní faktor.
Praktická část podrobně studuje tři případy vražd, které spáchaly ženy pod vlivem
alkoholu. Zde byla zvolena kvalitativní metoda analýzy soudních spisů, konkrétně
metoda zachycení vzorců dle Čermáka a Štěpaníkové (1998). Práce sleduje výskyt

alkoholu v životě pachatelky, dále odpovídá na otázku, zda byla pachatelka
dlouhodobou uživatelkou alkoholu, nebo měla opilost v době spáchání činu
epizodický charakter. Důležitým bodem práce je analýza znaleckých posudků a
následné porovnání podobností u všech případů.
V práci jsou popsány tři případy vražd, na kterých se podílely 4 pachatelky. Tyto
ženy a okolnosti spáchání trestných činů mají mnoho společného. Všechny ženy byly
v době spáchání činu pod vlivem alkoholu a ve všech případech byl jako zbraň
použit kuchyňský nůž.
Protože v rámci oboru adiktologie chybí práce, která by se věnovala problematice
násilné kriminality pod vlivem alkoholu u žen, cílem této práce je poskytnout
východisko a základ k dalšímu rozpracování tématu a rozšíření výzkumu.
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I.

Teoretická část

Pro správné pochopení problematiky příčinného vztahu mezi užíváním alkoholu a
pácháním násilné kriminality je nezbytné vymezit základní pojmy a stručně popsat
jednotlivé tematické celky. O alkoholu bylo již napsáno mnoho vědeckých prací.
Tato práce shrnuje základní důležité poznatky a fakta, týkající se jak alkoholu
samotného, tak jeho vlivu na chování jedince se zaměřením na kazuistické příklady.
Dále se práce věnuje otázce násilné kriminality včetně vymezení základních pojmů,
její definici, charakteristice a základním statistickým údajům. Alkohol je
významným kriminogenním faktorem, čemuž je v práci věnována samostatná
kapitola. V teoretické části je nutné popsat teoretické modely vztahu mezi násilnou
kriminalitou a vlivem nad/užívání alkoholu.

1 Alkohol
Alkohol je součástí společenského života od počátků lidstva (Hanson, 1995;
Anderson & Baumberg, 2006; Jenč, 1998). Konzumace alkoholu má v naší populaci
velmi dlouhou kulturní i náboženskou tradici. V dnešní době je alkohol
nejstarší a také nejvíce užívanou psychoaktivní látkou na světě
(Hundt & Climer, 2009). Je látkou u nás legální, avšak důsledky jejího užívání jsou
destruktivní pro jednotlivce i celou společnost. Přesto je společnost k užívání
alkoholu tolerantní, což se mění pouze při následcích pití pro ni nepřijatelných. Mezi
takové následky patří vznik a rozvoj závislosti, stejně jako kriminalní chování, které
vzniká na základě užívání alkoholu. Na tomto místě je třeba uvést rozdíl mezi
pojmem užívání a nadužívání. Dle Hartla a Hartlové (2004) je užívání (úzus)
přiměřené užívání, užívání v přiměřeném množství a vhodné situaci. Naproti tomu
nadužívání (abúzus) označuje zneužívání, nadměrné požívání. Tato kapitola shrnuje
to podstatné, co bylo o alkoholu zjištěno.
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1.1 Charakteristika alkoholu
Alkohol, přesněji etylalkohol (etanol) je čirá, bezbarvá tekutina charakteristického
zápachu a palčivé chuti. Chemická značka etylalkoholu je C2H5OH. Alkohol vzniká
zkvašením (fermentací) cukru za působení kvasinek. Zkvašení probíhá maximálně do
koncentrace 16 % alkoholu, protože při vyšších koncentracích jsou kvasinky ničeny
vlastním produktem. Vyšší koncentrace se dosahuje destilací. Alkohol lze získat
z jakékoliv formy škrobu nebo cukru. Název slova alkohol pochází z arabského alka-hal, které označuje zvláštní, jemnou látku (Skála, 1988). Jiný druh alkoholu se
vyrábí ze dřeva (metylalkohol) a používá se v různých technických kapalinách a
medicinálním lihu. Někteří jedinci, většinou s pokročile rozvinutou závislostí na
alkoholu ho pijí jako náhražku alkoholu, protože je levnější (Shapiro, 2005). Metanol
se metabolizuje (stejně jako etanol) alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a
následně aldehyddehydrogenázou na CO2, vodu a především kyselinu mravenčí, jejíž
kumulace v organismu vede k rozvoji metabolické acidózy. Rychlost detoxikace
probíhá pomaleji než u etanolu, proto první příznaky nastupují obvykle s
několikahodinovou latencí. Samotný metanol není takřka toxický, toxické jsou až
jeho metabolity, proto v léčbě je nejdůležitější prevence jeho metabolické přeměny.
Používají se látky, které saturují alkoholdehydrogenázu, z nichž nejdostupnější je
etanol. Při první pomoci je podáno asi 150 ml 40% destilátu per os. Dále přibližně
15–30 ml 40% destilátu per os každou hodinu. Existují však značné individuální
rozdíly, proto je zapotřebí řídit se především koncentrací etanolu v krvi, kterou je
nutné udržovat v rozmezí 1–1,5 ‰. (http://czvp.szu.cz/aktuality/metanol.htm). Od
podzimu roku 2012 došlo v České republice k sérii otrav metylalkoholem, při nichž
zemřelo 52 lidí, a desítky dalších utrpěli trvalé poškození zraku. Přičemž stále
existuje riziko, že metanol ze stejného zdroje je nadále ve formě alkoholických
nápojů v distribuci (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/264778-metanol-stalezabiji-muz-ze-zdarska-je-uz-52-obeti/).

Česká legislativa, konkrétně § 2 zákona č. 359/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
ve znění novel a doplňků definuje alkoholický nápoj takto: „Alkoholickým nápojem
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lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden
ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.“

Skála (1988) říká, že když hovoříme o alkoholu, myslíme tím nápoje obsahující
určité množství alkoholu a další přísady. Podle způsobu výroby rozeznáváme tři
druhy takových nápojů:

a) piva, která obsahují 1,5 – 5 % alkoholu

b) vína, s obsahem alkoholu 7 – 18 %

c) lihoviny s obsahem 22,5 % alkoholu a vyšším.

Způsob aplikace alkoholu je požitím per os. Alkohol dobře prochází biologickými
membránami, rychle se vstřebává z trávicího traktu a prostupuje hematoencefalickou
bariérou do mozku. Jiné způsoby aplikace jsou možné, ale málo obvyklé. Etanol
proniká do tkání, jeho průnik závisí na prokrvení určitě tkáně. Distribuce alkoholu je
ukončena cca za 45 – 90 minut po požití. Přibližně 10 % etanolu se eliminuje močí,
dechem, potem a stolicí (Kalina, 2008).

Asi 20 % alkoholu se vstřebává sliznicí žaludku, 80 % sliznicí tenkého střeva.
Rychlost vstřebávání ovlivňují i jiné látky obsažené v nápoji, dále fyzický a
psychický stav člověka, návyk na pití alkoholických nápojů a obsah žaludku.
Vstřebávání urychluje např. oxid uhličitý obsažený v nápojích nebo aromatické látky
a hořčiny (tyto zvyšují prokrvení sliznice, čímž zvyšují rychlost vstřebávání). Při
užívání „na lačno“ je resorpce alkoholu do krve nejrychlejší. Naopak silné nervové
vypění a únava resorpci zpomalují. Také u osob, které nejsou navyklé pít alkohol, je
resorpce pomalejší (Skála, 1988).

Nejdůležitější roli při metabolismu alkoholu zastupují játra a jejich enzymy. Těch je
mnoho, k oxidaci alkoholu je však zapotřebí specifický jaterní ferment,
alkoholdehydrogenáza (dále jen ADH). Lidský organismus má tyto enzymy
k dispozici již od narození, což znamená, že se na požívání alkoholu nemusí zvlášť
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adaptovat. Ovšem dle Marečka (in Zvolský, 2005) je schopnost rozkládat etanol
závislá na věku a rozvíjí se postupně od narození. V této souvislosti upozorňuje na
rizika u konzumace alkoholu dětmi, kdy může i požití malého množství etanolu
způsobit závažnou intoxikaci i smrt.

ADH se však nenachází jen v játrech, ale v menším množství také v některých
dalších orgánech (žaludek, ledviny, mozek, varlata). Obecně mají ženy tohoto
fermentu méně, proto dosahují vyšší hladiny alkoholu v krvi při požití stejného
množství, než muži (Krmenčík, Holcnerová, n. d.).
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acetaldehyd je toxický, a pokud nedojde k jeho rozkladu, hromadí se v těle. Ten je
zodpovědný za fyziologické účinky po konzumaci alkoholu i za tzv. kocovinu.
Proces odbourávání alkoholu je velmi individuální. Jistá rozdílnost je i na familiární
a krajové úrovni (Mareček in Zvolský, 2005).

Na odbourávání alkoholu se podílí také tzv. mikrosomální ethanol oxidační systém
(MEOS). Ten umožňuje větší a rychlejší rozklad alkoholu (Mareček in Zvolský,
2005).

Gram alkoholu představuje asi 1, 26 ml etanolu (Bečková & Višňovský, 1999). U
průměrné dospělé osoby se alkohol metabolizuje v organismu tempem necelých 10 g
čistého alkoholu za hodinu, tj. zhruba jeden půllitr desetistupňového piva (Shapiro,
2005).

Pro vyjádření množství alkoholu v krvi (alkoholémie) používáme tisíciny, tedy
promile. Hodnoty alkoholémie v praxi zjišťujeme za použití dvou standardizovaných
metod. První z nich je plynová chromatografie, druhá je Widemarkova zkouška
(Popov in Kalina, 2003).
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1.2 Účinky alkoholu
„Psychoaktivní účinky alkoholu závisí zejména na množství (dále též na formě a
způsobu užití) požitého alkoholického nápoje a mají komplexní charakter. Na
výsledném bezprostředním efektu (projevech chování) se podílejí vedle biologických
(osobní dispozice, kondice, zdravotní stav) také psychologické vlivy (anticipace
účinku, očekávaný efekt) a vlivy sociální (působení prostředí, ve kterém dochází
k pití, včetně působení společnosti, dalších osob)“ (Popov in Kalina, 2003, s. 152).

Mezinárodní klasifikace nemocí (ÚZIS, 2008) obsahuje oddíl Poruchy duševní a
poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10 – F19). Členění
poruch vyvolaných užíváním alkoholu je definováno takto:

-

F10.0 Akutní intoxikace: „Stav po aplikaci psychoaktivní látky vedoucí
k poruchám úrovně vědomí, poznávání, vnímání, emotivity nebo chování,
nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Poruchy jsou vyvolány
přímým akutním farmakologickým působením a časem mizí, s úplným
návratem, pokud nedojde k poškození tkání, nebo se neobjeví jiné
komplikace.“

-

F10.1 Škodlivé užívání: „Příklad užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše
zdraví. Poškození může být somatické (hepatitida při injekčním podání)‚ nebo
psychické (epizody sekundární deprese až těžký alkoholismus).“

-

F10.2

Syndrom

závislosti:

„Soubor

behaviorálních‚

kognitivních

a

fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který
typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ porušené ovládání při jejím užívání‚
přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ priorita v užívání
drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a
někdy somatický odvykací stav.“

-

F10.3 Odvykací stav: „Skupina příznaků různého seskupení a stupně
závažnosti‚ vyskytující se při absolutním nebo relativním odvykání
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psychoaktivní látky po jejím dlouhotrvajícím užívání. Nástup a průběh
odvykacího stavu jsou časově ohraničeny a mají vztah k typu psychoaktivní
látky a dávce‚ která byla užita bezprostředně před zastavením nebo redukcí
užívání. Odvykací stav může být komplikován křečemi.“

-

F10.4 Odvykací stav s deliriem: „Stav definovaný charakteristikou .3 na
čtvrtém místě je komplikován deliriem. Mohou se také objevit křeče. Patří
sem například delirium tremens.“

-

F10.5 Psychotická porucha: „Soubor psychotických fenoménů‚ které se
objevují během použití psychoaktivních látek nebo po něm‚ které však nelze
vysvětlit pouze akutní intoxikací a nejsou součástí odvykacího stavu. Porucha
je charakterizována halucinacemi (typicky sluchovými‚ ale často ve více než
jen v jedné senzorické modalitě)‚ percepčními zkomoleními‚ bludy (často
paranoidní nebo persekuční povahy)‚ psychomotorickými poruchami
(vzrušením nebo stuporem) a abnormálním afektem‚ který se může objevit v
rozsahu od intenzivního strachu až k extázi. Vědomí je obvykle jasné‚ ale
určitý stupeň jeho zastření může být přítomen‚ nikoliv však těžký stav
zmatenosti. Patří sem alkoholická: halucinóza, žárlivost, paranoia,
psychóza.“

-

F10.6 Amnestický syndrom: „Syndrom sdružený s výrazným chronickým
postižením paměti na nedávné i vzdálené skutečnosti. Bezprostřední
vybavování je obvykle zachováno a krátkodobá paměť je typicky více
poškozena než paměť dlouhodobá. Narušení pocitu času a řazení událostí
jsou obvykle zřejmé‚ jako je porušena schopnost učit se novému. Konfabulace
může být vyjádřena‚ ale není vždy přítomna. Jiné kognitivní funkce mohou být
relativně dobře zachovány a amnestické defekty jsou v nepoměru k ostatním
poruchám. Patří sem amnestická

porucha

vyvolaná

drogami

anebo

alkoholem‚ Korsakovova psychóza nebo syndrom vyvolané alkoholem anebo
jinou psychoaktivní substancí nebo neurčeného původu.“
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-

F10.7 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem: „Porucha‚ u
níž změny v poznávání‚ afektu‚ osobnosti nebo chování‚ vyvolané alkoholem
nebo psychoaktivní substancí‚ přetrvávají za období‚ kdy přímý účinek ve
vztahu k psychoaktivní látce může být předpokládán. Nástup poruchy by měl
mít přímý vztah k užití psychoaktivní látky. „Flashbacky” mohou být částečně
odlišeny od psychotického stavu svou epizodickou povahou‚ běžně velmi
krátkého trvání a svým opakováním dřívějších zkušeností ve vztahu k
alkoholu nebo jiné psychoaktivní látce.“

Stav po požití alkoholu se nejčastěji projeví jako prostá opilost (ebrietas simplex).
Malé dávky působí stimulačně, vyšší tlumivě. Na počátku se dostavuje zlepšení
nálady, pocit sebevědomí a energie, později dochází ke ztrátě zábran a snížení
sebekritičnosti. Postupně se dostavuje únava, útlum a spánek (Minařík in Kalina,
2008).

Účinky alkoholu na chování jednotlivce tedy ovlivňuje především hladina alkoholu
v krvi. Dle Kaliny (2008) má intoxikace čtyři stadia v závislosti na hladině alkoholu
v krvi:

a) Lehká opilost – excitační stadium (alkoholémie do 1,5 g/kg):

- lze pozorovat uvolnění napětí a úzkosti, mírnou rozjařenost, snížení zábran,

- jsou zhoršeny některé smyslové funkce (schopnost vidět za šera, zúžení zorného
pole), je zpomalena nervově svalová reakce – zhoršená koordinace jemnějších,
prodloužení reakční doby, zvýšené riziko úrazů, zhoršený úsudek, schopnost
rozhodování i zhoršení postřehu,

- zvyšuje se euforie, ztráta sebekontroly, hlučnost, mnohomluvnost, chvástavost,
zvýšené sebevědomí a snížení sebekritičnosti a zábran, může se objevit potencování
agresivity,
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- roste riziko ukvapeného, impulzivního jednání, je výrazně prodloužen reakční čas
na zrakové a sluchové podněty.

b) Opilost středního stupně – hypnotické stadium (alkoholémie 1,6 – 2,0
g/kg):

- chování je hrubě narušeno, osoba je zlostná, agresivní, někdy nápadné vrávorání,
pády, nadávky, střídané s pláčem, blábolivá a nesrozumitelná řeč,

- dvojité vidění, poruchy paměti, případně spánek.

c) Těžká opilost – narkotické stadium (alkoholémie 2,1 – 3,0 g/kg):

- osoba již nebývá schopna chůze, nesrozumitelná řeč, tupost, ztráta orientace

d) Těžká intoxikace se ztrátou vědomí, hrozící zástavou dechu a oběhu –
asfyktické stadium (alkoholémie nad 3 g/kg):

- ohrožení života.

Vzhledem k zaměření práce je nezbytné poukázat na účinky alkoholu, které mohou
negativně ovlivňovat chování jedince. Štáblová (in Kuchta et al, 2005) popisuje
negativní účinky alkoholu na chování ze sociálního hlediska takto:

-

Snižuje rozpoznávací a ovládací schopnosti (trestná činnost)

-

Potencuje negativní rysy osobnosti projevující se ve vztazích k okolí
(žárlivost, agresivita)

-

Vede k nepřiměřené eurofii a zvýšenému útlumu kritiky (konflikty v rodině,
rušení nočního klidu)
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-

Uvolňuje agresivní tendence (násilné činy)

-

Tlumí korektivní mechanismy chování (porušování pravidel slušného
chování)

-

Odstraňuje společenské zábrany (exhibicionismus)

-

Tlumí autokritické postoje

-

Stimuluje megalomanické tendence (provokování)

-

Vyvolává nekritické hodnocení situace (podstupování nepřiměřených rizik,
nedbání varovných signálů)

-

Degraduje celkově osobnost a její společenské postavení.

1.3 Rizika užívání alkoholu
„Příčinou zdravotních a sociálních problémů, které alkohol působí nebo k nimž
přispívá, jsou tři charakteristiky této látky:

a) má přímý toxický účinek na orgány, kdy nejmarkantnějším příkladem jsou
játra,

b) je to omamná látka a někteří uživatelé se tak pod jeho vlivem uchylují
k riskantnímu chování, které může mít za následek úraz nebo přenos nákazy,

c) alkohol je látkou, na níž vzniká závislost.
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Mezi důležité faktory v rámci problémů souvisejících s konzumací alkoholu patří:
kolik toho určitá osoba vypije, za jaké časové období a kontext konzumace alkoholu.
Například požití velkého množství alkoholu při jedné příležitosti může mít za
následek intoxikaci a následně nehody, případně akutní sociální problémy, mezi něž
může patřit násilí a konflikty se zákonem. V každé společnosti je proto rozsah
problémů souvisejících s alkoholem určen průměrným množstvím požitého alkoholu
a vzorcem konzumace.“ (Obot, 2006).

Krátkodobé nežádoucí dopady konzumace alkoholu
Při užívání alkoholu se mohou vyskytnout některé nežádoucí účinky. Z krátkodobých
to jsou poruchy rovnováhy a svalového napětí, zpomalení reakčního času, nevolnost,
zvracení, poruchy chování s agresivitou, snížená sebekritičnost, riskantní chování
s následnými úrazy, kvantitativní poruchy vědomí až smrt. Existuje málo častá
komplikace, která se nazývá patická opilost (ebrietas pathica). Vzniká po vypití
malého množství alkoholu, které by u většiny lidí nezpůsobilo intoxikaci, dochází ke
krátkodobé kvalitativní poruše vědomí s bludy a halucinacemi, poruchám chování
často s agresí obrácenou k ostatním nebo k sobě samému. Zároveň se mohou objevit
poruchy emocí (strach, úzkost), přičemž pohybová koordinace a řeč nebývají
narušené. Tento stav odeznívá po minutách až hodinách, končí terminálním
spánkem. Na stav se dotyční nepamatuje (Popov in Kalina, 2008).

Pavlovský (Pavlovský et al., 2009) popisuje i opilost komplikovanou (ebrietas
complicata). V tomto případě se jedná o kvantitativní poruchu vědomí. Je
intenzivnější a trvalejší než prostá opilost. Objevuje se výrazný pokles sebeovládání,
reakce na přicházející podněty jsou neadekvátní a velmi často se objevuje agresivní
jednání. Tento stav může být vyvolán kombinací alkoholu a jiných návykových látek
nebo léků. Obvykle nepřechází do spánku, vzpomínky na tento stav bývají nejasné,
je však možné do určité míry zaznamenat vzpomínky a sled událostí.
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Jedním ze závažných důsledků konzumace alkoholu jsou dopravní nehody. Bezpečné
řízení dopravního prostředku vyžaduje dobrý zrak, krátkou reakční dobu a bystré
posouzení zvuků. Vzhledem k tlumivému účinku alkoholu jeho konzumace zhoršuje
všechny tři schopnosti. V ČR se uplatňuje nulová tolerance alkoholu, a to jak u řidiče
motorového vozidla, tak i u cyklisty nebo jezdce na zvířeti. Dle Zákona o provozu na
pozemních komunikacích je řidiči striktně zakázáno užít jakýkoliv alkoholický nápoj
během jízdy, dále nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje, nebo v takové době po požití alkoholického nápoje, kdy by
mohl být ještě pod jeho vlivem (srov. § 5 odst. 2, zákon č. 361/2000 Sb.). Řízení pod
vlivem alkoholu je jednání, kterým je možné spáchat buď přestupek, nebo trestný čin
(§ 247, zákon č. 40/2009 Sb.). Závisí na tom, nakolik byl řidič alkoholem ovlivněn.
Pokud byla vyloučena jeho způsobilost řídit vozidlo, jedná se o trestný čin. Hranice
pro stanovení způsobilosti řídit je stanoven na dosažení hladiny 1 promile alkoholu
v krvi. Samotný pojem „stav vylučující způsobilost“ žádný právní předpis přímo
nedefinuje. Obecně lze však říci, že je to takový stav, kdy již osoba není schopna
bezpečně vykonávat určitou činnost (Glettnik, 2014). V ČR bylo v roce 2013
evidováno 4 686 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 6,1 % z celkového
počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob a dalších 2 306 osob bylo zraněno. Na
celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl usmrcených
vlivem alkoholu 10,3 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla
usmrcena v důsledku vlivu alkoholu (BESIP, 2014).

Dlouhodobé nežádoucí dopady konzumace alkoholu
Do dlouhodobých nežádoucích účinků pití alkoholu řadíme především poškození
gastrointestinálního traktu, jako jsou poruchy trávení, průjmy a záněty žaludku.
Poškození jater může vést k rozvoji jaterní cirhózy a jícnovým varixům, chronické
poškození může vést k rozvoji nádorového bujení – karcinomu jater, jícnu, žaludku,
tenkého střeva a rekta. Poškozena může být slinivka břišní s následujícím diabetem.
U uživatelů alkoholu bývá častá i malnutrice, avitaminóza, arteriální hypertenze,
kardiomyopatie, poruchy krvetvorby, anémie. Tyto stavy bývají doprovázeny
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poruchami spánku, úzkostmi, depresemi. Dlouhodobé užívání alkoholu vede
k poruše nervového systému – projeví se organické poškození mozku, psychotická
porucha, halucinace, paranoidní bludy, poruchy paměti až do stadia demence. U
těhotných žen, které nestřídmě pijí alkohol, je riziko vážného poškození plodu, tzv.
fetální alkoholový syndrom (Kalina, 2008).

Vágnerová (2004) rozděluje psychické změny vyvolané dlouhodobým užíváním
alkoholu do několika psychických úrovní jedince. V oblasti emočního prožívání
uvádí, že nadměrná konzumace alkoholu ovlivňuje celkovou náladu. Objevují se
výkyvy nálad, podrážděnost, někdy až afektivní výbušnost spojená s agresí. Objevuje
se podezíravost a nedůvěřivost, zvyšuje se depresivnost a úzkostnost. V oblasti
kognitivních procesů je zhoršena především koncentrace pozornosti, paměť i celková
výkonnost. Člověk tak není schopen zpracovat všechny informace standardním
způsobem. Uvažování bývá méně kritické, častěji je ulpívavé a vztahovačné. Také
chybí situační náhled. V oblasti chování je patrné zúžení motivace s dominantním
zaměřením na získání alkoholu. To se projevuje egocentrickým chováním,
bezohledností k druhým lidem a často celkovým úpadkem sociálních kompetencí.
Mizí sociální zábrany a tím uživatelé alkoholu reagují stále častěji nepřiměřeným
způsobem (agresivně). V oblasti osobnosti nelze změny jednoznačně stanovit, ale
bylo zjištěno, že lze rozlišit dvě osobnostní dimenze – disinhibice chování, které se
projevuje nezdrženlivostí, impulzivitou, nekonformností, zvýšenou dráždivostí
spojenou s vysokou potřebou vzrušení (alkohol je součástí živostního stylu). Druhou
dimenzi je možno charakterizovat převahou negativního emočního ladění –
přetrvávající pocity diskomfortu a nepříjemného napětí, zvýšené úzkostnosti a sklonu
k depresivnímu ladění (alkohol je prostředkem zvládání nepříjemných pocitů).

Povaha účinků alkoholu u dětí a mladistvých se liší od té u dospělých. Alkohol je pro
mladé mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Dětská játra nejsou schopna ho
odbourávat v takové míře. Návyk na alkohol se u nich vytváří velmi rychle.
Alkoholické nápoje u mladých lidí zvyšují nebezpečí jaterních onemocnění,
vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího ústrojí a nervového systému i
duševních chorob (Nešpor & Csémy, 1995). Proto vyspělé národy chrání své mladé
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občany před jeho účinky a to prostřednictvím zákonů. V České republice je povoleno
prodávat alkoholické nápoje osobám od 18 let.

Podle WHO ročně na světě zemře 2 a půl milionu lidí na důsledky užívání alkoholu.
Alkohol je příčinou 9 % všech úmrtí ve věkové skupině 15 – 29 let. V Evropě je
alkohol druhým nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik onemocnění.
Alkohol je spojen s mnoha závažnými sociálními problémy, včetně násilí, zneužívání
a

zanedbávání

dětí

a

absencí

na

pracovišti

(WHO,

2014,

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/).

1.4 Typologie osob podle konzumace alkoholu
Dle Skály (Skála, 1988) můžeme obecně definovat čtyři skupiny lidí podle toho, co
od alkoholických nápojů požadují:

a)

Abstinenti – užívání alkoholu v sebemenším množství odmítají.

Důsledných abstinentů je v dospělé populaci málo, v českém prostředí je to dané i
kulturním a historickým protěžováním alkoholických nápojů.

b)

Konzumenti – od alkoholického nápoje požadují pouze tekutiny a chuť,

nevyžaduje jeho účinky. Ve většině případů konzument požije kolem 7 – 10 g
alkoholu, který zdravá játra umí rozložit ještě během vstřebávání, tudíž prakticky
neovlivní nervovou činnost. Někteří konzumenti pijí alkohol při slavnostních
příležitostech a mohou si přivodit i lehkou opilost.

c)

Pijáci – vedle tekutin a chuti vyžadují především účinky alkoholu

obsaženého v nápoji, tedy euforii. Pokud člověk hledá v alkoholickém nápoji zdroj
euforie, je zde velká pravděpodobnost, že jeho pití se dostane do stadia závislosti na
alkoholu.
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d)

Osoby závislé na alkoholu (alkoholici) – udržují neustálou hladinu

alkoholu. Při nedostatku se dostavují abstinenční příznaky.

1.5 Ženy a alkohol
Ve 20. století se dramaticky změnilo postavení žen ve společnosti. Od této doby se
tak dostávají do nových společenských rolí, úkolů a očekávání, zároveň jim však
zůstávají tradiční role. Potřeba zvládnout všechny tyto role vede predisponované
ženy k závislostnímu jednání. Rovněž přibývá žen, k jejichž životnímu stylu častá
společenská konzumace alkoholu patří (Pecinovská, 2013).
Většina výzkumů, které se zabývají specifiky užívání alkoholu u žen, uvádí
především biologické, psychické a sociální rozdíly mezi mužským a ženským
abúzem.
Ženy mají menší játra a méně enzymů, které štěpí alkohol a nižší obsah vody v těle.
Při požití stejné dávky alkoholu jako muž (o stejné váze a výšce) je hladina alkoholu
v krvi takové ženy vyšší. Ženské tělo je vůči alkoholu méně tolerantní. Kromě
rychlejšího účinku a pomalejšího odbourávání alkoholu se u žen vytváří závislost na
alkoholu mnohem dříve než u mužů. Průměrná doba pro vznik závislosti u ženy je
okolo dvou let, u mužů kolem pěti až deseti let (Nešpor, 2006). Důsledky nadměrné
konzumace alkoholu u žen se také projevují na jejich zdravotním stavu mnohem
dříve, než je tomu u mužů a jsou fatálnější. V případě alkoholu je čistě ženským
rizikem rakovina prsu. Možnost tohoto onemocnění zvyšuje už dávka odpovídající 2
decilitrům vína nebo půl litru piva a riziko roste úměrně dávce (Nešpor, 2006).
V neposlední řadě se mění fyzický vzhled ženy, změny jsou nejvíce patrné v obličeji
(zarudlá kůže, popraskané žilky, matný pohled, opuchlý obličej apod.). Je třeba
zmínit vliv menstruačního cyklu. Období před menstruací je v tomto směru
rizikovější. Vysoce rizikovým faktorem při konzumaci alkoholu je těhotenství. Pití
alkoholu v období, kdy žena o těhotenství ještě neví a v prvních třech měsících
těhotenství může dítěti způsobit vrozené vady obličeje, hlavy a poškození mozku.
Mnohé z těchto dětí trpí doživotními poruchami chování a mají nižší intelekt (Heller,
Pecinovská a kol., 1996).
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Ženy jsou citlivější na změny, životní komplikace a nezdary, než muži. Vzniká u
nich proto více psychických poruch, než je tomu u mužů. Ty jsou mnohdy iniciačním
prvkem vzniku závislosti. Nejčastější psychickou poruchou je deprese. Ta se
projevuje dlouhodobě pokleslými náladami, trudnomyslnými úvahami, úzkostí,
únavou apod. Alkohol stísněné pocity a stavy ještě umocňuje. S tím zřejmě souvisí,
že žena pije zpravidla doma tajně a osamoceně s cílem odstranit osobní obtíže a
vlastní psychickou nepohodu. Většinou se alespoň zpočátku za své pití stydí.
Nejbližší muži (otec, partner) jsou pro ženu nejčastějším důvodem k účelovému pití
alkoholu. Většina z nich toleruje ženě pití pouze, dokud se abúzus alkoholu udrží
uvnitř rodiny (Heller, Pecinovská a kol., 1996).
Ženy přicházejí do léčby později a velmi často se u nich setkáváme s vysoce
rozvinutým obranným racionalizačním systémem, který vychází z reálných podkladů
a velmi obtížně se rozrušuje. Pozitivním zjištěním je fakt, že touha, respektive
motivace žen k léčení je silnější než u mužů. Ženy si také snáze vytvářejí zdravý
životní styl a při samotné léčbě více spolupracují při různých relaxačních technikách,
jako je jóga. (Nešpor 2006). „Neléčená nebo nedostatečně léčená závislost u ženy má
závažnější důsledky, než závislost u mužů, včasná a kvalitní léčba přináší lepší a
trvalejší výsledky, než je tomu u mužů.“ (Heller, Pecinovská a kol., 1996).
Podle Nešpora (2006) se ženy v souvislosti s návykovým problémem dopouštějí
méně často trestných činů a násilného jednání.

1.6 Současný stav užívání alkoholu v ČR
Epidemiologické výzkumy dokládají, že v ČR se alkohol podílí na celkové úmrtnosti
4 procenty (Kohoutová, 2013). Pravidelné a časté pití (denně nebo obden) udává 15
% dospělé populace. U mužů je výskyt častého pití 23 %, u žen 8 %. Pití alkoholu
alespoň jednou týdně uvedla více než polovina mužů a více než čtvrtina žen.
Průměrná roční spotřeba alkoholu na dospělého člověka v roce 2012 činila 7,43 l
čistého alkoholu, přičemž muži mají průměrnou roční spotřebu 11 litrů a ženy 4 litry.
Rozdíly podle vzdělání jsou významné. Skupina s vysokoškolským vzděláním má
nižší spotřebu než skupina s nižším vzděláním. V roce 2012 vypadaly konzumní
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kategorie alkoholu takto: problémové užívání 4,8 %, rizikové užívání 16,0 %,
užívání s nižším rizikem 48,6 %, abstinence a mírné užívání 30,6 % (SZÚ, 2013).

2 Násilná kriminalita
Násilí je aktuálním problémem naší společnosti. Média nás denně informují o
množství násilných trestných činů. Je to téma pro média zajímavé, proto jsme
násilím v dnešní době doslova přesyceni. Kriminálnímu násilí dle Štáblové (2006)
věnuje společnost velkou pozornost, protože tento jev ohrožuje právo občanů na
bezpečnost, vyvolává strach a velmi negativně ovlivňuje kvalitu života. Všichni
očekávají od Policie ČR okamžité vysvětlení a vyřešení kriminálních jevů a jejich
neodkladnou nápravu. Mnoho lidí je však apatických a nevšímavých vůči svému
okolí. Zaměření na sebe a své starosti je u nás běžné.

2.1 Základní pojmy
Pro správné porozumění celé práce je vhodné vymezit základní pojmy, které jsou
s násilnou kriminalitou úzce spojeny. Nejvíce skloňovanými výrazy, které souvisí
s násilnou kriminalitou, jsou násilí a agrese. Tyto pojmy jsou navíc často spojovány a
vnímány jako synonyma. Dle Kamarýta (in Čermák, 1998) je odlišení těchto pojmů
nutné, protože používání obou slov ve stejném významu by mohlo mít nežádoucí
praktické důsledky.
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2.1.1 Násilí
Pojem násilí se snaží definovat mnoho vědních oborů. Sociologie charakterizuje
násilí jako sociální jev vyvolaný sociálními procesy. Psychologie definuje násilí jako
patologický způsob interakce konkrétního jedince s okolím (Spurný, 1996).
Kriminologie potom pojem násilí ztotožňuje s pojmem agrese, pojímá ji však úžeji.
V tomto užším pojetí se pak užívá pojem „kriminální agrese“, který bude definován
dále.

Světová zdravotnická organizace definuje násilí jako „záměrné použití nebo hrozba
použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob,
které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické
poškození,

strádání,

nebo

újmu

(WHO,

2014,

http://www.who.int/topics/violence/en/).

Trestní zákoník pojem násilí nedefinuje. Pouze obsahuje ustanovení, které popisuje
spáchání trestného činu násilím. „Trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li
spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným
podobným způsobem (§119, Trestní zákoník) Toto ustanovení však nedefinuje
samotný pojem násilí, ale vztahuje se jen na situace, kdy je násilí prostředkem
k dosažení nějakého cíle.

Šámal, Púry a Rizman (2004) v komentáři k trestnímu zákonu uvádí, že při výkladu
pojmu násilí ve vztahu k trestnímu zákonu, je třeba vzít vždy do úvahy souvislost,
v níž je znaku „násilí“ použito. Z teoretického hlediska rozlišují násilí ve formě:

a) vis absoluta, tj. násilí, které zcela vylučuje jiné než požadované chování
oběti, kdy složka vůle u oběti zcela chybí (kdy je např. oběť svázána
způsobem, který zcela vylučuje vlastní jednání),

b) vis compulsiva, tj. násilí, které nemá za cíl zcela vyřadit vůli oběti, ale působí
na její psychiku s cílem přinutit ji, aby se podrobila nátlaku, který však není
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neodolatelný, a proto se složka vůle u oběti projevuje, ale je ovlivněna
prováděným násilím (např. bití s pohrůžkou, že toto bude pokračovat až do
doby, dokud oběť nepodlehne a nesplní požadavek pachatele).
Na tomto místě je nutné poznamenat, že výše uvedený komentář k trestnímu zákonu
vznikl před rektifikací, jedná se tedy o komentář k zákonu č. 140/1961 Sb., trestní
zákon (starý trestní zákoník). Rektifikace ovšem na tento výklad neměla vliv, proto
uvádíme tento komentář.

Další definici násilí v trestně-právním kontextu přináší Vantuch (2011): „Použití
fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného nebo očekávaného odporu.“
Přičemž násilí musí být prostředkem nátlaku na vůli napadeného. V případech
fyzické převahy protivníka není při obavě před dalším násilím nutné odpor projevit a
plně se podrobit vůli pachatele.

Obecně lze podle Voňkové a Huňkové (2004) definovat násilí jako: „zlé nakládání,
tělesné útoky, pohrůžky obdobným násilím nebo jednáním, které působí újmu na
fyzickém, sexuálním a psychickém zdraví. Jedná se o agresi jedné osoby proti druhé,
s cílem jí ublížit, poškodit, poranit nebo zabít.“

2.1.2 Agrese
Agrese zahrnuje celou škálu projevů a může nabývat celé řady významů. Můžeme ji
chápat jako násilné narušení práv jiného člověka, jako ofenzivní jednání, ale také
jako asertivní jednání (Čermák, 1998). Dle Vágnerové (2004) není jednoznačně
stanoveno, kde je hranice mezi společensky nepřijatelnou agresí a asertivitou,
posuzovanou jako standardní chování v mezích široké normy. Tato hranice není
stejná v různých společenstvích, její vymezení je socio-kulturně podmíněné a navíc
se mění v průběhu času vzhledem k aktuální situaci. Je patrné, že jednání nemusí být
za všech okolností hodnoceno stejným způsobem.
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Definic agrese existuje opět celá řada. Z kriminologického hlediska můžeme vyložit
pojem agrese jako „konkrétní činnost jedince vycházející buď z agresivity, nebo z
hostility. Formulovat lze agresi jako konkrétní akt chování, zaměřený na zdolání
překážky bránící jedinci v dosažení cíle.“ (Klicperová a Srnec, 1984). Hostilita je
dlouhodobý emoční stav pacienta, který se projevuje agresivním či nepřátelským
jednáním vůči druhým lidem. Podstatným rysem hostility je hněvivé odmítání
druhých, vědomá touha a snaha uškodit (Barták, 1993).

Kriminální agrese je podle Netíka (in Kuchta et al., 2005) definována jako: „Chování
subjektu, které ohrožuje nebo porušuje zájmy chráněné trestním právem, při němž
subjekt užívá fyzické síly nebo hrozby fyzickou silou, často s cílem poškodit nebo
destruovat objekt činnosti.“ Tato definice vychází především z toho, že ne každé
agresivní chování překračuje společenské normy, a tedy ne každé agresivní chování
je postihováno trestním zákonem. Obecně lze tedy říci, že pokud hovoříme o
kriminální agresi, jedná se o agresi, při níž jsou porušovány právní normy. Pojmem,
který je spojen s kriminální agresí, je brutalita. Brutalita označuje nepřiměřenou
agresi, respektive jde o nepřiměřenost způsobu provedení trestného činu. Brutální
způsob provedení činu signalizuje většinou jedince s narušenou strukturou a
dynamikou osobnosti (Gillernová et al., 2006).

Tato práce bude vycházet z definice, kterou nabízí Höschl et al. (2002), který uvádí:
„Agrese je manifestní pozorovatelné chování vedené úmyslem poškodit jiný
organismus (člověka nebo zvíře) anebo neživotný předmět.“

Pojmem agrese je často zaměňován nebo spojován s pojmem agresivita, který však
označuje tendenci, pohotovost k násilnému způsobu reagování. Agresivní chování je
potom definováno jako porušení sociálních norem, omezující práva a narušující
integritu živých bytostí i neživých objektů. Jde o symbolické nebo reálné omezování,
poškozování a ničení (Vágnerová, 2004).
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Rozdělení agrese

Existuje celá řada dělení agrese, především kvůli nejednotné definici. Rozdělení jsou
ovlivňována osobou, která je provádí, i jejich účelem. Pokusíme se nabídnout
základní přehled rozdělení agrese.

a) Dle formy

V obecné rovině lze agresivitu rozdělit zaprvé na konstruktivní, která je účelná,
napomáhá rozvoji i obraně jedince a může sloužit a pomáhat i druhým lidem.
Zdůrazňuje přirozený a účelný projev agresivity v lidském a subhumánním chování.
Racionálním prověřením agresivních hnacích impulsů vzhledem k cíli, např. vztahu,
mohou být agrese prospěšné a konstruktivní (Frielinsdorf, 2000). A zadruhé na
destruktivní agresivitu, kde dominuje touha ničit a ubližovat. Vyjadřuje narušení
vztahu jedince k sobě samému a k druhým. Výrazně zvýšená agresivita pak bývá
projevem poruchy osobnosti (Pavlovský et al, 2009).

b) Dle míry regulace chování

Zde dělíme agresi na instrumentální a emocionální. Tohoto dělení se používá i pro
kriminální agresi. Instrumentální agrese označuje vědomé a promyšlené agresivní
jednání. Agrese v tomto smyslu bývá využívána jako prostředek k dosažení určitého
subjektivně významného cíle. Instrumentální agrese je specifická chladným
promýšlením, jak provést dokonalý útok, emoce ani svědomí nejsou zapojeny. Patří
sem např. nájemní vrazi (Čermák, 1998). Podle Miňhové (2006) však pojmem
instrumentální agrese rozumíme také takové chování, které je vedlejším projevem
dosahování jiných neagresivních cílů. Tedy že člověk poškodí osobu ve snaze
dosáhnout svého cíle, který sám o sobě s agresí nesouvisí. Není tedy pro něho
odměnou poškození, ale peníze, služby, pozice apod.

Emocionální agrese může vzniknout jako reakce na hromadění drobných negativních
prožitků. Bývá někdy označována jako impulzivní, expresivní, nebo hostilní.
Zpravidla nebývá plánovaná. Propuká náhle a jedinec nemá čas promýšlet právní
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důsledky svého započatého činu, který je z jeho hlediska spíše impulzivní reakcí.
Patří sem např. případy zabití. Z jiného pohledu také slouží k znovunabytí ohrožené
sebeúcty, k získání pocitu moci a sebekontroly (Čermák, 1998). Höschl et al. (2002)
dává emocionální agresi do souvislosti s diagnózou intermitentní explozivní poruchy
(patří do skupiny nutkavých a impulzivních poruch). Při této poruše selhává kontrola
agresivních impulzů a dojde k závažnému násilnému útoku, pro nějž je typické, že
není úměrný provokaci a není jej možné vysvětlit jinými duševními poruchami.
Samotnými pachateli jsou popisovány jako „záchvaty“ s předchozími pocity napětí,
které po útoku zmizí a dostaví se pocit úlevy.

c) Dle připravenosti a promyšlenosti

Zde agresi dělíme na neprogramovanou (reaktivní), pro kterou je typická okamžitá
reakce na daný podnět a programovanou (promyšlená), pro kterou je typická
příprava a promyšlenost (Kuchta et al., 2005).

d) Dle zaměření

Podle zaměření lze popsat rozdělení na heteroagresi, která je zaměřena na druhé
osoby, ostatní živé tvory a věci, a na autoagresi, která je zaměřena na vlastní osobu
agresora, jedná se o tzv. sebepoškozování.

Dále sem patří rozdělení na zaměření vůči majetku, vůči jednotlivým osobám, vůči
skupině obyvatel, vůči celé společnosti. Lze vymezit i tzv. generalizovanou
agresivitu, kdy může k agresivitě vést nekonstruktivní účinek frustrace, kdy jedinec
prožívá silné negativní emoce a vzrůstající napětí. Sílící frustrace způsobuje, že se
agresivita stává neselektivní a roste i počet potenciálních terčů útoku a těch, kteří
s původem frustrace nemají nic společného. Jedná se tedy v podstatě o vybití si
vzteku na náhradním objektu. Příkladem generalizované agresivity může být dítě,
které rozbíjí hračky, či ničení veřejného majetku. Může ale také docházet k tzv.
přesunu agresivity, kdy se agresivita přesune na jiné, méně nebezpečné objekty či
osoby. Typickým příkladem přesunu agresivity je útok na bezbranné, slabší jedince
či skupiny (dítě, žena, etnické minority apod.), (Cakirpaloglu, 2012).
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e) Dle množství subjektů, které se podílejí na činu

Pokud je čin spáchán jednou osobou, mluvíme o individuální agresi. Pokud je čin
spáchán dvěma osobami, jde o dyadickou agresi. O skupinové agresi potom mluvíme,
pokud je čin spáchán více osobami (Kuchta et al., 2005).

f) Dle způsobu projevu

Podle Čermáka (1998) dělíme agresi dle způsobu jejího projevu do 4 skupin:

-přímá fyzická agrese (kopnutí, cloumání),

-nepřímá fyzická agrese (ničení majetku, který je ve vlastnictví objektu agrese),

- přímá verbální agrese (nadávky, zesměšňování, osočování),

-nepřímá verbální agrese (pomluvy, hostilní poznámky a žerty). Do této skupiny
patří i tzv. symbolická agrese, která je vyjádřena v kresbách apod.

g) Dle chování oběti

Zde rozdělujeme na vyprovokovanou agresi obětí a na spontánní agresi pachatele
(Vágnerová, 2004).

h) Dle míry brutality

Kuchta (et al., 2005) rozděluje agresi na přiměřenou, která trvá jen nezbytně nutnou
dobu a obejde se bez týrání objektu, a na nadbytečná, která trvá nepřiměřeně dlouhou
dobu a neobejde se bez týrání.

Když je posuzována kriminální agresivita, hraje významnou úlohu emocionální
doprovod. Zde se posuzuje afektivní zaměření a registrování přítomnosti či absence
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citového doprovodu. Následně je pak dle afektivního zaměření možné rozlišit agresi
na ofenzivní, která je útočná a je doprovázená zlostí, zlobou a hněvem. Anebo na
agresi defenzivní, která je svou povahou obranná a je spojena s pocity strachu a
ohrožení. Podle výskytu či absence citového doprovodu je agrese rozdělena na
chladnou, kdy poškození oběti pachatele naprosto neoslovuje. Chladná agrese
vykazuje tyto znaky: útok je spontánní, nejde o afektivní jednání, nejde o nepřátelský
postoj k oběti, útok trvá krátkou dobu, agrese je nižší intenzity. Anebo afektivní, kdy
je agrese intenzivně doprovázena city. Pachatel v tomto případě útočí na oběť po
předchozím vzájemném konfliktu, jde o nepřátelský postoj k oběti, útok má znaky
brutality agrese je vyšší intenzity (Vágnerová, 2004).

Příčiny agresivního chování
Agresivní chování má tzv. multifaktoriální charakter, což znamená, že může mít
několik příčin. Představíme krátký exkurz do základních faktorů příčin agresivního
chování. Tyto příčiny se často překrývají s tzv. kriminogenními faktory, což jsou
rizikové podmínky, které vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestných
činů (Vichlenda, Krček, 2011).

a) Biologické předpoklady

Biologická teorie se zpočátku snažila identifikovat některé fyziologické abnormality
(měření mozku) nebo jiné anomálie, které by vedly jedince k násilnému jednání.
Dále tato teorii poukazovala na skutečnost, že agrese může být důsledkem
hormonální nerovnováhy, poškozením mozku, genetických predispozicí nebo taky
důsledkem chromozomové nepravidelnosti. V této souvislosti je třeba dbát rozlišení
pojmů biologické a genetické vlivy, aby nedošlo k jejich záměně. Zatímco genetické
vlivy jsou jen jedním z biologických vlivů na chování se jedince, biologické vlivy
pak představují události působící na jednotlivce biologicky, nejsou zakódované
v jeho DNA. Klasickým představitelem této biologické teorie je Cesare Lombrosso,
který přináší teorii o tzv. rozeném zločinci. Lombrosso zkoumal, jaký vliv mají
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genetické vlivy na kriminální chování jedince, a přišel k závěru, že jedinci, kteří se
chovají násilně a antisociálně jsou „rození zločinci“, přičemž existuje celá řada
fyzických znaků, podle kterých lze takového zločince identifikovat (Dianiška et al.,
2009).

Na biologické úrovni jsou důležité určité změny na struktuře či funkci mozku. Ty
mohou být podmíněny geneticky, ale zároveň mohou vzniknout v průběhu života,
např. při poškození úrazem nebo onemocněním (Vágnerová, 2004). V mozku jsou
přítomny neurotransmitery, které ovlivňují lidské chování. Neurotransmitery mají
značný podíl na kontrole agrese. Mezi nejdůležitější v této oblasti řadíme
acetylcholin a katecholaminy, tedy dopamin noradrenalin a serotonin. Acetylcholin
se nachází v mnoha oblastech mozku a byla prokázána jeho spojitost s růstem agrese,
konkrétně se systémem spouštějícím agresi. Noradrenalin souvisí se spouštěním
agrese i s jejím „vypínáním“ (Čermák, 1998). Podle Vágnerové (2004) snížení
hladiny dopaminu reguluje agresivní projevy, naopak nedostatek serotoninu zvyšuje
agresivní chování. A dysfunkce serotoninergního systému je považována za příčiny
agresivity u hyperaktivních dětí.

Místa v mozku, která jsou zodpovědná za agresivní sklony, nejsou jednoznačně
lokalizována. Jsou lokalizována dvě centra, která jsou s agresí spojovány. Jsou jimi
limbický systém a mozková kůra. Limbický systém je jedním z nejsložitějších
mozkových systémů tvořený řadou vzájemně propojených struktur. Z hlediska agrese
je z jeho částí důležitá především amygdala, hypotalamus, formace hippocampu a
regio septalis (Vágnerová, 2004). Funkce mozkové kůry je spojována s kognitivními
procesy, sociálním učením, anticipací důsledků a selekcí odpovědí (Čermák, 1998).
Poškození některého ze systémů, poruchy aktivity nebo vzájemného propojení
mohou vyvolat agresivní reakce. Vágnerová (2004) jako příklad uvádí pacienty
s poškozenou kůrou čelních laloků, kteří bývají útočnější a agresivnější. Vysvětluje
to tím, že limbický systém, který je zdrojem agresivních impulzů, není v tomto
případě prefrontální kůrou tlumen. Agresivitu podporující emoce nejsou v tomto
případě potřebným způsobem kontrolovány a korigovány.
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Na agresivní chování mají vliv také hormony. Ten nejčastěji sledovaný, který je
dáván do souvislosti s agresí, je mužský pohlavní hormon testosteron. Bylo zjištěno,
že muži, kteří mají vysokou hladinu testosteronu, bývají konfliktní a reagují
agresivně, přičemž zvýšená hladina testosteronu souvisí s rysy osobnosti, kterými
jsou vyšší tendence vyhledávat vzrušení, nebo sklon k dominanci a asertivitě
(Vágnerová, 2004).

Zajímavá je koncepce oligofrenního pachatele (koncepce mentálně retardovaného
pachatele), která je spojena s měřením inteligence. Úroveň inteligence se označuje
inteligenčním kvocientem IQ, přičemž průměrný jedinec má IQ 90-100, jedinec
s mentální retardací má IQ méně než 70. Je obecně známo, že pachatelé trestné
činnosti mají často podprůměrnou inteligenci. Diskuzi však vyvolává otázka, jaké
jsou příčiny mentální retardace, co vlastně inteligence je, zda je závislá na sociálním
prostředí a také, zda je inteligence v příčinném vztahu k trestné činnosti. Mentální
retardaci můžeme popsat jako vážné poškození rozumových schopností, které je
vrozené. Vyznačuje se sníženou schopností chápání podstaty jevů a jejich
souvislostí. Mentálně retardované osoby jsou díky své zvýšené sugestibilitě a
nedostatku kritického myšlení snadno ovlivnitelné a dají se lehce navést ke
kriminálnímu jednání. Při odborném posouzení jim však nelze automaticky přiznat
zmenšení jejich ovládacích či rozpoznávacích schopností, jelikož většina těchto osob
je schopna sama chápat společenskou nebezpečnost svého jednání a to v takové míře,
aby byla rovněž schopna své jednání ovládat (Novotný a Zapletal, 2008).

Také dědičnost agrese byla mnohokrát zkoumána. Zde vyvstává ten problém, že
nelze jednoznačně oddělit faktory výchovy a prostředí. Čermák (1998) uvádí, že vliv
dědičnosti se nejsnadněji dokazuje studiem monozygotních dvojčat. Bylo prokázáno,
že jednovaječná dvojčata sdílejí agresivní tendence, ale i altruismus a empatii ve
vyšší míře než dvojčata dvojvaječná. Z této skutečnosti je odvozován dědičný základ
agresivity. Vágnerová (2004) dává dědičnost agrese do souvislosti s vrozenými
dispozicemi, které jsou užitečné k zajištění a obraně vlastního teritoria, k vytvoření
společenské hierarchie, i k uchování její stability. Liší se v závislosti na historii a
sociokulturní tradici společnosti, k níž patří.
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b) Psychologické předpoklady

Vliv na utváření osobnosti jedince mají také psychické dispozice. Psychologové
vycházejí ze skutečnosti, že násilí je výsledkem zvláštního typu osobnosti nebo
výsledkem aklimatizačního procesu, ve kterém se jedinec naučil reagovat na zvláštní
podmínky násilím. Násilné chování má kořeny v individuálním sociálním učení
jedince. Moderní teorie 20. století kladou velký důraz na vztah mezi učením a
násilným chováním. Řadíme tu např. princip napodobování, podle kterého se děti učí
chovat násilnicky od dospělých agresivních jedinců, nejčastěji od rodičů. Výzkumy
rovněž dokazují, že děti, které byly svědkem násilí u rodičů, měly pak v dospělosti
ve většině případů rovněž násilnické sklony (Dianiška et al., 2009).

Podle Kuchty (et al., 2005) kriminologickou orientaci osoby ovlivňují jednotlivé
složky, které tvoří tzv. strukturu osobnosti. Nejčastěji sem řadíme následující složky:
schopnosti (inteligence), charakter, temperament, volní vlastnosti, motivace, postoje,
zájmy, psychické zvláštnosti apod.

Zvláštní místo zaujímají ve vztahu k agresi poruchy osobnosti. Její nejnebezpečnější
forma je označována jako disociální (antisociální) porucha osobnosti (Novotný,
Zapletal, 2008). Podle Zvolského (et al., 2005) se osoby trpící disociální poruchou
osobnosti nechovají dle všeobecně uznávaných norem. Jejich povahu charakterizuje
absolutní nezájem o city druhých a neschopnost empatie. Mají velmi nízkou
frustrační toleranci a nízký práh pro výbuchy agresivity a násilí. Dle Pavlovského
(2009) potom neprožívají pocit viny a nejsou schopní se pučit, což odráží také jejich
četná recidiva při páchání trestné činnosti. Za své chování nepřebírají odpovědnost,
svalují ho na své okolí, obviňují druhé a snaží se svoje konfliktní jednání omluvit,
vysvětlit a racionalizovat.

Podle Pavlovského (2009) se mezi pachateli násilné trestné činnosti velmi často
objevuje emočně nestabilní porucha osobnosti. Ta je typická neschopností ovládat
emocionalitu, což velmi často vede k vyvolávání konfliktů. Objevují se výbuchy
násilí a jiného nebezpečného a ohrožujícího chování.
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Agresivní chování se objevuje také u jedinců se schizoidní poruchou osobnosti, jež je
charakterizována neschopností prožívat radost, vyjadřovat emoce, emočním
chladem. Osoby trpící touto poruchou mají omezené společenské kontakty a
sníženou schopnost přijmout společenské konvence a zvyky (Zvolský et al., 2005).

Vzhledem k tomu, že nejčastějšími pachateli násilné kriminality jsou právě osoby
s poruchou osobnosti, uvedeme ještě definici psychopata (dřívější označení jedince
s poruchou osobnosti) Cleckleyho (1976). Ten říká: „Psychopat má zvláštní kouzlo
osobnosti, povrchní šarm, kterým dokáže napoprvé okouzlit, je nadán dobrou
inteligencí, chybějí mu neurotické rysy, je nespolehlivý, nemá výčitky svědomí a
netrpí studem, ustavičně lže, projevuje nevhodné chování, vydírá demonstrativními
pokusy o sebevraždu, je patologicky egocentrický a neschopen citové vazby, jeho
sexuální život je chudý, neosobní, v interpersonálních vztazích je necitlivý, chybí mu
schopnost vcítění a vhledu, má sklon k afektivním reakcím, je neschopen splnit
jakýkoli životní plán, v intoxikaci často produkuje šokující a vulgární chování a
konečně není schopen se učit ze zkušenosti.“

c) Vlivy prostředí

Nezanedbatelnou roli ve vzniku agrese hrají vlivy prostředí. Zejména jejich sociální
složka. Lidská agresivita může v závislosti na sociálním učení vzrůstat, což se děje
prostřednictvím instrumentálního učení, nápodobou nebo identifikací s určitým
člověkem (Vágnerová, 2004).

Za vlivy prostředí považujeme sociální prostředí jedince, proces sociálního učení,
hodnotovou orientaci jedince a jeho sociální začlenění. Na tomto místě je vhodné
představit teorii diferencovaného sdružování E. H. Surtherlanda. Tato teorie říká, že
kriminální chování je výsledkem sociálního učení a přitom popírá, že by osobnostní
rysy jedince měly rozhodující význam na páchání jeho trestné činnosti, naopak tvrdí,
že zločinci jsou úplně duševně zdraví (Dianiška et al., 2009).
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Agresivita může být také součástí určité sociální role, která toto chování přímo
vyžaduje a v závislosti na tom pravděpodobně i posiluje. Tento jev můžeme
pozorovat u policistů, vojáků apod. (Vágnerová, 2004).

Sociálně kulturní teorie chápe násilí jako něco zakořeněného v kulturní orientaci.
Násilí považuje za součást společenské stránky dnešního světa. Na násilnou
kriminalitu mají podle této teorie vliv obzvláště faktory jako společenská třída,
vzdělání, rasa, chudobu apod. Z výzkumů vyplynulo, že děti, které pocházejí se
sociálně slabších rodin, jsou vystaveny většímu tlaku násilí v jejich okolí. Tuto
skutečnost potvrdil i další výzkum, jehož cílem bylo zkoumat pachatele domácího
násilí. Zjistilo se, že muži pocházející ze sociálně slabších poměrů se dopouští týrání
své manželky mnohem častěji než muži z vyšší ekonomické třídy (Dianiška et al.,
2009).

Vágnerová (2004) chápe vlivy prostředí a jeho sociální složky úžeji a dělí je na vliv
rodiny, vliv sociální skupiny a vliv společnosti.

Jedním z primárních sociálních faktorů, který ovlivňují agresivní chování je
především rodina. Ta pomáhá tvarovat a formovat chování, např. prostřednictvím
pozitivního posilování agresivních projevů dítěte. To, jak rodiče hodnotí agresivní
chování, je pro rozvoj tohoto chování podstatné. Rodiče či jiné významné osoby jsou
dítětem vnímány jako významné autority, se kterými se ztotožňuje. Velmi podobně
může ovlivňovat vznik agrese sociální skupina. Potřeba člověka patřit do nějaké
skupiny je zcela přirozená a dle různých teorií lidských potřeb je jednou ze
základních. Každá skupina má své hodnoty a normy a u některých (např.
extremistických skupin) vykazují velkou toleranci k agresivnímu chování. Postava
vůdce skupiny, který agresivní jednání schvaluje a podporuje, posiluje sklony
k takovému chování. Vůdce nebo autorita se tedy objevuje také v sociální skupině
(Vágnerová, 2004).

Významnou roli ve formování agresivního chování má také společnost a její celkové
nastavení. Postoj různých společností se v čase proměňuje. Na agresivní jednání mají
vliv také média.
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d) Aktuální situace

Agresivní reakce jsou přirozeně ovlivňovány aktuálními vlivy prostředí i vlivy na
úrovni jedince. Roli zde hraje daná situace, míra frustrace a stresu, somatické faktory
jako bolest, vyčerpání, horko apod. Vlivy na úrovni prostředí jsou např. velký počet
lidí, neorganizovanost, chybějící pravidla a řád, odosobnění, anonymita. Zajímavá je
silná vazba mezi horkem a agresí. K více násilným činům dochází v létě než v zimě,
v teplejších letech než v chladnějších a v teplejších městech než ve studenějších
městech (Kassin, 2007).

Za velmi významný vliv v rámci této práce považujeme užívání alkoholu. Vztah
násilí a užívání alkoholu byl již popsán výše.

2.1.3 Kriminalita
Pod pojmem kriminalita chápeme nežádoucí negativní společenské jevy, které jsou
neodlučitelnou součástí lidské společnosti. Kriminalita je se společností spojena od
svého vzniku a je součástí každodenního života.

Kriminalita (z latinského criminalis – zločinný, zločinnost) je výskyt trestného
chování nebo chování kriminálního, vyjádřený souhrnem trestných činů nebo
přestupků spáchaných ve společnosti. Pojem je vymezený platným trestním právem,
které stanoví, jaké protispolečenské chování je vzhledem k svojí nebezpečnosti
považováno za trestné činy, případně přestupky a dalšími kategoriemi deliktů
stíhaných soudními orgány. Jako synonyma pojmu kriminalita se používá pojmů
zločinnost, trestná činnost (Klener, 1996).
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2.1.4 Násilná kriminalita
Pojem násilná kriminalita není jednotně definován. Neshody panují v tom, zda je
předmětem násilné kriminality jen násilí směřované na osoby, nebo i na věci, a zda
zahrnuje fyzické nebo i psychické násilí (Novotný, Zapletal, 2008). Jde o pojem
kriminologický, nikoli právní (Vichlenda, Krček, 2011).

Kuchta (et al., 2005) potom pojímá násilnou kriminalitu v širokém a užším pojetí.
V tom širokém je dle něj možné definovat násilnou kriminalitu ze strany způsobu
provedení trestného činu a jsou do ní zahrnuty trestné činy, jejichž významnou
charakteristikou je poškození nebo destrukce cílového objektu jednání. Může
zahrnovat úmyslné i nedbalostní trestné činy proti osobě, akty zaměřené vůči věcem i
idejím. U některých násilných chování postačuje k zařazení do této kategorie záměr
poškodit nebo zničit (např. pokus o vraždu), u jiných „srozumění“, že v průběhu
dosahování cíle, může být nositel žádoucí hodnoty poškozen nebo usmrcen (např.
loupež). V užším pojetí Kuchta násilnou kriminalitu vymezuje dle fyzického
poškození osob jako: „Násilná trestná činnost je taková trestná činnost, jejíž
významnou charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob),
eventuálně přítomnost záměru takový následek způsobit (pokus)“.

Anglosaská kriminologická literatura užívá pro násilnou kriminalitu termínů „violent
crime“ a „hate crime“ (Kuchta et al., 2005).

Novotný a Zapletal (2008) definuje násilnou kriminalitu jako: „Útok na fyzickou
nebo psychickou integritu člověka ve smyslu úmyslného užití fyzického násilí,
respektive pohrůžky násilím, vůči jiné osobě.“ Tato definice tedy doplňuje výše
popsanou, která nezahrnuje psychické násilí.

Dle Policie ČR násilná trestná činnost zahrnuje trestnou činnost, jako je vražda,
loupežné přepadení, nebezpečné vyhrožování, braní rukojmí, ublížení na zdraví,
vydírání, týrání svěřené osob, únos, opuštění dítěte a další druhy násilného jednání
(http://www.policie.cz/clanek/sluzba-kriminalni-policie.aspx).
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2.2 Charakteristika násilné kriminality
Násilná kriminalita je součástí tzv. obecné kriminality. V trestním právu a
kriminologii je nejobvyklejší pojetí, které se omezuje na úmyslné užití fyzického
násilí nebo pohrůžky vůči osobě. Stav a vývoj násilné kriminality lze považovat za
určitý ukazatel míry úspěšnosti státu v kontrole kriminality, neboť obavy občanů z
viktimizace se týkají především násilných trestných činů (Vichlenda, Krček, 2011).

Násilná kriminalita jako celek není ve společnosti rozložena rovnoměrně. Její
distribuce závisí na sociodemografických charakteristikách jako věk, pohlaví,
bydlení ve městě nebo vesnici. Násilné trestné činy páchají více muži než ženy a
pachatelé jsou častěji z nižších sociálních vrstev (Vichlenda, Krček, 2011).

Jak jsme již uvedli výše, trestní zákoník nedefinuje pojem násilí, a stejně tak
nedefinuje ani násilné trestné činy jako samostatnou skupinu. Jednotlivé násilné
trestné činy vycházejí z policejních statistik. Patří sem zejména vražda (§140, Trestní
zákoník), zabití (§141, Trestní zákoník), vraždy novorozeného dítěte matkou (§142,
Trestní zákoník), usmrcení z nedbalosti (§143, Trestní zákoník), úmyslné těžké
ublížení na zdraví (§145, Trestní zákoník), úmyslné ublížení na zdraví (§146, Trestní
zákoník), loupež (§173, Trestní zákoník), vydírání (§175, Trestní zákoník),
porušování domovní svobody (§178, Trestní zákoník), násilí proti úřední osobě
(§325, Trestní zákoník), vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§326, Trestní
zákoník), nebezpečné vyhrožování (§363, Trestní zákoník). Tyto jednotlivé trestné
činy (dále jen TČ) jsou rozděleny v jednotlivých hlavách trestního zákoníku, a to:

- TČ proti životu a zdraví (hlava I)

- TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
(hlava II)

- TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (hlava III)
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- TČ obecně nebezpečné (hlava VII)

- TČ proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (hlava IX)

- TČ proti pořádku ve věcech veřejných (hlava X)

- další (Zákon č. 40/2009, Sb., Trestní zákoník).

V této práci se budeme blíže zajímat pouze o trestné činy proti životu a zdraví.

U konkrétních trestných činů může být násilí alternativním znakem nebo znakem
kvalifikované skutkové podstaty. Avšak u některých trestných činů, jež bývají často
páchány násilným způsobem, není užití násilí nebo pohrůžka násilím ani znakem
příslušné skutkové podstaty, ani znakem alternativním (Novotný a Zapletal, 2008).

Vzhledem k povaze této práce si blíže představíme TČ vraždy a usmrcení
z nedbalosti.

2.2.1 Vražda
Vražda je zakotvena v § 140 Trestního zákoníku jako úmyslné usmrcení. Jedná se o
nejzávažnější a společensky nejnebezpečnější trestný čin proti životu, který spočívá v
úmyslném usmrcení jiné lidské bytosti. Trestné je přitom i usmrcení jiné lidské
bytosti z milosrdenství, tzv. euthanasie. Trestní zákoník rozlišuje tři případy
trestného činu vraždy, a to vraždu prostou, vraždu kvalifikovanou a vraždu za zvlášť
přitěžujících okolností.

Trestní zákoník dále v § 141 uvádí trestný čin zabití, který se od vraždy liší
pohnutkou pachatele. Zabití se člověk dopustí v případě, že „…jiného úmyslně
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usmrtí v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího
zavrženíhodného jednání poškozeného“.

Zapletal (1980) roztřídil vraždy podle dominujícího motivu na vraždy motivované
žárlivostí, mstou a nenávistí, zištností, vyhnutím se trestní odpovědnosti, dosažením
sexuálního uspokojení, odstraněním nepohodlné osoby, nebo jinak. Douglas et al.
(1997) potom vraždy rozdělil do 4 skupin na vraždy jako kriminální podnikání,
vraždy z osobních důvodů, sexuální vraždy a vraždy ze skupinových důvodů. Tyto
skupiny jsou následně děleny do mnoha subtypů, které ovšem již překračují rámec
této práce.

Ženy - vražedkyně
Dle Kuchty (et al., 2005) je podíl žen na vraždách v ČR z dlouhodobého hlediska
mezi 10 a 16 %. Dále uvádí, že ženy nejčastěji usmrcují své partnery a jen vzácně
jsou jejich homicidia motivována sexem.
Heretik (1999) uvádí, že ženy bývají tempore criminis častěji pod vlivem afektu a tak
se velmi často po dokonání svého činu doznají a čin ohlásí. Častěji vraždí ve svém
bytě, eventuálně ve společné domácnosti s obětí. Autor nenalezl rozdíl mezi muži a
ženami ve volbě vražedné zbraně. Tou bývá nejčastěji kuchyňský nůž, vzhledem
k faktu, že nejvíce těchto vražd probíhá v domácnosti. U žen se vyskytuje častěji
„krizová“ motivace k vraždě, což znamená, že žijí v dlouhodobém krizovém vztahu
s obětí. Další motivace k vraždění bývá patologická. Ženy se také dopouštějí
sériových vražd.
Nejstarší kategorizací je dle Blatníkové a Netíka (2007) typologie C. Lombrosy a W.
Ferrera, kteří rozlišili pachatelky na prostitutky, potratářky, vražedkyně dětí a
spoluvinice znásilnění.
Cooperova (in Schlesinger, 2000) klasifikace žen-pachatelek:
a) vražedkyně z komfortu, jejichž motivace spočívá v zištnosti, především
v hmotném zisku. Oběťmi se stávají rodinní příslušníci nebo blízcí známí.
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Čin bývá do detailu promyšlený, pachatelky často používají jed. Pachatelky
jsou psychicky zdravé, mohou se u nich vyskytovat poruchy osobnosti,
b) vizionářské vražedkyně, jež obvykle trpí duševní poruchou a svá jednání
konají pod vlivem halucinací,
c) hédonistické vražedkyně, které jsou často motivovány deviantními sexuálními
pohnutkami,
d) mocensky orientované vražedkyně, jež často pracují ve zdravotnictví a jsou
motivovány svou potencionální mocí nad pacienty (zejména dětmi a seniory),
e) učňovský typ – tyto ženy páchají vraždy pod vlivem rozmarů svého návodce,
„učitele“ (obvykle jde o narcistického muže). Jde o ženy zmatené,
nespokojené se svým životem, velmi sugestibilní, které hledají alternativu ke
konvenčnímu životnímu stylu – jsou vhodným terčem pro sekty, kulty apod.,
protože snadno podlehnou jejich vůdci,
f) atypická sériová vražedkyně – homicidia činěná touto vražedkyní, jsou
motivována souborem vzájemně se prolínajících motivů.

Na základě psychiatrického vyšetření zcela odlišně rozdělil pachatelky vražd Cole
(in Blatníková a Netík, 2007) na:
a) masochistické ženy – stabilní, sebekontrolující se ženy, které žily s mužem,
který je týral,
b) otevřeně hostilní ženy - emočně nestabilní a agresivní, s problémy ve vztahu
k autoritám, impulzivní, které velmi často napadají oběti s úmyslem ublížit,
ne však usmrtit,
c) skrytě hostilní ženy – mají strach projevit své negativní emoce, často jsou
utlačovány týrajícím partnerem a zabíjejí děti,
d) psychotické ženy - vraždí z patologických motivů a trpí psychotickými
poruchami, často si svůj čin nepamatují a netrpí výčitkami svědomí,
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e) amorální ženy - zabíjejí ze zištných důvodů, před činem mají antisociální
historii, mohou mít vyšší intelekt, ale velmi nízkou empatii,
f) neschopné ženy - na mužích závislé a nejčastěji zabíjející z příkazu partnera.
Pokud se bavíme o ženách-vražedkyních, je nezbytné zmínit vraždy novorozenců
matkami. Je to čin typicky ženský, a takto ho upravuje § 142 Trestního zákoníku:
„Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo
bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři
léta až osm let.“ K dokonání činu postačí prokázání nepřímého úmyslu, tedy kdy
pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem, a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn (§ 15 odst. 1
písm. b) Trestního zákoníku).

2.2.2 Usmrcení z nedbalosti
Usmrcení z nedbalosti zakotvuje § 143 Trestního zákoníku jako způsobení smrti
z nedbalosti. Oproti výše uvedeným trestným činům proti životu a zdraví, se trestný
čin usmrcení z nedbalosti liší mírou zavinění, neboť není třeba úmyslného jednání
pachatele, ale postačuje pouze jednání nedbalostní.

Pojem usmrcení z nedbalosti je v této práci uvedeno z důvodu, že v jednom případě,
uvedeném v praktické části, bylo zpočátku vyšetřování uvažováno o skutkové
podstatě trestného činu usmrcení z nedbalosti, soud však následně rozhodl, že byla
naplněna skutková podstata trestného činu vraždy. Tento případ demonstruje, jak
může být hranice mezi naplněním skutkové podstaty mezi jednotlivými trestnými
činy slabá.
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2.3 Násilná kriminalita v ČR

Graf 1: Násilná kriminalita v ČR v roce 2013

V roce 2013 bylo zjištěno 18 689 násilných trestných činů, ze kterých bylo 12 908
objasněno. Počet násilných trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu se
v jednotlivých měsících roku 2013 pohyboval v rozmezí 167 a 211. Vražd pod
vlivem alkoholu bylo zjištěno 54. 11,9 % všech násilných trestných činů bylo
spácháno pod vlivem alkoholu. (Policie ČR, 2014). Tyto údaje shrnuje graf 1.

Z celkového počtu zjištěných trestných činů v období let 2001 – 2013 tvoří násilná
kriminalita zhruba 3,5 %. Její podíl se tedy nejeví jako příliš závratný. Je však třeba
brát do úvahy skutečnost, že lidé pociťují obavy z viktimizace především kvůli
násilným trestným činům. Do statistik je totiž nezaznamenatelná rostoucí brutalita,
surovost a bezohlednost násilné kriminality, zejména potom jejích těžších forem
(Novotný a Zapletal, 2008).

Graf 2 zobrazuje počet násilných trestných činů v letech 2001 – 2013 v České
republice.

Graf 3 zobrazuje počty vražd a usmrcení z nedbalosti, resp. vraždy pod vlivem
alkoholu a usmrcení z nedbalosti pod vlivem alkoholu v letech 2010 – 2013. Tento
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časový horizont byl zvolen vzhledem k porovnatelnosti dat, protože do roku 2009
platil jiný trestní zákoník, ve kterém trestný čin usmrcení z nedbalosti nebyl
samostatně vymezen.

Graf 2: Násilná trestná činnost v letech 2001 – 2013

Graf 3: Trestné činy vraždy, vraždy pod vlivem alkoholu, usmrcení z nedbalosti a
usmrcení z nedbalosti pod vlivem alkoholu v letech 2010 – 2013
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3 Alkohol jako kriminogenní faktor
Konzumace alkoholu je považována za významný rizikový faktor v souvislosti
s pácháním násilné trestné činnosti i viktimizací. Užívání alkoholu (resp. alkoholová
intoxikace) může nejen zvýšit pravděpodobnost výskytu nebo vyvolat agresivní
chování a zvýšit riziko viktimizace, ale může také snížit pravděpodobnost intervence
třetích osob, když násilný incident nastane (Bye, 2007). Dle některých výzkumů
(Barnwell et al., 2006) je alkohol přítomen u 63 % všech násilných trestných činů.
Nicméně nebyl prokázán vzájemný příčinný vztah užívání alkoholu a různými
formami násilí. Vyšší prevalence intoxikace alkoholem v době spáchání trestného
činu vypovídá pouze o tom, že pachatelé či oběti konzumovali alkohol, ne že jeho
konzumace automaticky vedla pachatele ke spáchání tohoto činu (Pernanen, 1995).

Nejčastější uváděnou obecnou souvislostí mezi účinky alkoholu a násilným
chováním je vliv alkoholu na odbourávání zábran a snížení sebekontroly, tzv.
disinhibitivní účinek alkoholu. Intoxikace alkoholem také může díky zhoršení funkcí
frontálního laloku zvýšit náchylnost k impulzivnímu násilnému chování. Zároveň
však vztah mezi hladinou alkoholu a agresivním chováním je nelineární (Höschl et
al., 2002).

Alkohol je zvláště rizikový faktor pro jedince s poruchou osobnosti. Tam, kde je
porucha osobnosti za normálních okolností udržována v mezích normy, může po
požití alkoholu dojít k odbourání regulačních mechanismů a psychopatické tendence
se objeví v plné síle. K tomu může dojít i po požití menšího množství alkoholu,
respektive množství alkoholu není zpravidla významné (Štáblová et al., 2006).
Moeller a Dougherty (in Höschl et al., 2002) prokázali, že především lidé s disociální
poruchou osobnosti jsou pod vlivem alkoholu náchylnější k agresivnímu chování.

Štefunková (2012) shrnuje popis vzájemné spojitosti do 4 možností. Vztah mezi
užíváním alkoholu a násilím:

-

Je kauzální, tedy samostatné pití alkoholu přímo vede k násilnému konání.
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-

Není kauzální, kdy roli hrají jiné faktory než užití alkoholu a spojení alkoholnásilí je náhodné.

-

Je podmíněný, kdy alkohol

v kombinaci

s jinými

faktory zvyšuje

pravděpodobnost neadekvátní reakce, což může vyústit v násilný projev.

-

Je interaktivní, tedy rizikové faktory pro užívání alkoholu a rizikové faktory
ve vztahu k násilí působí na sebe vzájemně.

3.1 Základní teorie vztahu konzumace alkoholu a násilné
kriminality
Vzájemná souvislost mezi užíváním alkoholu a kriminalitou byla zkoumána již
v minulosti a to z hledisek kriminologických, sociologických i dalších. Mezi zásadní
teorie patří např. teorie sociálních vazeb (Hirschi, 1969). Tento autor zdůrazňoval
především význam vztahu k tradičním institucím, jako je domov, škola nebo
pracoviště. Pozitivní vztah totiž působí proti deviantnímu konání jako kontrolní
mechanismus. Dále teorie rutinních aktivit, která hledá vysvětlení v životním stylu,
především v souvislosti s „nočním životem“. Podle této teorie se zvyšuje riziko
výskytu násilí úměrně s časem stráveným „venku“, mimo domov (Cohen, Felson,
1979).

V podstatě můžeme tyto teoretické modely vycházející z celé řady jiných teorií
rozdělit do dvou skupin, přičemž je třeba vždy přihlédnout k tomu, že lidský jedinec
se vyvíjí na základě souhry a vzájemného působení obou těchto skupin:

a) Instinktivistické teorie – vysvětlují příčiny agrese zejména jako vrozené či
vnitřní činitele nebo mechanismy (etologické, psychoanalytické teorie a
teorie chromozomálních aberací).
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b) Environmentalistické teorie – za hlavní příčiny násilí považují vlivy prostředí
(přístupy vycházející z teorie učení, např. Wolfgangova a Ferracutiho teorie
subkultury násilí, Sutherlandova teorie diferenciálního družení), (Kuchta et
al., 2005).

Mnoho studií se zabývalo vlivem alkoholu na vznik agresivního chování. Většina
z nich potvrzuje úzký vztah mezi vlivem alkoholu a nárůstem agrese, nicméně
mechanismus účinku alkoholu na agresivní chování stále není jednoznačně prokázán.
Proto když posuzujeme etiologii pachatelova jednání, je nutné zohledňovat mimo
jiné i tyto vlivy. V následující části se pokusíme zmapovat možný vliv alkoholu,
který může mít vliv na vznik agrese.

3.1.1 Psychofarmakologický účinek alkoholu
Jak jsme popsali výše, bylo prokázáno, že alkohol zvyšuje riziko výskytu agresivního
konání (Barnwell et al., 2006). Za základní prediktor výskytu agrese je u uživatele
považován psychofarmakologický efekt alkoholu na lidský organismus. Patří sem již
zmiňovaný disinhibitivní účinek alkoholu, odbourávání zábran, narušená schopnost
detekce nebezpečí, což může vést k nesprávnému vyhodnocení rizikové situace.
Podle Popova (in Kalina, 2003) však psychofarmakologický model nefunguje
univerzálně, ale je podmíněn řadou dalších faktorů (vlivy biologické, psychologické,
sociální). Na tomto místě je důležité zmínit případy, kdy jsou psychofarmakologické
účinky alkoholu úmyslně užívány k usnadnění deviantního konání různého druhu.
Patří sem např. tzv. napití na kuráž, pití před vyhledáváním konfliktů a rvaček, pití
tzv. na zklidnění nervů nebo zásobování vojáků alkoholem v průběhu válečných
konfliktů (Pernanen, 1995).

Höschl (et al. 2002) popisuje disinhibitivní účinek alkoholu jako jev „kdy chování,
jež je normálně utlumeno osobními a společenskými brzdícími mechanismy,
fungujícími za střízlivého stavu, se „odbrzdí“, když se tyto mechanismy jaksi
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„rozpustí“ v alkoholu. Tato teorie však nevysvětluje specifické účinky alkoholu,
vedoucí k agresivnímu chování.“

3.1.2 Osobnostní charakteristiky uživatele
Podle Štefunkové (2012) je násilí obecně spojováno s vyšším množstvím vypitého
alkoholu a zejména s osobami problémových konzumentů. U pachatelů násilné
trestné činnosti je v porovnání s obecnou populací zaznamenáno ve větší míře
škodlivé užívání alkoholu. Nicméně stejné množství vypitého alkoholu nefunguje
stejně u dvou různých jedinců a bude se lišit v závislosti na pohlaví, věku nebo
biologických a genetických predispozicích jedince. Užívání alkoholu a páchání
trestné činnosti sdílejí společné rizikové faktory. Jsou jimi např. genetické
predispozice, temperament, antisociální poruchy osobnosti, negativní příklad rodičů,
špatné vztahy s rodiči.

Genetickými dispozicemi se lze zabývat především v případě tzv. druhého typu
alkoholismu, kdy je vysoké procento dědičnosti z otce na syna. Tento typ se
vyznačuje brzkým začátkem alkoholické závislosti a rysy antisociální poruchy
osobnosti se zvýšenou agresivitou (Höschl et al., 2002).

Násilí a konzumace alkoholu je často dávána do souvislosti s disociální poruchou
osobnosti. Jak bylo popsáno výše, lze u lidí s touto poruchou pozorovat vyšší sklon
k agresivitě a zároveň větší sklon k užívání psychoaktivních látek (Höschl et al.,
2002).
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3.1.3 Prostředí a sociální kontext
Alkohol bývá často užíván ve společnosti. Sociální kontext, ve kterém je alkohol
užíván tak hraje velmi významnou roli v souvislosti s výskytem násilí. Lze
identifikovat určitá místa nebo situace, které jsou rizikovější vzhledem k výskytu
násilí spojeným s užíváním alkoholu. Jde především o bary, noční kluby, sportovní
akce, studentské koleje či univerzitní kampusy (Štefunková, 2012). Dle zprávy
zpracované organizací ICAP (2002) se jedná o tzv. „crime hot spots“. Poukazuje
zejména na faktory jako je hluk, velký počet lidí, horko, přeplněnost,
neorganizovanost, agresivní neprofesionální zaměstnanci. Vysoce rizikové je v tomto
ohledu především období víkendu, především potom zavírací doba, kdy se v ulicích
potkávají ve vyšší míře intoxikovaní jedinci. Francouzští vědci zjistili, že hlasitější
hudba podněcuje k rychlejšímu pití a pití většího množství alkoholu. Vysvětlují to
tím, že hlasitější hudba vede k vyšší stimulaci vzrušení pro pití nebo pouze tím, že
hlasitá hudba znemožňuje verbální komunikaci mezi lidmi a tím se prodlužuje čas na
pití alkoholu (The Partnership At Drugfree, 2008).

Ve zprávě ICAP (2002) bylo dále identifikováno pět možných vysvětlení
v souvislosti s konzumací alkoholu a násilného chování v nočních klubech a barech.
Patří mezi ně: účinky alkoholu podněcující riskantní chování, zhoršení kognitivních
schopností pod vlivem alkoholu, hyper-emotivní účinky alkoholu, subkultura
„mužnosti“, která je spojována s alkoholem a tolerantní prostředí, jež nabízí některá
zařízení prodávající alkohol.

Dalším místem, které je rizikové vzhledem k výskytu násilí spojeného s užíváním
alkoholu, jsou dle Slepičky (et al., 2006) sportovní utkání. Zde je divácká agrese
ovlivňována situačními podněty vznikajícími v hledišti a na hřišti. Velmi důležitý
faktor, který agresi ovlivňuje, je pocit anonymity snižující pocit odpovědnosti za
vlastní chování, dále emocionalita sportovního publika, podporována zejména u
fotbalových diváků alkoholem. V případě nepříznivého průběžného výsledku vzniká
u diváků pocit frustrace a tenze s možným vyústěním do agrese verbální či fyzické.
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3.1.4 Národní a kulturní kontext
Vzorce užívání a postoje k alkoholu se liší v jednotlivých zemích nebo i mezi
jednotlivými etnickými skupinami v rámci jednoho státu. Tyto rozdíly jsou dány
jednak typem konzumovaných alkoholických nápojů, kontextem konzumace a
množstvím alkoholu, které je v dané kultuře považováno za přijatelné (Holcnerová,
2010). V České republice specifické místo zaujímá tradičně pivo. Mezi jednotlivými
kulturami se také liší míra násilí souvisejícího s alkoholem. V kulturních prostředích,
kde je každodenní pití běžnou součástí života a alkohol není primárně konzumován
jako prostředek k intoxikaci (středomořské státy), je prokázána nižší míra násilných
incidentů souvisejících s alkoholem. Room a Mäkelä (2000) rozdělují země podle
vzorců užívání alkoholu do 4 skupin: abstinující kultury, kultury s ritualizovaným
užíváním alkoholu, kultury se všedním užíváním alkoholu, kultury užívající
nadměrné dávky alkoholu o víkendech, svátcích a slavnostech.

3.1.5 Vzorce užívání alkoholu
Pro mladé lidi a studenty je typické tzv. „binge drinking“. To je definováno jako užití
pěti a více drinků najednou za jeden večer u mužů a čtyři a více drinků u žen
v průběhu přibližně dvou hodin (Adámková et al., 2009). Podle Cooperové (in
Adámková et al., 2009) existují dva základní motivy užití alkoholu – zvládnutí
obtížné situace (coping) a povzbuzení prožívání (enhancement).

3.1.6 Cena a dostupnost alkoholu
Nižší ceny a vyšší dostupnost alkoholu pozitivně korelují s binge drinking a trestnou
činností (Štefunková, 2012). Dostupnost alkoholu upravuje Zákon č. 305/2009 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
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jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Cena alkoholu, především piva, je v ČR tradičně nízká a zákonem
stanovená minimální věková hranice pro dostupnost alkoholu není často dodržována.
Zvýšení spotřební daně stejně jako stanovení minimální ceny alkoholu prokazatelně
snižuje výskyt akutních i chronických negativních důsledku užívání, včetně
násilného chování (Anderson, et al, 2009).

3.1.7 Očekávání konzumenta
Očekávání konzumenta ve vztahu k agresi je považováno za významný prvek
modifikující jak vzorce užívání, tak výsledné konání. Očekávání vychází
z naučených představ konzumenta o účincích alkoholu. Tyto představy jsou získané
jednak sociálně, jednak na základě zvláštních zkušeností. Očekává-li tedy jedinec, že
se po alkoholu bbude chovat agresivně, přizpůsobuje dávky konzumovaného
alkoholu situaci, v níž pije. Problémoví konzumenti mají ve srovnání s ostatními od
konzumace alkoholu výrazně vyšší pozitivní očekávání. Tito konzumenti však
zároveň častěji připouštějí pravděpodobnost výskytu negativních situací v souvislosti
s užíváním alkoholu (Barnwell et al., 2006). Můžeme tedy vyvodit, že jedinci, kteří
mají vyšší pozitivní očekávání, pijí více, ale zároveň si jsou vědomi negativních
účinků alkoholu.

Dle studie mezi českými dospívajícími převažují ve vztahu k alkoholu pozitivní
vzorce očekávání. Alkohol byl participanty vnímán jako prostředek zlepšující zábavu
a usnadňující meziosobní kontakty. Z negativních účinků alkoholu byla velmi málo
uváděna ztráta kontroly nad pitím. Ačkoli jsou očekávány především pozitivní
účinky alkohol, mají mladiství řadu problémů s alkoholem, především v oblasti
vztahové, sexuálního chování, školní výkonnosti a agresivního chování (Csémy a
Hamanová, 2009).

Pachatelé trestných činů velmi často svalují vinu na alkohol. Brání se tím, že by
k trestnému činu nedošlo, kdyby nepožili alkohol. Alkohol však může být využíván
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jen jako prostředek pro zbavení se odpovědnosti a viny za deviantní konání
(Štefunková, 2012). Vzhledem k všeobecně přijatému názoru, že alkohol vyvolává
agresi, pak lze očekávat, že vinu za násilné chování může konzument alkoholu
přenést na alkohol. Taková manipulace viny ovšem zanedbává zodpovědnost za
rozhodnutí začít pít (Höschl et al., 2002).

3.2 Příčinná souvislost mezi užíváním alkoholu a trestnou činností
V České republice se užívá dělení trestné činnosti, která je způsobena v souvislosti
s užíváním drog (Zábranský et al., 2001) na dvě základní skupiny:

a) primární drogová kriminalita,

b) sekundární drogová kriminalita.

Štefunková (2012) potom uvádí tzv. terciární alkoholovou kriminalitu. V tomto
případě lze v souvislosti s alkoholem identifikovat i trestné činy, při nichž hlavní
motivací pachatele byla vyšší zranitelnost oběti jako následek jejího užívání
alkoholu.

Do skupiny primární alkoholové kriminality lze zařadit trestné činy, při nichž je
užití, intoxikace nebo opatřování alkoholu za okolností zákonem uvedených znakem
skutkové podstaty trestného činu. Patří sem zejména trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky (§ 274, Trestní zákoník), trestný čin podání alkoholu dítěti (§ 204,
Trestní zákoník) a trestný čin opilství (§ 360, Trestní zákoník). V souvislosti
s posledním uvedeným činem je potřeba zmínit i případy tzv. napití se na kuráž, což
jsou případy, kdy se pachatel do stavu nepříčetnosti přivede přímo v úmyslu trestný
čin spáchat. V takovém případě se i navzdory nepříčetnosti vůči němu vyvodí plná
trestní odpovědnost, protože pachatel je sice intoxikovaný, nicméně úmysl spáchat
trestný čin předcházel samotnému pití alkoholu (Štefunková, 2012).
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Do skupiny sekundární alkoholové kriminality patří trestné činy spáchané v opilosti,
kdy mívá alkohol iniciační charakter a působí na odstranění sociálních a morálních
zábran (Kuchta, Válková, 2005). Jde hlavně o různé druhy násilných trestných činů,
také trestné činy mravnostní nebo verbální. Je možné také předpokládat vysoký podíl
nedbalostních trestných činů. Oproti jiným druhům nelegálních návykových látek
půjde pravděpodobně o nižší podíl majetkové kriminality. Užívání alkoholu je
mnohem levnější, alkohol je dobře dostupný a velká část i problémových uživatelů je
schopna své potřeby uspokojit z legálně nabytých zdrojů (Štefunková, 2012).

Kuchta et al. (2005) vymezují ještě třetí samostatnou kategorii. Jsou jí trestné činy
jinak související s nadměrnou konzumací alkoholických nápojů. V tomto případě je
zdůrazněn především negativní vliv chronického užívání alkoholu a role užívání
alkoholu jako možného kriminogenního faktoru. Obecně sem patří trestné činy,
kterých se velmi často dopouštějí osoby nadměrně užívající alkohol, protože jeho
nadměrné užívání vede k protispolečenskému zaměření osobnosti, ke ztrátě
odpovědnosti a k celkové sociální a kulturní degradaci. Konkrétně se jedná např. o
trestný čin zanedbávání povinné výživy (§ 196, Trestní zákoník), ohrožování
výchovy dítěte (§ 201, Trestní zákoník) nebo drobnou majetkovou trestnou činnost.

Výzkumníci ze švédského Karolinska Institut zjistili, že mezi pachateli násilných
trestných činů je nadpoloviční podíl těch, kteří během 24 hodin před spácháním
tohoto činu požili alkohol. Valná většina pachatelů byli muži, trpěli nějakou
psychickou poruchou, a svou oběť před jejím napadením osobně znali. Studie byla
provedena na 133 pachatelích násilných trestných činů. Celkem 78 z nich (58 %) pilo
těsně před činem alkohol. Konzumace alkoholu během posledních 24 hodin pak
zvyšovala riziko spáchání násilného trestného činu 13,2krát. Vedoucí studie U.
Hagghard Grann k tomu řekla: „Alkohol povzbuzuje násilí nejvíce ze všech látek, jež
jsme kdy zkoumali. To znamená, že léčba jedinců se sklony k násilí by se měla
soustředit na snížení jejich užívání alkoholu.“ (Haggard-Grann et al., 2006).

Nešpor a Dvořák (1998) uvedli, že násilí a rvačky jsou nejčastěji vyvolány požitím
piva a destilátů v restauracích a barech, zatímco vraždy a pokusy o vraždu pod
vlivem alkoholu se častěji pojí s pitím v soukromí.
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II. Praktická část

1 Metodika výzkumu
Výzkum souvislosti užívání alkoholu a vražděním u žen jsem prováděla dlouhodobě
od prosince 2013 do června 2014, tedy 7 měsíců. O problematiku (nad)užívání
alkoholu se dlouhodobě zajímám a na toto téma jsem v minulosti zpracovala
bakalářskou práci (Broklová, 2011). Téma násilné kriminality je aktuální, závažné a
pro zpracování výzkumu lákavé, přihlédneme-li zároveň k faktu, že nebývá často
zaměřeno genderově na ženy. Vzhledem k tomu, že ve své profesi pracuji právě se
ženami, které mají problémy s alkoholem, a často i s násilnou kriminalitou (jak na
straně oběti, tak pachatele), jsem zvolila právě tuto problematiku za téma své
diplomové práce.

1.1 Výzkumný problém
Výzkumným problémem práce je vliv alkoholu na páchání vražd ženami v České
republice. Zaměřili jsme se přímo na kazuistiky jednotlivých vražedkyň, čímž se
snažíme o co nejpřesnější popis případů i života vražedkyň.
V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy násilné kriminality a vraždy, povaha a
popis alkoholu a také jejich vzájemný vztah v genderovém zaměření na ženy.
Problematika (nad)užívání alkoholu tematicky spadá do zájmu adiktologie, proto má
tato práce místo jako závěrečná práce právě tohoto studijního oboru.

1.2 Výzkumný cíl
Obecným cílem výzkumné části práce je deskripce a analýza tří případů vražd v ČR,
které byly spáchány ženami pod vlivem alkoholu. Dílčími cíli je:
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a) popsat jednotlivé případy vražd spáchané ženami pod vlivem alkoholu,
b) popsat, jaký vliv mělo v jednotlivých případech užívání/užití alkoholu na
spáchání vraždy,
c) deskripce rodinné anamnézy vražedkyně,
d) deskripce alkoholové anamnézy vražedkyně,
e) analyzovat znalecké posudky daných případů,
f) jednotlivé případy porovnat a najít možné podobnosti.
Hlavním významem práce je přispět k hlubšímu pochopení problematiky vztahu
užívání alkoholu a vražd páchaných ženami, protože takováto práce v ČR dosud
chybí a je významná z adiktologického hlediska.

1.3 Výzkumné otázky
Na základě formulace výzkumného problému jsem stanovila obecnou výzkumnou
otázku, která zní: Jaký vliv má užívání alkoholu na vraždy spáchané ženami? Tuto
obecnou otázku jsem dále rozpracovala do specifických výzkumných otázek, aby se
celý výzkumný problém sjednotil, zúžil a konkretizoval. Jako specifické výzkumné
otázky jsem stanovila:
Jakou roli hrál alkohol v životě pachatelky?
Jakou roli měl alkohol v daném případě?
Co vyplývá ze znaleckých posudků daných případů?
Byl prokázán v těchto případech vliv alkoholu na spáchání vraždy?
Byla pachatelka dlouhodobou uživatelkou alkoholu, nebo byl trestný čin spáchán
v opilosti vyvolané stresovou situací?
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Je možné vysledovat podobnosti v daných případech?

1.4 Výzkumný nástroj a metoda získávání dat
Vzhledem k povaze výzkumu byl zvolen kvalitativní přístup, kdy praktická část
práce je pojata kazuisticky (Miovský, 2006).
Pro získávání dat pro práci byla zvolena metoda analýzy písemných dokumentů dle
Plummera (2001), konkrétně se jedná o analýzu soudních spisů.
V úvodu příprav jsem si zvolila výzkumný problém, vytyčila výzkumnou otázku a na
ni navazující specifické výzkumné otázky. Podle těchto otázek jsem stanovila kritéria
výzkumného souboru, uvedená níže. Vybraný výzkumný soubor tvořily tři soudní
spisy, které jsou k zapůjčení na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy
(KŘP hl. m. Prahy). Ze spisů nebylo možné pořídit fotokopie, proto bylo nezbytné
docházet studovat spisy do budovy KŘP hl. m. Prahy. V návaznosti na výzkumné
cíle a otázky jsem stanovila základní orientační body, podle kterých jsem spisy
studovala. Byly jimi usnesení o zahájení trestního stíhání, výpověď pachatelky,
psychiatrický znalecký posudek, psychologický znalecký posudek a rozsudek. Tyto
body jsem si doslovně opisovala a následně provedla jejich analýzu.

1.5 Výzkumný soubor
Výběrový soubor tvoří 3 soudní spisy. Ty byly vybrány metodou prostého
záměrného výběru dle Miovského (2006), kdy se jednalo o cílené vyhledávání spisů
dle daných kritérií. S ohledem na cíle práce a v návaznosti na výzkumné otázky byla
stanovena tato kritéria:
a) pachatelkou je žena,
b) pachatelka spáchala trestný čin vraždy,
c) trestný čin byl spáchán v posledních pěti letech, tedy od roku 2009 (vč.),
d) pachatelka byla při spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu,
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e) soudní spis obsahuje psychologický a psychiatrický posudek, výpověď
pachatelky a rozsudek,
f) spisy jsou k zapůjčení na KŘP hl. m. Prahy.
KŘP hl. m. Prahy je sídlem kriminální policie, proto jsem spisy požadovala zde. Po
zadání kritérií na spisovně KŘP hl. m. Prahy mi bylo předloženo 6 spisů, ze kterých
však všechna kritéria splňovaly 3 spisy.

1.6 Metody zpracování dat
Zdrojem dat byly soudní spisy. Příprava dat před samotnou analýzou proběhla
v několika na sebe navazujících krocích.
Jak již bylo popsáno výše, ze soudních spisů nebylo možné pořídit fotokopie.
Z tohoto důvodu byla nejprve provedena tzv. redukce prvního řádu, kdy byly spisy
roztříděny na materiál využitelný k další analýze, tak, aby získaná data odpovídala
cílům práce.
Tento využitelný materiál byl v dalším kroku doslovně přepsán.
Následně byla tato data rozdělena na užší tematické celky, ze kterých byla dále
provedena analýza. Jedná se o tyto celky:
a) usnesení o zahájení trestního stíhání,
b) výpověď pachatelky,
c) psychiatrický posudek,
d) psychologický posudek,
e) rozsudek.
Tímto tříděním soudních spisů vznikl základní podklad pro vlastní analýzu.
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1.7 Metody analýzy dat
Pro analýzu dat byla použita metoda zachycení vzorců dle Čermáka a Štěpaníkové
(1998). Tato metoda slouží k vyhledávání a zaznamenávání v datech se opakujících
vzorců nebo témat. Pro účely této práce jsem sledovala výskyt alkoholu v životě
pachatelky, tedy kdy konzumovala alkohol, v jakých situacích, s kým, za jakým
účelem. Především mě pak zajímalo, zda pachatelka byla dlouhodobou uživatelkou
alkoholu, nebo zda byl trestný čin spáchán v opilosti vyvolané stresovou situací.
Za tyto vzorce jsem určila:
a) alkoholová kariéra,
b) alkohol v době spáchání trestného činu,
c) struktura osobnosti pachatelky,
d) vliv alkoholu na vraždu,
e) role alkoholu v případu při rozhodování soudu.
Pro orientaci v jednotlivých tematických celcích jsem použila u každého případu
metodu barvení textu (Miovský, 2006), kdy došlo k rozlišení výše popsaných celků.
Pro rekonstrukci rodinné a alkoholové kariéry jednotlivých vražedkyň jsem použila
metodu časové osy dle Miovského (2006).

1.8 Limity výzkumu
Největším limitem výzkumu je to, že celá práce vychází ze soudních spisů a proto
budou informace omezeny účelem a obsahem soudních spisů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o případovou studii, není ambicí práce dosáhnout
reprezentativnosti.
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1.9 Etické problémy
Vzhledem k nemožnosti získat informované souhlasy pachatelů násilných trestných
činů analyzovaných v práci, bude anonymita zaručena změnou veškerých
identifikačních údajů.
Přepisy částí soudních spisů budou během zpracování dat pro účely práce bezpečně
uchovány, nebudou pořizovány jejich další kopie a po skončení výzkumu budou
skartovány.
Nahlížení do soudních spisů proběhne v souladu s § 189 a § 190 Instrukce
Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001 – Org.

2 Výsledky
V následujících kapitolách budou prezentovány výsledky analýzy jednotlivých
případů. Kapitoly jsou logicky řazené od základních údajů o pachatelce, přes popis
vraždy, znalecké posudky po alkoholové anamnézy a rozsudky. V závěru každého
případu bude kapitola věnovaná odpovědím na výzkumné otázky. V prvním případě
se na vraždě podílely dvě ženy, ve druhém jedna žena a ve třetím případě jedna žena
spáchala dvě vraždy.

2.1 Případ č. 1
Tento případ je specifický tím, že se na vraždě podílely dvě ženy, proto budou
následující kapitoly rozděleny vždy do dvou částí. Pro snazší orientaci použiji
smyšlená jména.

2.1.1 Základní údaje o pachatelkách
Oksana
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Oksana se narodila v roce 1968 na Ukrajině. Pochází z úplné rodiny, dětství a
dospívání hodnotí jako dobré. Otec je vysokoškolsky vzdělaný, jeho zaměstnání
neuvádí. Matka pracovala v kolchoze. Má bratra. Dětství strávila s rodiči na
venkově. Vystudovala gymnázium, prospěch měla v rozmezí lepšího průměru. Přišlo
jí logické, že půjde na vysokou školu. Studium historie však nedokončila
z finančních důvodů. Byla zaměstnána na mnoha místech, většinou jako uklízečka,
výpomoc apod. Vždy se ráda věnovala sportu. V roce 2005 odešla s kamarádkou do
ČR. S kamarádkou bydlí v pronajatém bytě a obě pracují v tiskárně na noční směny.
Oksana je svobodná, bezdětná. Na Ukrajině měla druha, toho ale opustila. Nikdy
nebyla trestána, ani na Ukrajině, ani v ČR. V době spáchání vraždy pobývala v ČR
už ilegálně.
Berta
Berta se narodila v roce 1967 na Ukrajině. Je Romka a vyrůstala v dětském domově.
Dětství hodnotí jako smutné a strádavé. Vyučila se tkadlenou, což na Ukrajině až do
odchodu do ČR dělala. Do ČR odešla v roce 2005 s Oksanou, s kterou se znají od 18
let. Stejně jako Oksana pracuje v tiskárně na noční směny. Zájmy moc nepěstuje,
ráda se dívá na televizi. Na Ukrajině má dceru z družského vztahu. S dcerou je
v kontaktu, snaží se jí podporovat. Druh hodně pil a obě mlátil. Nakonec sešel
násilnou smrtí, kdy šlo zřejmě o vyřizování účtů. V ČR ani na Ukrajině nebyla nikdy
trestána. V době spáchání vraždy pobývala v ČR už ilegálně.

2.1.2 Popis vraždy
K vraždě došlo v březnu 2010 v Praze.
Oksana vypověděla: „Jely jsme s Bertou z noční šichty v tiskárně, ale u nás v domě
měnili okna, tak jsme z budky zavolali známému, že se k němu stavíme na návštěvu.
Protože na návštěvu se musí něco donést, koupili jsme dvě půllitrové lahve vodky a
asi tři piva a šli jsme na tu návštěvu. V bytě byl ten náš známý a jeho družka.
Posadili jsme se a začali jsme popíjet. Já moc nepiju, takže jsem upíjela z malé
skleničky, stejně jako Berta. Známý pil víc. Jeho družka pak odešla do práce a my
s Bertou jsme tam zůstali a pili jsme dál. Já jsem pak skočila koupit ještě tři lahve
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vodky a tři piva. Bavili jsme se slušně, nekřičeli jsme, hezky jsme si povídali. Pak
jsem šla připravit nějaké jídlo. V lednici bylo nějaké jídlo, tak jsem ho připravovala
na talíř, krájela jsem párek. Dál jsme se bavili, náš známý byl už hodně opilý, vlastně
jsme všichni byli opilí, protože já moc nepiju, tak mi stačí málo. Známý pak začal být
agresivní, křičel na nás, že jsme hlasitě zpívaly, přitom jsme nezpívaly, a protože
děláme hluk. Berta vstala od stolu a známý se jí pokusil napadnout a pořád nadával,
tak jsem ho chtěla odtáhnout od ní za triko, ale on se na mě natlačil a najednou jsem
měla mlhu a nevím, co se stalo. On se držel za břicho a ležel na zemi, já jsem krájela
předtím párek a tak se mi natlačil na ten nůž, nechtěla jsem mu ublížit, chtěla jsem
ho jen odtáhnout od Berty. Tak jsem nůž zahodila a rukou mu zastavovala krvácení a
poslala Bertu pro pomoc a pak tam najednou byla policie. Nevím, co se vlastně stalo,
měla jsem tu mlhu a nepamatuju si, co se tam dělo.“

Výpověď Berty: „Šly jsme s Oksanou z tiskárny a ona mi řekla, že se u nás v domě
mění okna, tak že půjdeme na návštěvu k známým. Stavili jsme se koupit nějaké pití,
piva a vodku. Bylo to asi 2 lahve vodky a 3 nebo 4 piva. Známý byl doma se svojí
družkou, společně jsme seděli v kuchyni, povídali si a pili. Pak někdo ještě přinesl
další pití. Známý byl už hodně opilý, on dost pije, a začal nám nadávat, že děláme
rámus a že nahlas zpíváme. To už tam jeho družka nebyla, odešla na směnu do
práce. No a on na nás křičel a tak jsem vstala a chtěla jsem odejít a on mě chtěl
zmlátit, tak ho Oksana odtáhla. Ona zrovna krájela párek a on na ní spadnul, na ten
nůž se napíchnul. Oksana ho začala ošetřovat. Já jsem vzala odpadky a šla je vynést.
Nevím proč, většinou hned neuklízíme. Vzala jsem ten pytel s těmi odpadky a šla je
vyhodit do popelnice. Tam mě chytila policie.“
Dle usnesení o zahájení trestního stíhání se vražda stala kolem 15. hodiny. Kolem 10.
hodiny přišly obě ženy do bytu oběti a jeho družky. Obě ženy se s družkou oběti
znali ze zaměstnání a přátelili se. Společně popíjeli, dohromady 5 půllitrových lahví
vodky a 6 piv. Družka oběti během doby odešla do práce. Trojice popíjela a jedna
z žen začala chystat občerstvení. Oběť, již značně pod vlivem alkoholu, se začala se
ženami hádat a vyčítat jim hlučnost. Poté, co se oběť pustila do roztržky se starší
z žen, ho mladší bodla nožem do podbřišku s úmyslem mu způsobit újmu. Poté
začala muži zastavovat krvácení. Starší z žen vzala pytel s odpadky, kde byl i
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kuchyňský nůž, jímž byl útok způsoben, a nesla ho ven k popelnicím. Tato žena byla
u odpadkových kontejnerů zadržena Policií ČR, kterou zavolala sousedka, která tak
reagovala na nezvyklý hluk v bytě oběti. V bytě byla zadržena druhá z žen a u oběti
byla zjištěna smrt. Proti oběma ženám bylo zahájeno trestní stíhání z výše uvedených
důvodů. V jednání mladší ženy, která způsobila bodnou ránu v podbřišku, je
spatřován přečin vraždy podle § 140 TZ. V jednání starší ženy, která se snažila
vyhodit vražednou zbraň, je spatřován přečin nadržování podle § 366 TZ.

2.1.3 Znalecké posudky
Vzhledem k povaze práce mě zajímaly pouze posudky z oboru zdravotnictví, odvětví
psychologie a odvětví psychiatrie. Posudky byly vypracovány na základě vyšetření
pachatele. V návaznosti na cíle práce mě zajímaly oblasti znaleckých posudků, které
se týkaly:
a) struktury osobnosti pachatelky,
b) abúzu alkoholu,
c) vlivu alkoholu na spáchání vraždy.
Kapitola bude opět rozdělena do dvou částí, podle jmen obou pachatelek.

Oksana
Psychiatrický posudek byl pořízen ve vazební věznici za přítomnosti tlumočníka.
Pachatelka při příchodu znalce pozdravila, byla plně orientovaná, při plném vědomí,
psychomotorické tempo v normě. Znalec hodnotí osobnost jako patřící do normy.
Z výpovědi znalce:
„Nezjišťuji žádnou duševní poruchu“.
„U pachatelky je patrné zkratkovité agresivní jednání v konfliktní situaci, odbrzděné
alkoholem. Tempore criminis: F 10.0 (akutní intoxikace alkoholem) bez známek
duševní poruchy.“
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Psychologický posudek byl rovněž pořízen ve vazební věznici z přítomnosti
tlumočníka. Pachatelka dle znalce: „spolupracuje, je lucidní, plně orientovaná, rekce
jsou adekvátní situaci. Vnímání je bez poruch“
K intelektu pachatelky se znalec vyjádřil tak, že všechny složky pachatelčina
intelektu jsou v lepším průměru.
„Intelektové schopnosti posuzované lze globálně hodnotit jako průměrné, myšlení je
koherentní s originálními obsahy. IQ v rozmezí 109 – 113.“
Přestože je osobnost pachatelky v mezích normy, psychologický nález v oblasti
emocí a vztahů zní takto: „U pachatelky byla diagnostikována stenická emoční
labilita, sklon k neuváženému jednání v afektivně stresových situacích. U pachatelky
je velmi zvýrazněna sebestřednost. V mezilidských vztazích jsou zvýrazněny
direktivně-agresivní postoje.“
Oba znalci se pak shodují na tom, že „obviněná je schopna chápat smysl trestního
řízení a je schopna plnohodnotné účasti na tomto řízení.“

Berta
Psychiatrický posudek byl taktéž pořízen ve vazební věznici za přítomnosti
tlumočníka. Pachatelka byla při příchodu znalce plně orientovaná, při vědomí,
psychomotorické tempo pomalejší, ale v normě. Po příchodu znalce pozdravila, po
celou dobu byla plačtivá a depresivní, což odpovídá situaci. Má značně snížené
sebehodnocení. Nikdy soudně netrestána.
Psychiatrický posudek nezjistil žádnou duševní chorobu. Znalec tvrdí, že je obviněná
schopna chápat smysl trestního řízení a je schopna účasti na trestním řízení, je však
třeba dbát následujícího:
„Osobnost je jako celek simplexní, rozumové schopnosti jsou méně rozvinuté,
nespadá však do pásma mentální retardace. Ovládací schopnosti jsou však snížené
forenzně významně, vzhledem k její simplexní osobnosti, nižšímu intelektu,
mimořádné psychické zátěži, mnohaleté závislosti na spoluobviněné a opilosti.“
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„Tempore criminis: F 60.8 (jiné specifické poruchy osobnosti, v tomto případě
simplexní a závislá osobnost). Dále F 10.0 (akutní intoxikace alkoholem).“
K intelektu pachatelky se znalec z odvětví klinické psychologie vyjádřil tak, že
některé složky pachatelčina intelektu jsou snížené.
„Intelektové schopnosti posuzované hodnotím jako hraniční, s IQ na hranici
průměru a podprůměru – 90. Ostatní psychické funkce jsou bez poruch. Myšlení je
koherentní a jednodušší. Percepce spolehlivá.“
Dle soudního znalce byla pachatelka v čase pořízení znaleckého posudku lucidní,
spolupracující, chovala se však podrobivě. Nálada je subdepresivně laděná, plačtivá.
Emotivita je chudá, ale stabilizovaná.
„Nevyskytují se projevy svědčící pro chorobnou agresivitu.“

2.1.4 Alkoholové anamnézy
Alkoholové anamnézy vycházejí především z psychiatrických znaleckých posudků a
také z výpovědí samotných pachatelek.

Oksana
V době spáchání vraždy byla zjištěna hladina alkoholu v krvi v množství 1,91
promile. Pachatelka podle vlastních slov kouří, ale pije jen příležitostně.
„Poprvé jsem se opila v 24 letech, od té doby piju jen málokdy, nebývám opilá.“
Nikdy neměla problémy s alkoholem, drogami, ani hazardním hráčstvím.
Spoluobviněná přítelkyně vypověděla: „Oksana je hodná, pijeme občas, tak dvakrát
až čtyřikrát do měsíce.“
Podle psychiatrického posudku „se v době spáchání vraždy nacházela ve stavu
opilosti středního stupně, kdy alkohol působil více kvůli nedostatku spánku a potravy.
Nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o jinou opilost, než prostou. Opilost měla
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epizodický charakter, pachatelka není pravidelnou uživatelkou alkoholu a nebyl u ní
zjištěn abúzus alkoholu.“

Berta
V době spáchání činu bylo u pachatelky zjištěno 1,17 promile alkoholu v krvi. Kouří,
ale alkohol pije příležitostně, nikdy neměla problémy s alkoholem.
Soudní znalec vypověděl: „V tomto případě se jednalo o lehký stupeň prosté
alkoholové opilosti, kdy byl účinek alkoholu potencován tím, že pachatelka nespala a
užívala alkohol nalačno. Pachatelka užívá alkohol pouze příležitostně, nebyl shledán
žádný důkaz pravidelného užívání alkoholu.“

2.1.5 Rozsudky
V případě Oksany nebyl prokázán ani plán, ani brutalita při provedení činu. Původní
návrh byl soudem změněn. Podle rozhodnutí soudu šlo o impulzivitu, kdy uplatnila
dlouhodobé ochranitelské postoje vůči starší ženě. Konkrétně dle znaleckých
posudků zkratkovité agresivní jednání v konfliktní situaci, odbrzděné alkoholem.
K činu se doznala, nikoliv však k úmyslu. Rozsudek: 8 let trestu odnětí svobody dle
§ 145 TZ (těžké ublížení na zdraví s následkem smrti) ve věznici s ostrahou dle § 56,
odst. 3 TZ a vyhoštění na dobu neurčitou dle § 80, odst. 1 TZ.
Berta se snažila zakrýt čin, který spáchala Oksana, proto jí soud uložil trest odnětí
svobody na dobu jednoho roku podle § 366, odst. 1 TZ (nadržování) ve věznici
s dozorem dle § 56, odst. 1 TZ a trest vyhoštění na dobu neurčitou podle § 80, odst. 1
TZ. Příčinou spáchání činu u ní dle znalce byla prostá opilost a simplexní, závislá
osobnost.
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2.1.6 Shrnutí případu
Po analýze případu můžeme říct, že ani jedna pachatelka neměla v minulosti problém
s nadužíváním alkoholu, ani jedna z nich nevyhledala kvůli alkoholu odbornou
pomoc. Vzhledem k popisu, jakým způsobem popíjely („upíjení z malých
skleniček“) a vzhledem k výpovědi znalců z oboru zdravotnictví, je patrné, že ani
jedna z žen netrpí abúzem alkoholu. U obou pachatelek měla opilost v době spáchání
trestného činu epizodický charakter. V obou případech však alkohol zapříčinil
spáchání trestného činu.

2.2 Případ č. 2
Druhý případ popisuje pokus o vraždu, kdy pachatelka napadla svého druha.

2.2.1 Základní údaje o pachatelce
Květa se narodila roku 1956 jako nejmladší ze třech dětí. Matka je dle pachatelky
hodná, vyučená švadlena, která nikdy nadmíru nepila. Otec je truhlář. Oba rodiče
dosud žijí. Pachatelka popisuje dětství jako pěkné, doma měli harmonii. Učila se
dobře, po základní škole nastoupila na gymnázium. Po maturitě začala pracovat jako
administrativní pracovnice, pak začala podnikat se svým tehdejším mužem, s nímž
má 2 děti. Po třech letech podnikání zkrachovalo a s manželem se rozvedla. Poté
nastoupila jako prodavačka do supermarketu. Seznámila se s druhem, který žil
bezdomoveckým způsobem života, denně pil a byl opakovaně soudně trestán.
Pachatelka převzala životní styl bezdomovce od něj. V době spáchání činu žili
v jedné místnosti opuštěné objektu na pozemku Českých Drah, který obývají
bezdomovci. Je silná kuřačka, drogy nikdy nebrala, hazardní hráčství nikdy
neprovozovala, alkohol užívá denně.
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2.2.2 Popis vraždy
V tomto případě oběť útok přežila, jedná se o pokus o vraždu. K pokusu o vraždu
došlo v dubnu 2011. Pachatelka vypověděla:
„Žijeme spolu, s Karlem, v tom pokoji. Bydlíme tam 4 nebo 5 let. On je strašný
despota. Nesmím s nikým mluvit, kromě něj, když vidí, že s někým mluví, hrozně
nadává. Nesmím ani sama chodit nakupovat, abych se tam s někým nebavila, nesmím
u sebe mít ani korunu. Podle mne je to forma domácího násilí, nesmím vlastně nic,
jinak mi začne nadávat, že jsem stará kurva, píča a tak. No a asi ve čtyři hodiny
odpoledne jsme s Karlem začali pít bílý z plastu, vlastně už od rána jsme měli každý
tak dva litry toho vína. Rozhodně jsem si nepřipadala střízlivá, ale taky zcela opilá
jsem nebyla. Že bych padala na zem, to ne. On byl opilý víc než já, tak usnul
v posteli. Spal asi hodinu. Když se vzbudil, bez příčiny mi začal strašně nadávat. On
furt ležel v posteli, já seděla u něj na kraji postele. On vstal a praštil mě klackem, ani
nevím, kde ho vzal. Já jsem v afektu bafla nůž a ohnala jsem se jím po něm. Nechtěla
jsem mu ublížit, jen ať mi dá pokoj. Vyhrožovala jsem mu, to jo, ale nechtěla jsem ho
bodnout. Ale bodla jsem ho. A on se zklidnil, zase si šel lehnout do postele a usnul.
Asi za dvě hodiny přišli známí z jiné místnosti a on se jim začal chlubit, že jsem ho
bodla, ukázal jim tu díru. No a oni nějak zavolali záchranku, která přijela i
s policií.“
Dle usnesení o zahájení trestního stíhání se čin odehrál v opuštěném objektu Správy
sociálního zařízení na pozemku Českých Drah v Praze v 17 hodin. Pachatelka s obětí
žili v dlouhodobém družském vztahu a společně obývali jednu místnost objektu.
V inkriminovaný den již od rána popíjeli levné ovocné víno, každý vypil přibližně
dva litry tohoto vína. Oběť v opilosti usnula, po probuzení napadla pachatelku
dřevěnou násadou od lopaty a sprostě jí nadávala. Pachatelka v rozrušení popadla
kuchyňský nůž, který ležel na stole, a oběti způsobila bodnou ránu v oblasti
hrudníku. Po zasazení rány se oběť zklidnila, vrátila se na lůžko a usnula. Kolem 19.
hodiny přišli do místnosti 2 muži, přátelé pachatelky a oběti, na návštěvu z jiné
místnosti objektu. Poškozený muž se vzbudil a chlubil se ostatním, jak ho žena bodla
do hrudi, ukazoval ránu. Jeden z příchozích mužů přivolal rychlou záchrannou
službu, která oběť odvezla do nemocnice. Oběť byla vyslechnuta v nemocnici.
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Pachatelka byla zadržena na místě Policií ČR a bylo proti ní zahájeno trestní stíhání
pro přečin vraždy ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 TZ k § 140 TZ.

2.2.3 Znalecké posudky
Psychiatrický posudek byl pořízen ve vazební věznici. V průběhu posuzování byla
pachatelka plně orientovaná, při vědomí, psychomotorické tempo v normě.
Pachatelka

nebyla

nikdy

soudně

trestána,

byla

u

ní

zjištěna

absence

protispolečenských postojů. Ztrátou rodinného zázemí a bezdomoveckého životního
stylu trpí pracovní nezakotveností a dluhy. Pachatelka je silná kuřačka, drogy nikdy
neužívala, nikdy neprovozovala hazardní hráčství. Vlastní řidičské oprávnění
skupiny B, ráda četla a stále čte, hodně cestovala, věnuje se ručním pracím. Soudní
znalec se vyjádřil ke struktuře osobnosti pachatelky tak, že „pachatelka netrpí, ani
v době spáchání trestného činu netrpěla duševní chorobou ve vlastním slova smysl,
avšak vlivem užívání alkoholu došlo k všestrannému úpadku osobnosti.“
Dle znalce není pachatelka zvýšeně sugestibilní, je introvertní. V trestném činu
spatřuje „afektivní, zkratkovité jednání, potencované alkoholem. Pachatelka je však
nekonfliktní, nikdy nebyla léčena ani se somatickými, ani s psychickými obtížemi.“
„Tempore criminis: F 10.1 (škodlivé užívání alkoholu), F 10.0 (akutní intoxikace
alkoholem).“
Psychologický znalecký posudek zahrnuje rozbor osobnosti pachatelky. Podle něj je
intelekt pachatelky v pásmu dobrého průměru, IQ v rozmezí 98 až 103. „Pachatelka
má velmi dobré znalosti a informace, získané a udržované četbou, proto není úpadek
intelektu alkoholem příliš patrný.“
Během průběhu znaleckého posudku pachatelka spolupracuje, je lucidní, plně
orientovaná. Chování odpovídá situaci.
V oblasti vztahové a emoční znalec zaznamenal, že „mírně slabší je emoční aplikace
naučeného do praxe. Pachatelka trpí strachem z emocí, ovládání emotivity je
v normě. Sociální kontakt je přiměřený.“

63

2.2.4 Alkoholová anamnéza
Alkoholová anamnéza pachatelky vychází z psychiatrického posudku, její vlastní
výpovědi a výpovědi jejího druha/oběti.
Hladina alkoholu bezprostředně po činu nebyla určena, dle znalce však „vše svědčí
pro střední stupeň prosté opilosti.“
Pachatelka sama vypověděla, že se poprvé opila v 18 letech. Dále uvedla:
„Nejsem abstinent, piju víno. Pivo piju jen na žízeň a tvrdý alkohol nemám ráda, ten
nepiju vůbec. Za týden vypiju asi 2 litry bílého vína, denně si dávám jen sklenku.
Opilá bývám tak dvakrát do měsíce. Nemám problém s alkoholem, nejsem na něm
závislá. Ani na záchytce jsem nikdy nebyla, ani nemám abstinenční příznaky po
ránu.“
Její druh, který je v tomto případě zároveň obětí, vypověděl: „Pijeme spolu denně.
Někdy 4 litry vína za den, někdy dva.“ V tomto bodě se značně rozchází jeho
svědectví a výpověď pachatelky, která připouští toto množství vypitého alkoholu za
týden. Zároveň je však třeba si všimnout, že při popisu činu, popsaném výše v textu,
uvedla: „No a asi ve čtyři hodiny odpoledne jsme s Karlem začali pít bílý z plastu,
vlastně už od rána jsme měli každý tak dva litry toho vína.“
Psychiatr zjistil u pachatelky „rozvinutý abúzus alkoholu s občasnými excesy. Není
přítomen odvykací stav, což dokazuje, že pachatelka není na alkoholu závislá.
Alkohol je součástí jejího životního stylu, kterým žije již mnoho let. Je patrná
depravace osobnosti v důsledku dlouhodobého pravidelného užívání alkoholu.“
S určitostí tedy můžeme říct, že pachatelka užívá alkohol denně, avšak na základě
její vlastní výpovědi i zkoumání soudního znalce se doposud nerozvinula závislost.
Psychiatr u pachatelky diagnostikoval škodlivé užívání alkoholu, tedy vzorec užívání
již vedoucí k poškození somatické a/nebo psychické složky zdraví. Alkohol hrál
v páchání činu významnou roli.
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2.2.5 Rozsudek
Příčinou spáchání trestného činu dle znalců byl „afekt zlosti nebo strachu sycený
zkratkovitým agresivním jednáním, odbrzděný alkoholem.“ V realizaci trestného činu
nejsou spatřovány žádné patické motivy. Dle rozsudku se pachatelka dopustila
přečinu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 TZ, kdy trestní sazba trestu odnětí
svobody byla soudem určena na 2 a půl roku ve věznici s ostrahou dle § 56 odst. 3
TZ.

2.2.6 Shrnutí případu
Pachatelka je dlouhodobou pravidelnou uživatelkou alkoholu. Abúzus splňuje
kritéria diagnózy škodlivého užívání. Alkohol je součástí pachatelčina životního
stylu, můžeme však říci, že měl značný vliv na spáchání trestného činu.

2.3 Případ č. 3
V posledním případě žena nejprve spáchala vraždu svého otčíma, po několika
hodinách se vrátila usmrtit jeho družku.

2.3.1 Základní údaje o pachatelce
Jana se narodila roku 1973. Porod byl těžký, byla přidušena pupečníkem, proto první
rok života strávila v kojeneckém ústavu. Vyrůstala jako jedináček, měla krušné
dětství. Její primární rodina byla dysfunkční s nižší sociokulturní úrovní. Rodiče byli
dělníky na statku. Otec byl závislý na alkoholu, velmi často byl tak opilý, že jeho
práci na statku zastávala právě pachatelka. Otec byl agresivní a krutý, pachatelku bil
a ponižoval. Zemřel při autohavárii. V jeho linii lze předpokládat maladaptivní rysy
osobnosti. Po jeho smrti si pachatelčina matka našla přítele, který s nevlastní dcerou
vycházel dobře. V dětství byla pachatelka vážně pohryzána psem, kdy byla ohrožena
na životě, dodnes má značné defekty ve tváři. V dětství a dospívání byly naplněny
pouze základní hmotné potřeby. Vyučila se biochemičkou pro práci v mlékárně, kde
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několik let pracovala, poté byla zaměstnána jako uklízečka. Je svobodná, bezdětná.
Trpí astmatem, lupénkou, je obézní a má potíže s pohybovým aparátem. Je velmi
silnou kuřačkou, drogy nikdy neužívala, hazardnímu hráčství se nikdy nevěnovala.
Nikdy soudně netrestána.

2.3.2 Popis vraždy
Vražda byla spáchána v dubnu 2012 v rodinném domě, kde bydlela pachatelka spolu
se svým otčímem a jeho přítelkyní.
Pachatelka vypověděla: „Měla jsem dluhy, tak jsem prodala náš dům, který byl
napsaný na mé jméno. Nechtěla jsem to otčímovi a jeho družce říct, pak ale hrozilo
vystěhování a já jsem je nechtěla zklamat a vyhnat z domu. Tak jsem to šla otčímovi
říct, on ještě spal, pak se vzbudil a začali jsme se hádat. Pak mě začal i bít, tak jsem
šla do koupelny, kde jsem našla sekyru. Nevím, kde se tam vzala, nikdy předtím jsem
ji tam neviděla. Po otčímovi jsem se sekyrou několikrát ohnala, protože mě bil a
pořád mi nadával. Nechtěla jsem ho zabít, ani jsem nemířila. Nebyla jsem opilá,
měla jsem jen pár piv, vůbec jsem je necítila. Pak se svalil na postel, ale stále mi
nadával, že jsem kurva a že jsem k ničemu. Tak jsem si v kuchyni vzala nůž a bránila
jsem se tak, že jsem ho bodla do zad. Odešla jsem z domu pryč. Pak mi ale došlo, že
ho tam najde jeho družka a že zavolá policii a nevěděla jsem, co bude dál. Tak jsem
druhý den ráno přišla znovu do domu. Do ložnice otčíma jsem nešla. Šla jsem do její
ložnice. Vlastně nevím, proč neměli společnou ložnici, ani to, jak je možné, že ona
ještě otčíma nehledala nebo nenašla. Ona spala, já vzala polštář a přitiskla jí ho na
obličej. Vysmekla se mi, prala se se mnou a pak vstala a ptala se, kde je otčím. Řekla
jsem, že je mrtvý a ona začala plakat. Řekla jsem, že bude nejlepší, když se společně
zabijeme, abychom netrpěly. Donesla jsem fridex a jed na krysy a ještě nějaké léky,
které jsme snědly a zapily čajem. Pak jsem si šla uvařit čaj a otčímovu přítelkyni
jsem zamkla v její ložnici. No a pak přijela policie. A ten den jsem nepila vůbec, jen
večer předtím jsem dost pila, takže jsem měla dost zbytkového alkoholu.“
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Usnesení o zahájení trestního stíhání popisuje čin takto: Pachatelka s úmyslem
usmrtit vešla v 5 hodin do ložnice svého otce, který v tu dobu spal. Vzbudila ho,
začala se s ním hádat, následně prát a poté ho 17 krát udeřila sekyrou, kterou si
přinesla z vedlejší místnosti, do hlavy. Sekyru si do vedlejší místnosti připravila
předchozí den, což svědčí o úmyslu a přípravě činu. Muži, který již nejevil známky
života, zasadila ještě bodnou ránu kuchyňským nožem do zad a z domova odešla.
Druhý den v 9 hodin se opět vrátila do domu, tentokrát do ložnice družky jejího
otčíma, která taktéž ještě spala. Pachatelka v úmyslu usmrtit družku a zakrýt
usmrcení svého otčíma se pokusila udusit spící otčímovu družku polštářem. Ta se
však ubránila a z ložnice utekla. Vešla do ložnice svého druha a teprve tam zjistila,
že je mrtvý. Pachatelka ji tedy donutila spáchat sebevraždu, tvrdila jí, že se zabijí
společně, aby se netrápily. Pachatelka oběť donutila pozřít medikamenty a
chemikálie, které přinesla v obalech od louhu, jedu na krysy a nemrznoucí směsi do
aut. Oběť byla nucena pozřít velké množství těchto látek, pachatelka nepozřela nic,
přestože tvrdila, že to bude společná sebevražda. Pachatelka oběť uzamkla v pokoji.
Oběť samovolně medikamenty a chemikálie vyzvracela, vyskočila z okna domu,
které se nacházelo v prvním nadzemním patře, a náhodný kolemjdoucí na její prosbu
zavolal Policii ČR. Ta přijela, na místě našla oběť, v rodinném domě zadržela
pachatelku a našla mrtvolu otčíma pachatelky. Proti pachatelce bylo zahájeno trestní
stíhání pro přečin vraždy dle § 140 TZ a přečin pokusu o vraždu dle § 21 TZ k § 140
TZ. Činy způsobila v tíživé situaci, kdy prodala bez vědomí otčíma a její družky
rodinný dům, kde společně bydleli a hrozilo jim vystěhování.

2.3.3 Znalecké posudky
Soudní znalec z oblasti psychiatrie provedl posudek ve vazební věznici. V době
pořizování posudku byla pachatelka orientovaná, při vědomí, psychomotorické
tempo bylo v normě. Psychiatr vypověděl, že neshledává žádnou duševní poruchu.
K osobnosti pachatelky se vyjádřil následovně: „Osobnost pachatelky je jednodušeji
strukturovaná s poruchou v emoční složce. Jedná se o simplexní osobnost, emočně
chladnou. Obsahuje stenické a silové rysy. Je patrné dlouhodobě hrubě
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nezodpovědné chování, kdy se mnohokrát zadlužila a psychicky ubližovala blízkým
osobám.“
„Pachatelka je introvertní, depresivní a úzkostná. Na stavy smutku a úzkosti
dlouhodobě užívá antidepresiva, občas hypnotika na lepší kvalitu spánku.
Psychofarmaka jí předepisoval praktický lékař, u psychiatra nikdy nebyla.“
K průběhu činu znalec vypověděl: „Čin spáchala v tíživé životní situaci, kdy prodala
bez vědomí otčíma a jeho družky dům, který společně obývali. Spáchání činu bylo
odbrzděno alkoholem. Pachatelka dosud nebyla soudně trestána a kriminální
recidiva je značně nepravděpodobná.“
Psychologický posudek byl rovněž pořízen ve vazební věznici. V jeho průběhu:
„pachatelka spolupracuje, je lucidní a orientovaná. Zpočátku velmi tenzní, nervózní,
plačtivá, postupem doby se zklidnila.“
„IQ 105, tedy v pásmu průměru, bez poruch. Osobnost vykazuje známky zvýšené
podléhavosti, je sugestibilní.“

2.3.4 Alkoholová anamnéza
Pachatelka užívá alkohol od 14 let. Uvádí, že největší množství, které při jedné
příležitosti vypila, byla 4 piva a sklenice džusu s vodkou. Dle vlastních slov pije
střídmě, ale poměrně často.
„Piju maximálně dvě piva po večeři. Jinak v létě piju tak dvě nebo tři piva denně na
žízeň a osvěžení. Nikdy jsem s alkoholem neměla problém.“
Jak ovšem vypověděla při výslechu, v době spáchání druhého trestného činu
subjektivně cítila zbytkový alkohol, což svědčí o středním až silném stupni opilosti
v předchozí den. Také uvádí, že pije jen večer, ale u prvního trestného činu, který se
stal v dopoledních hodinách, uvedla, že již měla několik piv.
Dle psychiatra „nebylo možné stanovit hladinu alkoholu v době spáchání činů, avšak
lze předpokládat lehký stupeň prosté opilosti.“
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2.3.5 Rozsudek
Pachatelka spáchala zvlášť surové a trýznivé usmrcení oběti, které dopředu
plánovala. Čin spáchala v tíživé životní situaci, kdy prodala bez vědomí otčíma a
jeho družky dům, který společně obývali. Na spáchání činu měl vliv i alkohol.
Rozsudek: úhrnný výjimečný trest dle § 43 TZ 20 let odnětí svobody dle § 140, odst.
2 TZ (vražda) za použití § 54, odst. 2 ve věznici se zvýšenou ostrahou dle § 56, odst.
2, písmene d.

2.3.6 Shrnutí případu
Pachatelka neměla v minulosti ani současnosti problémy s abúzem alkoholu. Dle
posudků měl však alkohol vliv na spáchání trestného činu. Při páchání obou činů
byla pachatelka pod vlivem alkoholu, jehož hodnota však nebyla zjišťována.
Můžeme říci, že opilost měla v případě epizodický charakter.

2.4 Podobnosti případů
V této kapitole se budu snažit najít podobnosti jednotlivých případů. Výše jsou
uvedeny tři případy trestných činů vraždy v různém stadiu. Z povahy práce vyplývají
základní podobnosti, tedy že pachatelkou je žena, čin byl spáchán v posledních pěti
letech na území České republiky. Vzhledem k tomu, že na první vraždě se podílely 2
ženy, následující výčet se týká 4 pachatelek.
Při analýze případů dle výzkumných otázek bylo shledáno mnoho podobností.
a) Ve všech případech šlo o první trestný čin, kterého se pachatelky ve svém
životě dopustily.
b) Ve všech případech měly pachatelky s užíváním alkoholu zkušenost, nikdy
však nebyly pro abúzus alkoholu léčeny, nikdy pod vlivem alkoholu
nespáchaly trestný čin.
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c) Ve dvou případech měla opilost pouze epizodický charakter, tedy 3
pachatelky netrpí abúzem alkoholu.
d) Všechny pachatelky jsou kuřačky.
e) Ve všech případech měl alkohol vliv na spáchání trestného činu.
f) Ve všech případech šlo o lehký až střední stupeň prosté opilosti v době
spáchání trestného činu.
g) V žádném z případů nebyla zmenšena příčetnost pachatelky. Ani v jednom
případě se tedy nejednalo o trestný čin opilství dle § 360 Trestního zákoníku,
ani o tzv. „napití se na kuráž“.
h) Ve všech případech byl jako vražedná zbraň použit kuchyňský nůž.
i) Všechny pachatelky se k činu doznaly.
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Diskuze a závěr
Alkohol je v naší společnosti psychoaktivní látkou číslo jedna. Jeho užívání bývá
přehlíženo nebo společností tolerováno, první zkušenost s alkoholem nám často
umožní přímo rodiče. Přitom jde o návykovou látku se silným vlivem na osobnost a s
mnoha škodlivými účinky. Mezi velmi závažné škodlivé dopady užívání alkoholu
patří páchání kriminality, přičemž panuje obecný názor, že nejzávažnější
kriminalitou je právě ta násilná. Je to možná názor mylný, nicméně násilná
kriminalita mimo jiné ohrožuje přímo integritu člověka nebo jeho zdraví, což tento
obecný názor podporuje. Mnoho lidí považuje vraždu za vůbec ten nejtěžší zločin,
kterého se může člověk dopustit. I z tohoto obecného přesvědčení se začal vyvíjet
plán této diplomové práce.
Násilná kriminalita, potažmo vliv alkoholu na její páchání, je téma často
zpracovávané. Vzhledem k mému zaměření (pracovnímu i studijnímu) jsem toto
téma začala studovat a v jeho rámci se zajímat především o genderové zaměření na
ženy. Byla jsem překvapená, jak málo prací se věnuje ženám, jakožto pachatelkám
násilné kriminality. Během studia pramenů a literatury jsem však dospěla k názoru,
že vzhledem k podílu ženských násilných trestných činů k těm mužským, je
pochopitelné, že více literatury bude zaměřeno na muže. Přesto, a možná právě
proto, jsem chtěla přispět svou prací do zdrojů, které se věnují ženám – pachatelkám.
Metodika práce byla jasná, postupovala jsem v logických krocích dle výzkumného
designu, který jsem zpracovala jako klíč k tvorbě vlastní práce. Komplikace
v metodickém procesu nastala pouze v bodě, kdy nebylo možné pořídit fotokopie
soudních spisů, proto mi zabralo více času řazení a přepis pro práci důležitých částí
soudních spisů a následně jejich přepis.
Při plánování sběru dat pro tuto práci jsem měla představu o snadnosti získání
soudních spisů ke studiu. Proto jsem si stanovila časový horizont spáchání vraždy
posledních pět let, což je horizont blízký a přesto obsahující značné množství
případů. Důležité pro volbu tohoto horizontu bylo také to, že od 1. 1. 2010 vstoupil
v platnost nový trestní zákoník, a pro mě bylo důležité „nemíchat“ v práci obsah
zákoníku nového a toho starého, proto všechny případy, které jsem studovala, byly
rozhodovány již podle nové úpravy trestního zákoníku.
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Po zadání požadavků na soudní spisy na Krajském ředitelství policie hlavního města
Prahy jsem dostala k dispozici 6 Usnesení o zahájení trestního stíhání, z nichž pouze
3 splňovaly všechna požadovaná kritéria. Tímto množstvím jsem byla překvapena.
Přestože práce byla plánovaná jako případová studie, předpokládala jsem vzorek
větší. Další nemilé zjištění bylo, že nemohu pořídit fotokopie částí spisů, proto jsem
docházela studovat spisy do budovy KŘP hl. m. Prahy, což bylo velmi časově
náročné, když vezmeme v potaz, že jsem ručně opisovala celé části soudních spisů.
V budově KŘP není k dispozici studovna nebo podobná místnost pro studium spisů,
proto bylo potřeba značné míry improvizace jak personálu, tak mé. Počet tří
soudních spisů se tedy nakonec ukázal jako ideální s přihlédnutím k časové
náročnosti a k povaze práce.
Jak uvádí Pecinovská (2013), žen, k jejichž životnímu stylu užívání alkoholu patří,
stále přibývá. Můžeme z toho dovozovat, že v dlouhodobém horizontu můžeme
očekávat, že bude přibývat i trestných činů, které spáchaly ženy. Stále však platí, že
abúzem alkoholu trpí častěji muži, než ženy. Případy praktické části práce to
potvrzují. Pouze jedna z uvedených žen trpí škodlivým užíváním alkoholu, ostatní tři
jsou běžnými konzumenty alkoholu, jimž jeho užívání nečiní obtíže somatické,
psychické, ani sociální. Tři ze čtyř uvedených žen konzumují alkohol způsobem pro
ženy typickým. Jedná se o malou frekvenci užívání alkoholu, konzumaci výlučně
piva nebo vína, pomalé upíjení a neřešení problémů alkoholovou intoxikací.
Velice zajímavé bylo porovnání případů zpracovaných pro tuto práci s obecnými
informacemi z literatury. Agresivita, která je mnohem častější u mužů, byla jednou
z oblastí, které se věnovaly znalecké posudky pachatelek uvedených v práci.
Psycholog nalezl agresi v chování nebo osobnosti pouze jedné pachatelky. Jednalo se
o pachatelku Oksanu v případu č. 1 („U pachatelky je patrné zkratkovité agresivní
jednání v konfliktní situaci.“ „V mezilidských vztazích jsou zvýrazněny direktivněagresivní postoje.“). O agresivitě však můžeme uvažovat i v posledním případě, kdy
byla vražda spáchána zvlášť brutálním způsobem.
Obecně bylo složité porovnávat vybrané oblasti jednotlivých případů. Porovnávala
jsem části jednotlivých znaleckých posudků, což nebylo jednoduché s ohledem na to,
že každý posudek zpracoval jiný znalec. V některých případech se znalec
k jednotlivým oblastem vůbec nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že však porovnávané
72

oblasti jednotlivých činů měl dle otázek pro znalce daný znalec zpracovat, považuji
absenci jakéhokoliv záznamu za neexistenci jevu, nebo jeho nevýznamnost.
Heretik (1999) uvádí, že ženy bývají tempore criminis častěji pod vlivem afektu, což
se potvrdilo ve všech případech popsaných výše. Podle autora dále ženy častěji
vraždí kuchyňským nožem, což se také potvrdilo ve všech případech práce.
Celá diplomová práce se zabývala vlivem alkoholu na páchání trestných činů vraždy,
jejichž pachatelkami jsou ženy. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
Teoretická část vychází ze studia literatury a pramenů a nabízí tak přehled již
získaných informací. Tato část obsahuje kapitoly týkající se alkoholu, násilné
kriminality a jejich vzájemného vztahu. Oddíly, které se týkají alkoholu, popisují
jeho charakteristiku a popis, účinky, rizika užívání, krátkodobé a dlouhodobé
nežádoucí dopady užívání alkoholu, typologii osob podle konzumace alkoholu.
Krátké popisy jsou věnovány ženám a alkoholu a současnému stavu užívání alkoholu
v ČR. Kapitola, která se věnuje násilné kriminalitě, obsahuje podkapitoly týkající se
základních pojmů (násilí, agrese, kriminalita, násilná kriminalita), charakteristice
násilné kriminality, stavu násilné kriminality v ČR a v neposlední řadě oddíl, který se
věnuje ženám-vražedkyním. Stav užívání alkoholu v ČR a stav násilné kriminality
v ČR jsou pro názornost doplněny grafy. Stěžejní částí teoretické části práce je
kapitola, která popisuje alkohol jako kriminogenní faktor. Zde jsou popsány základní
teorie vztahu konzumace alkoholu a násilné kriminality a příčinná souvislost užívání
alkoholu a páchání násilné kriminality.
Praktická část podrobně studuje tři případy vražd, které spáchaly ženy pod vlivem
alkoholu. Pro výzkumnou část byla zvolena kvalitativní metoda analýzy soudních
spisů. Konkrétně byla pro analýzu dat použita metoda zachycení vzorců dle Čermáka
a Štěpaníkové (1998). V návaznosti na stanovení výzkumných cílů a výzkumných
otázek jsem sledovala výskyt alkoholu v životě pachatelky, zajímalo mě, zda byla
pachatelka dlouhodobou uživatelkou alkoholu, nebo měla opilost v době spáchání
činu epizodický charakter, analyzovala jsem psychiatrický a psychologický znalecký
posudek a všechny tři případy porovnala a hledala u nich podobnosti. Zaměřila jsem
se na oblasti alkoholové kariéry pachatelky, vlivem alkoholu na spáchání trestného
činu a strukturu osobnosti pachatelky.
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V prvním případě se na trestném činu podílely dvě pachatelky. U obou mělo užití
alkoholu v době spáchání trestného činu epizodický charakter, ani jedna netrpí
abúzem alkoholu, ani jedna z nich nebyla předtím soudně trestána. Obě pachatelky
byly příčetné. U obou žen měl alkohol rozhodný vliv na spáchání trestného činu. U
mladší z žen byl zjištěn střední stupeň prosté opilosti. Tato žena byla odsouzena k 8
letům odnětí svobody za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a byla na dobu
neurčitou vyhoštěna z ČR, protože zde pobývala ilegálně. Starší z pachatelek byla ve
stavu lehké prosté opilosti a za nadržování byla potrestána trestem odnětí svobody na
1 rok a trestem vyhoštění z ČR na dobu neurčitou.
V druhém případě pachatelka trpí abúzem alkoholu, přesněji diagnózou škodlivého
užívání. Za trestný čin ublížení na zdraví byla potrestána odnětím svobody na dobu
dva a půl roku. V době spáchání činu byla v afektu a byla ve stavu střední prosté
opilosti, která měla na čin vliv.
V třetím případě byla pachatelka potrestána souhrnným výjimečným trestem odnětí
svobody na 20 let, protože nejprve zvlášť brutálním způsobem zavraždila svého
otčíma a poté se pokusila zavraždit družku svého otčíma. V době spáchání obou
trestných činů byla ve stavu prosté opilosti lehkého stupně, duševní choroba byla
vyloučena. Činu se dopustila v tíživé životní situaci za přispění alkoholu.
Můžeme tedy shrnout, že všechny 4 pachatelky byly v době spáchání trestného činu
pod vlivem alkoholu, všechny byly příčetné a ani jedna z pachatelek nebyla
v minulosti soudně stíhaná. U třech z těchto pachatelek měla opilost v době spáchání
činu epizodický charakter, pouze jedna z nich konzumuje alkohol škodlivě. Všechny
4 ženy jsou kuřačky a ve všech případech byl použit jako vražedný nástroj
kuchyňský nůž. Tyto tři případy ničím nevybočují z případů běžně popisovaných
v literatuře.
Protože dosud nevznikla v rámci oboru adiktologie práce, která by se věnovala
problematice násilné kriminality pod vlivem alkoholu u žen, nabízí tato práce
východisko a základ k dalšímu rozpracování tématu a rozšíření výzkumu.
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