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• Dizertační  práce  je  převážně  zaměřena  na  zkoumání  problematiky  osobnosti  delinkventa, 

spadající  svou  podstatou  diferenciálně-diagnosticky  do  oblasti  poruch  osobnosti,  které  v 

souhrnu představují nesporně nejdiskutovanější a snad i nejproblematičtější diagnózu v rámci 

mezinárodní klasifikace nemocí. 

• Cílem práce není bezprostřední řešení problému diagnózy poruch osobnosti, nýbrž  zkoumání 

otázky depravace osobnosti,  a dále zkoumání pojmu depravace samého, jako užitečného, 

poněkud pozapomenutého klinického konstruktu zahrnujícího různě chápané změny osobnosti a 

vyskytujícího se běžně ve starší, většinou psychiatrické literatuře. Při zkoumání těchto otázek 

nejde  jen  o  klinicky  diagnostikovanou  poruchu  osobnosti  ve  smyslu  klasifikace,  ale  též  o 

projevy chování osobnosti relativně intaktní, diagnosticky nezajímavé, tzv. normální, lhostejno 

zda  osoby již  kriminální,  dosud nekriminální  či  prostě  nekriminální.  Hlavní  pozornost  je  z 

podstaty  věci,  vzhledem  k  forenzním  aspektům  soustředěna  na  osobnost  delinkventa,  a  to 

zejména pachatele recidivujícího. 

• V práci je zohledněno více aspektů; klinické aspekty dotýkající se diagnostiky poruch a změn 

osobnosti,  forenzně psychologické zaměřující směr zájmu k oblasti delinkvence a kriminální 

depravace osobnosti, také sociálněpsychologické a sociologické, vzhledem k otázce generačních 

změn a nárustu negativních jevů ve společnosti.  Pozornost je věnována nejen nově dorostlé 

první generaci vychované v novém společenském systému, ale i dospělým osobám vychovaným 

a  vzdělávaným  v  podmínkách  starého  systému,  avšak  svou  životní  praxí  působících  v 

současném. Za významné je považováno zkoumání možností včasné detekce změn osobnosti 

jedince  ve  smyslu  její  depravace  v  kontextu  dynamických  systémových  změn  ve 

společnosti z hledisek nejen sekundární, ale též primární prevence.

• Východiskem  je  poznání,  že  potřebnost  a  terminologická  užitečnost  pojmu  depravace  je  z 

pohledu forenzně psychologické  praxe  sice  zřejmá,  avšak samotný pojem zasluhuje  určitou 

revizi vzhledem k rychle se měnícím sociálním podmínkám i mentalitě lidí současnosti a z toho 

plynoucích  osobnostních  změn.  Jsou  nastíněny  a  zkoumány  možnosti  aplikace  dosud  úzce 

klinicky  chápaného  pojmu  depravace  osobnosti  a  jeho  využitelnosti  v  rámci  forenzně 

psychologického vymezení obsahu pojmu.  Záměrem je pro tyto účely teoretické rozpracování 

konceptu pojmu, který tak nově umožňuje podat systematicky strukturovaný popis nastupujících 

či  již rozvinutých negativních osobnostních změn ve smyslu depravace osobnosti  u jedince. 

Přitom je zdůrazněno sociálněpsychologické hledisko, zejména otázka,  nakolik korespondují 

tyto změny se sociálním prostředím a s obecněji  pozorovatelným zhrubnutím společenského 

makroklimatu. 
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• Z  empirických  hledisek  je  depravace  osobnosti  chápána  jako  stále  častěji  pozorovatelný 

patologický jev, projevující se v sociálním chování u konkrétního jedince v různých situacích, 

bezprostředních  vztazích  a  interakci  s  druhými,  ve  vzorcích  chování  a  v  aktuálně  dobově 

podmíněných  zvyklostech. 

• Je zkoumána možnost, zda lze depravaci považovat za průvodní důsledek změn společnosti a 

zvýšeného výskytu řady dalších sociálně patologických fenoménů, mimo jiné např. toxikomanie 

a  delinkvence.  V  této  souvislosti  je  konstatováno,  že  nikoli  náhodou  se  pojem  depravace 

osobnosti ujal v nedávno se konstituující adiktologii, kde již zdomácněl. Rovněž vzrůst podílu 

osob prvotrestaných a prvovězněných na kriminalitě, oproti minulosti zahajujících kriminální 

dráhu  poměrně  pozdě  až  ve  zralém  věku,  nikoli  jako  dříve  v  pozdním  dětství  či  rané 

adolescenci,  zjišťovaný  současnými  kriminologickými  výzkumy (Marešová,  2004)  na  nichž 

jsem se psychologickými kazuistikami podílel, naznačuje možné společenské vlivy na změny 

osobnosti ve smyslu depravace a na pravděpodobný širší výskyt v populaci.

• Obsah je členěn do čtyř hlavních oddílů,  kterými jsou: v první části:  „Teoretické základy 

konceptu depravace osobnosti“, v druhé „Empirické základy konceptu depravace osobnosti“, 

třetí  část  je  věnována  „Fenomenologii  depravované  osobnosti  ve  světle  teoretických  a 

empirických zjištění“ a poslední pojednává o „Praktické aplikaci nově definovaného konceptu 

depravace osobnosti ve forenzně psychologické praxi“. 

• V první části je podán výklad pojmu depravace osobnosti, vznik, vývoj, zdroje, užití v dalších 

oblastech,  např.  psychiatrii,  adiktologii,  resocializační  pedagogice  a  jeho  diferenciálně-

diagnostický význam v klinické praxi. Dále je pojednán pojem depravace osobnosti ve forenzní 

psychologii  a  jeho  diferenciálně-diagnostický  význam,  rovněž  z  hlediska  sociálně 

psychologických kontextů,  jakož i  psychologie osobnosti.  Jsou zdůrazněna hlavní  teoretická 

metodologická  východiska  pro  výzkum  depravace  osobnosti  nekriminální  a  kriminální 

osobnosti.  Pozornost  je  věnována  rovněž  etickým  aspektům,  vzhledem  k  úzké  souvislosti 

egocentrismu  s  depravací osobnosti.  Stěžejní  důraz  je  v  této  práci  kladen  na  koncepty 

psychologie osobnosti podle modelu H. J. Eysencka a psychologie kriminální  osobnosti z 

pohledu srovnávací klinické kriminologie podle teoretického modelu J. Pinatela, které zde 

jako jednota obecného a zvláštního neoddělitelně představují základ pojetí zkoumání osobnosti 

a  jednotlivých  složek  osobnosti,  jakož  i  jejích  změn  v  celku  osobnosti  i  parciálně  po 

jednotlivých  složkách.  Za  metodologicky  přínosné  jsou  považovány  výzkumné  přístupy 

Glueckových,  založené  na  zkoumání  temperamentu,  charakteru,  a  sociálních  faktorů v 

longitudinálních katamnestických výzkumech delinkventních souborů.
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• Druhá  část   se  týká  empirických  základů  konceptu  depravace  osobnosti,  pojednává  o 

metodologii a metodice výzkumů v této práci, charakterizuje zvolené testové instrumentárium 

pro  vyšetření  a  komparaci  dvou  zkoumaných  skupin  dospělých  recidivistů  do  35  let  věku 

(n=63),  jednak  čistě  majetkových,  vykonávajících  trest  v  dozorovém  typu  věznice,  jednak 

násilných byť převážně majetkově motivovaných, vykonávajících trest odděleně v ostraze ve 

společné Věznici Stráž pod Ralskem. Bylo zpracováno celkem 63 kazuistik recidivistů, které 

jsou hlavním podkladem kvalitativní analýzy celého výzkumu. Výstupy jsou porovnávány s 

výsledky  testových  vyšetření  psychologickým  instrumentáriem  ke  zjišťování  depravace 

osobnosti ze vstupních vyšetření z období let 2002-2009 se soubory ostatní netříděné vězeňské 

populace, jednak dospělých v dozoru, zčásti v dohledu, jednak  mladistvých, odsouzených k 

nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody, resp. trestního opatření, vyšetřených stejnými 

testovými  metodami  (n=507;  z  toho  120  mlad.)  vykonávajících  trest  odděleně  ve  společné 

Věznici  Všehrdy.  V  návaznosti  na  výsledky  dokončeného  tříletého  výzkumu  recidivy  a 

recidivistů,  jehož  jsem  spoluautorem  a  realizátorem  psychologické  části,  který  již  byl 

publikován (Marešová a kol. Recidiva a recidivisté, možnosti trestní justice, Praha: IKSP, 2011. 

302  s.)  byl  z  důvodu  možnosti  srovnání  běžné  kriminální  osobnosti,  ať  už  recidivující  či 

prvovězněné, proveden dva roky trvající vlastní výzkum souboru vězňů vykonávajících trest 

rovněž ve Věznici Všehrdy, složeného z prvovězněných a recidivních mladistvých i dospělých 

toxikomanů (n=101),  dokončený  na  přelomu  roku  2012/2013.  Pro  možnost  porovnání 

kriminální  a  nekriminální  populace mužů  bylo  využito  kvantifikovaných  výsledků  z 

psychologických  vyšetření  uchazečů  k  městským  policiiím  a  uchazečů  a  zaměstnanců 

soukromých  bezpečnostních  služeb,  rozdělených  do  dvou  souborů  (n=386)  psychologicky 

vyšetřených (v rámci širší baterie testů) též instrumentáriem ke zjišťování depravace osobnosti 

ve směru k delinkvenci v období let 1996-2012. 

 Samo instrumentárium obsahuje testový soubor dostatečně pokrývající osobnost z hlediska zkoumání  

depravace,  v  jehož  rámci  jsou  administrovány následující  metody  a  techniky:  Říčanův  Test  intelektového  

potenciálu TIP /forma A,B/, vhodný pro průměrnou a podprůměrnou populaci, Eysenckův osobnostní dotazník,  

která je rozšířen o škálu psychoticismu, postihující psychopatické rysy (ostatně původně aplikovaný právě na  

populaci  vězňů),  dále  Crown,Cripsův  dotazník  neurotických  symptomů  Middlesex  Hospital  Questionnaire  

/MHQ/, dále Buss,Durkee-ové Inventář agresivity a  hostility B-D-I, a Doležalovo Doplňování vět (Můj život v  

jednadvaceti větách), pokrývajících poloprojektivní formou socializaci jedince. 

• Vedle výše uvedených souborů vyšetřených instrumentáriem je nezávisle na těchto výzkumech 

podán  periodicky  opakovaný  komparativní  standardizovaný  výzkum  věkových  kohort 

mladistvých delinkventů a  kontrolních skupin  nedelinkventů (studenti  SPŠ Most;  učni 

SOU  Meziboří)  v  jednotlivých čtyřech  časových  dekádách  -  1979  (Křenek,1980),  a 
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navazujících tří vlastních forenzně psychologických výzkumů uskutečněných postupně v letech 

1989,  1994,  2005  za  období  posledních  více  než  30  let. Jednotlivé  soubory  byly  pokaždé 

jednotným  způsobem  vyšetřeny  standardizovaným  anamnestickým  dotazníkem  v 

sociodemografických datech,  a  u  delinkventních  mladistvých v  analýzách trestné  činnosti  k 

zhodnocení  jejích  dlouhodobých  trendů  (n=603).  Mezi  soubory  existují  zřetelné  rozdíly  ve 

stručnosti  charakterizované  tak,  že  zatímco  mladiství  konce  70.  byli  většinou  „sociální 

outsideři“ stojící na okraji mimo normu - sociálně nedostačiví, pak další dva soubory konce 80. 

let  a  1.  pol.  90.  let  lze  označit  jako výchovně zanedbané  „dravé pragmatiky“,  toužící  po 

luxusu, odchylně adaptované, více podobné normě; naproti tomu posléze poslední soubor z roku 

2005  představuje  „zhuštěný  finální  produkt" dlouhodobého  procesu  geneze  sociálně 

patologického fenoménu delinkvence mládeže, kombinaci a kulminaci obojího, obohacený o 

znaky kriminality  dospělých -  instrumentalitou  jednání,  brutalitou  provedení  trestného činu. 

Hlavně však tím, že poprvé převážila násilná, byť majetkově motivovaná trestná činnost nad 

majetkovou  (loupežné  přepadení,  typický  delikt  současného  mladistvého  pachatele  trestné 

činnosti). Materiál byl publikován (Tamchyna, 2013).  

•  Celkově  bylo  testovým  instrumentáriem  ke  zjišťování  depravace  osobnosti ve  směru  k 

delinkvenci psychologicky vyšetřeno v letech 1996-2012 (n=1057) z celkového počtu všech 

souborů  probandů,  včetně  anamnesticky  vyšetřených,  tvořícího  výsledný  výzkumný  soubor 

(n=1660). Veškerá data z testového instrumentária jsou kvantifikována, vzájemně komparována 

a  využita  k  výsledné  analýze,  vedle  kvalitativní  analýzy  anamnézy  a  tzv.  tvrdých  dat, 

sociodemografických  dat  ze  standardizovaného  anamnestického  dotazníku,  jakož  i  analýz 

trestné činnosti a vypovídající hodnoty spáchané trestné činnosti, druhu a způsobu provedení 

konkrétního trestného činu do celkové výsledné syntézy,  umožňující  formulovat  nové pojetí 

depravace osobnosti. 

• Třetí  část   disertační  práce  pojednává  ve  3  samostatných  kapitolách  o  "Fenomenologii 

depravované  osobnosti  ve  světle  teoretických  a  empirických  zjištění".  Zdůrazněny  jsou 

kontexty změn společenského systému a možný vliv na utváření nové generace delinkventů a 

charakter  jejich  trestné  činnosti,  analýzou  a  komparací  je  stručně  zhodnocen  podíl  změn 

sociálních subsystémů a širšího sociálního okolí  z hlediska generačních změn.  Samostatnou 

kapitolu tvoří  "Trestněprávní analýza sociálně patologického fenoménu delinkvence" ve 

společnosti  v období společenského zvratu a počátečních projevů v nově nastavené sociální 

situaci a širších společenských podmínkách v uplynulých dvou dekádách 21. stol. Je založena 

na  komparaci  statistik  o  kriminalitě  dřívější  doby a  dneška  v  kontextu  s  jevem depravace. 
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Poskytuje kvalitativní a kvantitativní srovnání dat nazíraných v detailu na podkladě vlastních 

longitudinálních  výzkumů  s  celostátními  statistikami  reprezentujícími  celek.  Navazuje  na 

kapitolu "Některé sociologické a sociálně psychologické aspekty jevu depravace", přičemž 

obě kapitoly jsou uvedeny do souvislosti  s vlastními výsledky zjištěnými longitudinálními i 

současnými výzkumy depravace osobnosti delinkventní (i nedelinkventní) populace, zachycující 

její  souvislou  etiopatogenezi  v  řádu  několika  desítiletí.  V samostatné  kapitole  je  obsaženo 

zobecňující "Shrnutí zjištěných výsledků z vlastních provedených empirických výzkumů 

depravované osobnosti" ve vzájemné komparaci  souborů mezi  sebou a zjištění  shod a 

rozdílů.  Z hlediska psychologie osobnosti  je  zde podána  zobecněná analýza kazuistik obou 

souborů tzv. novorecidivistů a rozdílů mezi nimi, jakož i některé odlišnosti od jejich předchůdců 

tzv. starorecidivistů  dopouštějících se trestné činnosti v podmínkách dřívějšího společenského 

systému do roku 1989 (Čepelák, 1973, 1982; Dufek, 1980; Suchý, 1986). Na základě obsáhlého 

výzkumného materiálu jsou formulovány mechanismy vzniku a průběhu depravace osobnosti, 

etiopatogeneze depravace,  jako mechanismu změny osobnosti  v procesu depravace do stavu 

depravace.  Poznatky získané  z  výzkumných souborů  jsou uspořádány a  komparovány mezi 

jednotlivými soubory podle těchto  zkoumaných oblastí:  Rodinná situace,  Ústavní  výchova, 

Výchova  a  vzdělání,  Rodinný  stav,  Zájmy,  Psychopatologie,  Závislosti,  Depravace, 

Egocentričnost,  Agresivita  a  hostilita,  Inteligence,  Temperamentové  vlastnosti,  Neurotická 

symptomatika. Všechny uvedené faktory jsou pokryty instrumentáriem ke zjišťování depravace 

osobnosti, jehož nezbytnou součástí je kvalitativní analýza anamnézy. 

• Vzájemnou komparací souborů v anamnézách a testovém vyšetření osobnosti instrumentáriem 

byla podána fenomenologie osobnosti delinkventa, která poskytuje výsledný obraz osobnosti 

majetkového recidivisty, násilného recidivisty, dospělého prvovězněného pachatele, mladistvého 

pachatele, a dále obraz prvovězněného toxikomana, recidivního toxikomana, rozdělených podle 

věku  na  dospělé  a  mladistvé,  jakož  i  rozdíly  mezi  netoxikomanickými  a  toxikomanickými 

mladistvými. Celkově je detailně rozpracována především výsledná fenomenologie dospělých 

novorecidivistů limitovaných věkově do 35 let věku dopouštějících se trestné činnosti v období 

změny společenského systému a mladistvých pachatelů ve výkonu trestu a zjištěné rozdíly v 

čase i odlišnosti mezi soubory navzájem. Na podkladě celkové analýzy, komparace a syntézy 

výsledků  bylo  u  delinkventních  souborů  zjištěno  těchto  5  hlavních  společných  znaků 

depravace osobnosti: 1) psychoticismus, 2) neuroticismus, 3) extraverze, 4) tzv. kriminálně-

neurotické trias /fobie, somatizace, deprese/, a  5) hostilita, chápaná podle Busse, Durkee-ové 

jako složená vlastnost, sycená resentimentem a podezíravostí, které se u nedelinkventních v této 

celkové kombinaci téměř nevyskytují, (což platí pro "kriminálně-neurotické trias",a "hostilitu").
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• Zjištěné znaky depravace umožňují v následující a poslední části práce vymezení zobecněné 

operacionální definice depravované osobnosti:

 Osobnost  depravované  osoby -  lze  z  celkového  hlediska  poznatků  zjištěných 

empirickými  výzkumy  operacionálně  vymezit  jako  emočně  labilního  jedince  převážně 

extrovertně  zaměřeného,  zpravidla  cholerického  typu  temperamentu  (v  méně  případech 

labilního  introverta  melancholického typu),  spíše  průměrně  intelektově  disponovaného.  Tato 

osobnost  se  vyznačuje  přítomností  výraznějšího  psychoticismu,  a  typicky  se  opakující 

konstelací  příznaků  tzv.  kriminálně  neurotického  trias,  tvořeného  výraznými  fobiemi, 

depresemi, a somatickými příznaky, ústícími do sníženého emočního ladění. Současně se u ní 

projevuje  hostilita,  sycená  rysy  resentimentu  a  podezíravosti,  skládající  se  při  souběžném 

výskytu  ve  výsledný  obraz  depravace  deficientní  egocentricky  strukturované  osobnosti, 

překračující intenzitou a strukturou obtíží osobnost normálního (nekriminálního) jedince, avšak 

nedosahující svou intenzitou příznaků ve smyslu psychiatrické diagnózy psychicky nemocného 

člověka nebo diagnózy poruchy osobnosti. Tato skladba osobnostních vlastností zakládá možné 

obtíže,  které  se  mohou  v  důsledku  oslabeného  systému  zábran  a  autoregulace  projevovat 

sociálně  patologickými  tendencemi:  např.  rozvojem  závislostí,  event.  přerůstajícím  v 

delinkvenci,  zejména za souběhu nepříznivých sociálních  podmínek nebo v náročné životní 

situaci.

 Depravace  osobnosti -  se  tak  může  blíže  charakterizovat  jako  v  rámci  zvládnuté 

socializace  dodatečně  vzniklá  deficientní  změna  egocentricky  strukturované  osobnosti, 

poškozené v jedné či více složkách osobnosti (temperament, charakter, inteligence, somatika) a 

odpovídajících  složkách depravace.  Depravovaná osobnost  tudíž  vykazuje  4  složky -  druhy 

depravace zahrnující: 1) deficity emocionální, 2) deficity konativní (citově-volní), 3) deficity 

kognitivní, zvláště ve smyslu katatymně zkresleného nazírání reality, a 4) deficity somatické, 

souhrnně se projevující  vně osobnosti,  především v interpersonálních vztazích,  nedosahující 

však ještě na psychiatrickou diagnózu poruch osobnosti.      

• Možnostem praktické aplikace konceptu depravace osobnosti ve forenzní psychologii je 

následně  věnována  závěrečná  čtvrtá  část  práce.  Je  předložen  výsledný  model  depravace 

osobnosti a  její  definice,  vysvětleny  jsou druhy  a  stupeň  depravace  osobnosti,  a  to  na 

podkladě teoretické analýzy pojmu a empirických zjištění  z  výsledků výzkumů osobnosti  u 

zkoumané  delinkventní  populace.  Byla  prokázána  možnost  zjišťování  stupně  depravace  na 

podkladě detailní analýzy sledovaných znaků depravace, zvláště na podkladě jednoho z nich - 
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„agresivity-hostility“  podle  Buss,  Durkee-ové,  a  to  ze  tří  hledisek:  z  hlediska  závažnosti 

jednotlivých znaků;  podle  rozsahu jednotlivých znaků;  podle  kombinace  znaků;  tedy co  do 

počtu, konstelace a intenzity s charakteristickým stupňovitým uspořádáním v jejich skladbě u 

jednotlivce i souboru. Od prvotních pocitů viny stupňujících se po nejzávažnější formy fyzické 

agrese,  až  po  těžce  depravované  nepokrytě  egocentrické  až  antisociální  osobnosti.  Nejtěžší 

stupně  depravace  jsou  plně  uvědomované,  zvnitřněné;  pachatel  si  je  postupně  vědom  své 

depravace a je se svým stavem srozuměn, což se projevuje vědomě bezohledným jednáním. 

Obdobně  hloubka  depravace je  postižitelná  analýzou  struktury  postižení  z  hlediska  složek 

osobnosti a jim odpovídajících složkách depravace (druhů depravace). Druhy depravace jsou po 

složkách  rozlišeny  na  kognitivní  depravaci,  emocionální  depravaci,  konativní  depravaci  a 

somatickou depravaci, které mohou být zvýrazněny  převažujícím deficitem buď v jedné nebo 

více složkách či celé osobnosti.

• Pro svůj význam je  analyzován psychoticismus  až do úrovně položkové analýzy, a to pro 

svou souvstažnost s egocentrismem a hostilitou, sycenou podezíravostí a resentimentem (pocit 

křivdy)  jež  v  souhrnu  dávají  za  jistých  podmínek  vzniknout  výslednému  egocentrickému 

nastavení depravované osobnosti. Položková analýza byla provedena ve dvou rovinách: 1) jako 

analýza  dvou  nástrojů  měření  psychoticismu  /původní  verze  Dotazníku  PEN  (Čepelák, 

Urbanová) a současná verze Dotazníku DOPEN (Ruisel, Müllner)/, a  2) jako analýza souborů v 

dimenzi  psychoticismus.  Byl  zkoumán  podíl  položek  měření  tzv.  „kriminálního  sklonu“ 

(Čepelák, Urbanová, Praha, VÚP, 1973), převzatých z dotazníku PEN, jenž obsahoval navíc 

samostatnou  škálu  tzv.  kriminálního  sklonu  vedle  samostatné  škály  psychoticismu  v  nyní 

používaném dotazníku DOPEN. Bylo zjištěno, že DOPEN je v psychoticismu podstatně sycen 

položkami tzv. kriminálního sklonu; proto tak dobře rozlišuje „krimi - populaci“. Zároveň byla 

provedena položková analýza  u  souborů probandů v  dimenzi  psychoticismus.  Položky byly 

rozděleny do 2 skupin: jednoznačně vnitřně podmíněných, 2) sociálně ovlivnitelných. Přitom se 

ukázalo, že většina položek je sycena u kriminální i nekriminální populace sociálně sycenými 

položkami (až 76% recidivistů, 55% prvovězněných, 42% nekriminálních). Provedená analýza 

ukázala,  že  nejen  extraverze,  podléhá  změně,  jak  dříve  prokázal  Reykowski,  ale  i  dimenze 

psychoticismus, alespoň v položkách sociálně ovlivnitelných. Vedle druhu, stupně a hloubky 

depravace  nutno  rozlišit  ještě  formu  depravace. Forma  depravace  je  kategorií  v  rovině 

konkrétní, ze základní sociální depravace jsou odvozeny přerůstající formy ústící do kriminální 

depravace, alkoholové depravace, toxikomanické a mnoho dalších forem. 
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• Jako společnou vlastností, která tvoří podstatu depravace osobnosti se ukázala být, nikoli 

agresivita,  jak by se na první pohled mohlo zdát, nýbrž egocentrismus stojící  v pozadí 

motivace  podstatné  části depravovaných  osob;  je  také hlavní  příčinou  depravace. 

Agresivita  mívá spíše instrumentální  ráz,  jako pouhý prostředek a  vnější  projev provázející 

jednání  směřující  k  dosažení  rozličně motivovaných cílů  za účelem saturace potřeb pomocí 

nedovoleného (delinkventního) jednání. V kriminální populaci typicky převažuje hostilita jako 

její podstatný znak, která se u kontrolních souborů nedelinkventů vyskytuje jen zřídka. Co však 

naopak  vyšetřené  nekriminální  a  kriminální  soubory  jako  jediný  znak  spojuje  v  oblasti 

psychopatologie,  jsou  výrazně  se  projevující  fobie,  jako  zobecněný  strach  manifestovaný  v 

rozličné podobě jednotlivých jeho příznaků. 

• V závěrech a diskuzi jsou nastíněny možnosti využití metodiky zjišťování depravace osobnosti 

nejen  ve  forenzně  psychologické  a  v  jejím  rámci  penitenciární  psychologie,  ale  i  v  širší 

psychologické  praxi,  poradenské  a  personální  psychologii,  jakož  i  v  kriminologicko-

penologickém výzkumu. Vzhledem k celkově zjištěné  měkčí patologii osobnosti současných 

prvovězněných i recidivních delinkventů oproti jejich předchůdcům působícím v předchozím 

společenském systému v 70. a 80. letech při  souběžně mnohonásobně zvýšené kriminalitě a 

rostoucí  brutalitě  deliktů,  zvláště  mladistvého  dorostu,  se  ukazuje  jisté  stírání  dříve  ostře 

vymezených  hranic mezi  dospělou  kriminální  a  nekriminální  populací  a  "zakrojování" 

nedovoleného jednání (ústícímu do kriminality) do stále širších dosud bezúhonných vrstev. Jsou 

představováni  po  spáchání  deliktu  prvotrestanými,  či  prvovězněnými,  spíše  nevýrazně 

depravovanými osobami nepostačujícími, neschopnými, někdy neochotnými (např. toxikomani) 

dostát  zvýšeným  nárokům  na  uhájení  životní  existence  v  individualisticky  zaměřené,  na 

dosahování  zisku  a  peněz  cílově  i  hodnotově  orientované  společnosti,  nepříliš  zohledňující 

principy sociální sounáležitosti.  Lze tak dovozovat, že množství osob, u kterých je možné 

konstatovat depravaci osobnosti, se bude i nadále spíše zvyšovat. 

• Pomocí  nově  koncipovaného  konstruktu  depravace  a  nástroje  jejího  zjišťování  v  podobě 

instrumentária  lze  nahradit  subjektivní  morální  soud,  moralistní  hodnocení  (vzhledem  k 

proměnlivosti norem, hodnot, zvyklostí), objektivním psychologickým vyšetřením osobnosti na 

podkladě  vědecky  zdůvodněných  psychologických  metod.  Je  zbaveno morálního  odsudku a 

umožňuje  psychologické  posouzení  depravace  osobnosti,  aniž  by  proband  byl  označen 

zavrhující  nálepkou  nemorálního,  asociálního,  antisociálního  jedince.  Je  proto  vhodný  k 

profylaxi právě svou možností přispět k sebepoznání probanda v pro něj přijatelné nezavrhující 

formě. Je to důležité z etického hlediska, kdy jedinec může nazírat sebe sama, aniž by došlo k 
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iatrogenitě (a odrazení) faktem působení již pouhou procedurou psychologického vyšetření, a 

ovšem leckdy i nálezu. 

• Podařilo se zpřesnit klinické, poněkud vágní, třebaže plně oprávněné pojetí pojmu depravace a 

rozšířit jej o sociálně psychologické a forenzně psychologické přístupy. Přitom ovšem dlužno 

poznamenat, že samotný pojem depravace ve skutečnosti sahá hluboko do historie evropských 

národů (Francie,  Anglie) a jeho původní význam spočíval  v posouzení zkaženosti  pachatele 

posuzované soudcem před vynesením trestu.  Po složitých peripetiích rozvoje věd je  vlastně 

vložen zpět a navrácen do forenzní oblasti  trestní justice ze které původně vzešel, avšak na 

kvalitativně  nové  úrovni  forenzní  psychologie.  Nové  pojetí  depravace  umožňuje  lépe 

reflektovat  změněné  sociální  podmínky  společnosti  a  současného  života  s  důrazem na 

sociálněpsychologické aspekty poukazující na možnosti změny osobnosti, jako do značné 

míry sociálně podmíněné.  Jako takové se tyto změny dodatečně projevují u dosud normálně 

socializované osobnosti (ve smyslu nekriminální).  

• Zaplňuje  se  tak  prázdný  prostor  mezi  normou  a  patologií  a  odstraňuje  se  nepatřičná 

etiketizace jedince, psychiatrizace ev. kriminalizace leckdy banálních osobnostních, nejčastěji 

charakterových vad.

• To má význam z hlediska individuálního psychologického posuzování jedince a v širším smyslu 

i rozšíření možností prevence nejen  delinkvence samotné, ale i dalších lavinovitě se šířících 

sociálně patologických jevů, především toxikomanie, vyrůstající rovněž ze slabosti deficientní 

osobnosti.  
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