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Abstrakt: 

Duševná porucha a trestná činnosť je neustále aktuálna téma vďaka vysokej medializácii 

trestných činov pacientov, ktorá podporuje ich stigmatizáciu. Cieľom práce bolo 

zmapovanie pohľadu pacienta na svoju trestnú činnosť. Popísali sme proces 

trestnoprávneho konania s duševne chorých páchateľom a ochranné opatrenia. Venovali 

sme sa vybraným aspektom vnímania trestnej činnosti – motivácii, atribúcii viny, 

sebaobrazu a trestu. Popísali sme duševné poruchy v psychiatrickej ochrannej liečbe a ich 

forenzný význam. Pre účely výskumu sme využili kvalitatívnu analýzu 

pološtruktúrovaného rozhovoru, metódu koláča viny, zdravotné záznamy a súdnoznalecké 

posudky. Vzorku tvorilo 16 pacientov nariadenej psychiatrickej ochrannej liečby 

v Psychiatrickej nemocnici Bohnice, Praha, Česká republika. Získané výsledky sú 

rôznorodé a zodpovedajú vysokej heterogenite výskumného súboru. Za najdôležitejšie 

výsledky práce považujeme potvrdenie názoru, že nielen duševná porucha, ale aj ďalšie 

faktory ako osobnosť, užitie návykových látok alebo nízka kontrola impulzov, sa podieľajú 

na vzniku trestnej činnosti a pacienti si toho sú vedomí a nevysvetľujú svoju trestnú 

činnosť len v rámci duševnej poruchy. Práca poukazuje na využívanie množstva obranných 

mechanizmov u pacientov s cieľom vyrovnať sa s pocitmi viny a zachovania pozitívneho 

obrazu pacienta. Výsledky práce prispievajú k porozumeniu toho, do akej miery sú pacienti 

schopní náhľadu na trestnú činnosť a aký má na to vplyv duševná porucha.  

Kľúčové slová:  

Duševná porucha, trestný čin, vina, obraz Ja, ochranná liečba 
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Abstract: 

Mental disorder and criminal activity is always a current topic because of high promotion 

of offences in the media which enhances its stigmatization. The aim of the work was 

mapping of patient´s view of his criminal activities. We described criminal proceedings 

with mentally ill offender and measures of protection. We addressed to chosen aspects of 

perceiving of criminal activities – motivation, attribution of guilt, self-image and 

punishment. We described mental disorders in psychiatric protective treatment and their 

forensic significance. We used the qualitative analysis of semi-structured interview, 

method called pie of guilt, medical records and forensic expert testimony. The sample 

consisted of 16 patients of psychiatric protective treatment in Psychiatric hospital Bohnice, 

Praha, Czech republic. Collected data are various and they account for the heterogenity of 

research group. The main work result is a support for opinion that not only mental 

disorder, but also many other factors such as personality, substance abuse or poor impulse 

control, are responsible for the origin of offence and that patients are conscious of it and 

they don´t interpret it only within the frame of mental disorder. The work highlights on the 

using of many ego mechanisms of defense to cope with feelings of guilt and maintain 

positive self-image of patients. The work results contribute to understanding in what extent 

patients are able to understand their criminal activities and what influence has the mental 

disorder on it.  

Keywords:  

Mental disorder, offense, feelings of guilt, self-image, protective treatment 
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Úvod 

     Často sa stretávame s názorom, že duševne chorí pacienti sú nebezpeční a je dobré sa 

im radšej vyhnúť, pretože nevieme, čo od nich máme očakávať. Tento názor je 

podporovaný medializáciou prípadov, kedy duševne chorý pacient vykoná trestný čin. 

Tieto činy bývajú prezentované ako vysoko brutálne, akoby bez zjavnej motivácie a často 

sa obeťami stávajú ich najbližší príbuzní. Avšak realita je odlišná. Duševne chorí pacienti 

sa častejšie stávajú obeťami trestných činov ako ich páchateľmi. Navyše, samotná duševná 

porucha nie je jediným vysvetľujúcim faktorom páchania trestnej činnosti. Ďalšími 

faktormi, medzi mnohými, môže byť užitie návykovej látky, história zneužívania v detstve, 

komorbidita s poruchou osobnosti, predovšetkým disociálnou poruchou osobnosti, nízka 

kontrola impulzov a iné.  

     V prípade duševných porúch býva trestný čin posudzovaný odlišne ako čin spáchaný 

duševne zdravým človekom. Dôležitú úlohu zohráva privolaný súdny znalec, ktorý 

rozhoduje o uznaní zmenšenej príčetnosti alebo nepríčetnosti, o motivácii trestného činu 

a podobne. V prípade, ak znalec dospeje k záveru, že duševná porucha ovplyvnila jeho 

konanie a v rámci ochrany spoločnosti jeho pobyt na slobode nie je bezpečný a je potrebné, 

aby sa liečil, nariaďuje sa ochranná liečba, ambulantná alebo ústavná. 

     Existuje niekoľko typov ochrannej liečby podľa zamerania na cieľovú skupinu – 

protitoxikomanická, protialkoholická, sexuologická a psychiatrická. V našej práci sa 

zameriavame na psychiatrickú ochrannú liečbu, ktorá v sebe zahŕňa predovšetkým poruchy 

zo schizofrénneho spektra, afektívne poruchy a poruchy osobnosti.  

     Prvá kapitola práce popisuje právne aspekty posudzovania duševne chorého pacienta. 

Oboznamuje s pojmami ako je napríklad vymedzenie trestného činu, stručný prehľad 

vyšetrovania trestnej činnosti, súdne pojednávanie aj ukladanie trestu. Špeciálne sa 

zameriava na stav zmenšenej príčetnosti a nepríčetnosti a úlohou súdneho znalca 

v trestnom konaní. Druhá kapitola sa venuje opatreniam v prípade duševných porúch – 

ochrannej liečbe a zabezpečovacej detencii. Tretia kapitola je venovaná motivácii trestného 

činu, otázkam viny a jej atribúcie, vnímaním seba samého a obranným mechanizmom. 

Štvrtá kapitola je zameraná na forenzne významné duševné poruchy v psychiatrickej 

ochrannej liečbe. Najviac priestoru je venovaného schizofrénii, nakoľko sa s ňou 

stretávame v ochrannej liečbe najčastejšie. Venujeme sa aj poruchám osobnosti, pretože 

ich forenzný význam je nezanedbateľný či už ako samotnej poruchy alebo ako komorbidity 

s inou duševnou poruchou. Piata kapitola je špeciálne venovaná trestnej činnosti duševne 
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chorých pacientov. Prinášame prehľad štúdii týkajúcich sa násilia pri jednotlivých 

poruchách. Venujeme sa užívaniu návykových látok v kombinácii s duševnou poruchou 

a páchaniu trestnej činnosti.  

     V empirickej časti sa venujeme kvalitatívnej analýze pološtruktúrovaného interview a 

metóde koláča viny. Práca mapuje viaceré aspekty trestnej činnosti z jedinečného pohľadu 

samotného páchateľa, ktorý trpí duševnou poruchou. Za ciele práce sme si zvolili zistiť, 

ako popisujú trestný čin, čomu pripisujú dôvody vzniku trestného činu, ako vnímajú 

samých seba a zmeny v ich živote, ako vnímajú obeť svojho trestného činu, posúdenie 

vlastnej nebezpečnosti.  

     Práca poskytuje pohľad na to, ako pacienti môžu vnímať svoju trestnú činnosť. 

Zameriava sa na prisúdenie podielu viny, ktorú prisudzuje pacient rôznym faktorom. Snaží 

sa poukázať na to, ako pacienti skresľujú vnímanie trestnej činnosti s cieľom zachovať si 

čo najpozitívnejší obraz samého seba.  
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I. TEORETICKÁ ČASŤ 

 

1 Posudzovanie trestnej činnosti v prípade duševných porúch 

     Posudzovanie trestnej činnosti prebieha jasne stanoveným súborom postupov, ktoré by 

mali viesť k objasneniu trestného činu. Avšak, ak sa v priebehu vyšetrovania zistí, že 

trestný čin vykonal duševne chorý človek, je potrebné na túto okolnosť prihliadať 

v priebehu celého trestného konania. V nasledujúcej kapitole sa venujeme procesu 

trestného konania a snažíme sa poukázať na špecifiká, na ktoré sa prihliada, ak trestný čin 

vykonal duševne chorý pacient.  

1.1 Trestný čin  

     Ustanovenie § 13 odst. 1 trestného zákonníka (zákon č. 40/2009 Sb., trestného 

zákonníka) definuje trestný čin ako: „protiprávny čin, ktorý trestný zákon označuje ako 

trestný a ktorý vykazuje znaky uvedené v takomto zákone“ . Za trestne zodpovedného sa 

človek považuje vtedy, ak trestný čin vykonal úmyselne a v niektorých prípadoch aj vtedy, 

ak bol zavinený z nedbalosti. Trestný čin sa podľa českého trestného zákona vyznačuje 

nasledujúcimi znakmi: 

 je protiprávny (protiprávnosť môže byť vylúčená v prípade nutnej obrany, krajnej 

núdze, povolenia poškodeného), 

 obsahuje prvky tvoriace tzv. skutkovú podstatu trestného činu: objekt trestného 

činu (chránenú právnu hodnotu), jeho objektívnu stránku (jednanie, následok 

a kauzálny vzťah medzi nimi), páchateľa (subjekt, ktorý trestný čin vykonal), 

subjektívnu stránku činu (forma zavinenia – úmyselná alebo nedbalosť), 

 všeobecné požiadavky na subjekt trestného činu (páchateľa), čo znamená, že ide 

o fyzickú osobu, ktorá je trestne zodpovedná, je staršia ako 15 rokov (§ 25) a v čase 

činu bola príčetná (§ 26), 

 trestný čin je spoločensky škodlivý, porušuje právne hodnoty, pred ktorými je 

potrebné spoločnosť chrániť.  

     Za trestný čin sa podľa ustanovení § 111 považuje aj jeho príprava (§ 14 odst. 3 a § 20), 

pokus o spáchanie trestného činu (§ 21) a účasť na trestnom čine vo forme organizácie, 

pomoci alebo návodu (§ 24). V prípade mladistvých sa trestný čin nazýva previnením.  
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     V prípade, ak sa jedná o čin spáchaný pod vplyvom duševnej poruchy, je sporná 

podmienka príčetnosti páchateľa trestného činu. Nesplnenie tejto podmienky vedie 

k inému zachádzaniu s páchateľom a nutnosti vyjadrenia súdneho znalca o motivácii 

trestného činu a následnej možnosti udelenia odlišného trestu ako v prípade duševne 

zdravého človeka.  

1.2 Vyšetrovanie trestnej činnosti  

     Po spáchaní trestného činu by malo nasledovať (ale nie vždy to tak je) jeho 

vyšetrovanie a snaha o objasnenie, kto daný čin vykonal, za akých podmienok, čo bolo 

jeho motiváciou a podobne. Tieto otázky rieši kriminalistická psychológia. Predstavuje 

oblasť forenznej psychológie, ktorá sa zaoberá aplikáciou psychologických poznatkov 

v procese prípravného trestného konania, najmä vyšetrovania trestnej činnosti. Zameriava 

sa na samotného páchateľa, na prístup vyšetrovateľa a na celkové podmienky, v akých 

vyšetrovanie prebieha (Netík, Netíková a Hájek, 1997). Počas vyšetrovania je značný 

dôraz kladený na osobnosť obvineného. Sledujú sa jeho verbálne a neverbálne prejavy, 

prežívanie celej situácie, štruktúra a dynamika osobnosti, prípadné duševné poruchy 

a podobne.  

    Pri vyšetrovaní trestnej činnosti je dôležitý tzv. modus operandi, spôsob, akým bol 

trestný čin spáchaný (Netík, Netíková a Hájek, 1997). Na mieste činu a z obeti sú odobrané 

stopy, ktoré môžu vypovedať o osobnosti páchateľa, zvláštnostiach týkajúcich sa trestného 

činu alebo o psychickom stave páchateľa v čase páchania trestnej činnosti.  

     Samotné vypočúvanie prípadných podozrivých má podobu rozhovoru. Dôležitý je cieľ 

vyšetrovania (klasifikácia správania) a sociálne psychologické determinanty, keďže ide o 

diadickú interakciu. Špecifiká vypočúvania spočívajú v kontexte vyšetrovania (v značnej 

miere ide o situáciu ohrozenia vzhľadom na to, že vyšetrovanému môže hroziť uloženie 

trestu), spôsobe vymedzenia situácie, povahe vzťahu medzi vypočúvajúcim 

a vypočúvaným. Pri samotnom vypočúvaní treba brať do úvahy aj možnosť prítomnosti 

duševnej poruchy, napríklad v prípade nezvyčajných odpovedí, výpadkov pamäti 

a podobne. Odhalenie čiastočnej alebo úplnej amnézie na spáchaný trestný čin je dôležité 

pre posudzovanie zmenšenej alebo úplnej nepríčetnosti (Štefan a Mach, 2005). Pri 

podozrení na prítomnosť duševnej poruchy je nutné s obvineným zachádzať opatrne. Často 

bývajú nevyspytateľní a nevypočítateľní, môžu pôsobiť dôveryhodne a aj veľmi rozporné 

tvrdenia dokážu podávať veľmi presvedčivo (Nevřala, 2003). 
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     Dôležitá je metóda pozorovania, pri ktorej sa vyšetrovateľ zameriava predovšetkým na 

neverbálne prejavy obvineného, ktoré zahŕňajú mimovoľné pohyby tela, hlavy, končatín, 

očí, úsmevy, zakašľania, slzy a podobne. Z neverbálnych prejavov je možné následne 

odvodiť emočný stav vypočúvaného. Pri podozrení na duševnú poruchu a jej vplyv na 

trestný čin môže byť nariadené súdom pozorovanie v zdravotníckom zariadení alebo 

v špecializovanom oddelení väznice, ak už bol páchateľ zobraný do väzby. Pozorovanie 

v tomto prípade môže trvať maximálne dva mesiace s možnosťou predĺženia o jeden 

mesiac (Štefan a Mach, 2005). 

     Na ilustráciu prítomnosti duševnej poruchy a využitia jednotlivých metód pri 

vyšetrovaní trestného činu nám môže poslúžiť napríklad prípad psychotického obvineného. 

U psychotika môžeme očakávať bizarné správanie (pozorovanie), jeho motivácia bude 

bizarná alebo len veľmi ťažko zrozumiteľná (rozhovor). Často sa dopúšťa zločinov proti 

emočne blízkym osobám, ktoré sa vyznačujú brutalitou (modus operandi). Kvôli nejasnosti 

motivácie páchateľa býva prizvaný znalec z odboru psychiatrie, prípadne psychológie, 

ktorý posúdi prítomnosť psychopatológie a možnosti plnohodnotnej účasti v trestnom 

konaní. Svedecká výpoveď psychotika býva posudzovaná ako málo vierohodná a je nutné 

ju vždy dodatočne preskúmať (Čírtková, 2004). 

1.3 Stav nepríčetnosti, zmenšenej príčetnosti a úloha súdneho znalca 

     V prípade podozrenia vplyvu duševnej poruchy na spáchanie trestného činu sa prihliada 

na §12 trestného zákona, ktorý tvrdí, že: „ten, kto počas trestného činu kvôli duševnej 

poruche nemohol rozpoznať svoju nebezpečnosť pre spoločnosť alebo ovládať svoje 

jednanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný“ (zákon č. 40/2009 Sb., trestného 

zákonníka). V tejto definícii je zahrnutý jednak biologický faktor (prítomnosť poruchy), 

a jednak aj psychologický faktor (rozpoznávacie a ovládacie schopnosti) pravdepodobného 

objavenia sa trestného činu (Heretik, 2010). Heretik (2010) taktiež upozorňuje na 

dôležitosť vyjadrenia „počas trestného činu“, pretože forenzne významná psychická 

porucha môže vzniknúť pred, počas alebo po trestnom čine. Pre označenie páchateľa ako 

nepríčetného stačí, aby bola narušená celkovo len jedna zo schopností (rozpoznávacia 

alebo ovládacia).  

     Páchatelia v stave zmenšenej príčetnosti sú trestne zodpovední, ale ich vina nie je 

posudzovaná rovnako ako u zdravého človeka. Duševná porucha neznižuje zodpovednosť 

páchateľa, ale podmieňuje iný prístup spoločnosti k posudzovaniu jeho prípadu, čo sa týka 

najmä dĺžky alebo spôsobu výkonu trestu alebo nariadenia bezpečnostného opatrenia 
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v podobe ochranného liečenia, aby sa zamedzilo ďalšiemu ohrozeniu spoločnosti alebo 

jednotlivca (Heretik, 2010). Ak páchateľ spácha trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti, 

ktorú si sám privodil napríklad požitím návykovej látky, nie je to dôvod pre upustenie od 

potrestania (Štefan a Mach, 2005). 

     Duševný stav je posudzovaný znalcami z odboru: 

 psychiatrie, ktorý posúdi prítomnosť psychopatológie. Znalec by mal byť zapísaný 

v zozname znalcov na Krajskom súde. Ak sa jedná o trestné činy, prípad by mali 

posudzovať dvaja znalci z odboru psychiatrie, ale ak sa jedná o občiansko-právne 

spory stačí jeden znalec (Pavlovsky a kol., 2009). Psychiater podozrivého vyšetrí 

(využíva sa najmä metóda rozhovoru a pozorovanie, prípadne ďalšie špeciálne 

metódy), zhodnotí výsledky a pripraví záver – určí diagnózu prípadnej poruchy 

alebo ochorenia a posúdi ho vzhľadom k spáchanému trestnému činu (Kafka a kol., 

1998).  

 psychológie, ktorý posúdi interpersonálnu sféru páchateľa, motivačné faktory, 

subjektívne podmienky (osobnosť páchateľa), príčiny trestného jednania a faktory, 

ktoré umožňujú, respektíve neumožňujú resocializáciu páchateľa, odhad 

individuálnej kriminálnej predikcie (tzv. nebezpečnosti páchateľa) a vyjadruje sa aj 

k posudzovaniu vierohodnosti výpovede (Štefan a Mach, 2005; tiež Netík, 

Netíková a Hájek, 1997). Súdny znalec z odboru psychológie využíva klinické 

a testové metódy. Najčastejšie sa využíva metóda rozhovoru, ktorý je 

neštandardizovaný a neštruktúrovaný (Wrightsman a Fulero, 2005). Ďalej je to 

z klinických metód anamnéza (rodinná aj osobná), ktorej samostatnou časťou je 

trestná činnosť (kriminálna anamnéza, ktorá sa zameriava na doterajšie trestné činy, 

recidívu, skúsenosti s výkonom trestu) a pozorovanie. Výber testovej batérie závisí 

od konkrétneho znalca a otázok, ktoré mu boli predložené. Používané by mali byť 

metódy, ktoré nemajú spornú teoretickú a praktickú validitu (Heretik, 2010). 

 prípadne sexuológie, ak sa jedná o trestný čin spojený so sexuálnym útokom alebo 

iné správanie so suspektnou sexuálnou motiváciou.  

      Ak dôjde k súhlasnému verdiktu dvoch znalcov o tom, že páchateľ konal pod vplyvom 

duševnej poruchy, súd môže na základe posudkov rozhodnúť o spôsobe potrestania 

páchateľa a môže nariadiť aj ochranné liečenie (Čírtková, 2004). 

     Znalecký posudok v trestnej veci je zložený z piatich častí (Netík, Netíková a Hájek, 

1997). Uvedený je obsah znaleckého posudku klinického, respektíve forenzného 

psychológa a nie psychiatra, prípadne sexuológa, aj keď formálne sa veľmi nelíšia, avšak 
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obsahovo týmto znalcom prináležia odlišné otázky, ku ktorým sa vyjadrujú. V prvej časti 

posudku je formulované zadanie úlohy, ktorú by mal znalec splniť. Druhá časť by mala 

obsahovať stručný výpis zo spisovej dokumentácie, ktorý zahrňuje vyšetrovacie materiály, 

súdny spis, dokumenty zo zdravotníckych a iných zariadení, ktoré by mohli byť dôležité 

pre psychologické posúdenie prípadu. Tretia časť obsahuje údaje, ktoré považujú znalci 

z hľadiska spáchaného trestného činu za dôležité – ide o psychologické vyšetrenie. Jedná 

sa o nasledujúce informácie:  

 anamnestické údaje posudzovaného - informácie o doterajšom vývine 

posudzovaného, zvláštnosti, eventuálne poruchy vo vývine, ktoré by mohli mať 

vplyv na posudzovaný prípad, kriminálna kariéra posudzovaného,  

 opis prípadu, kvôli ktorému sa posudok spracováva s maximálnym dôrazom na 

detaily, z ktorých môže plynúť napríklad motivácia trestného činu,  

 popis správania posudzovaného v priebehu vyšetrovania, najmä s prihliadnutím na 

patologické prejavy, emocionálne reakcie a celkové zhodnotenie štýlu práce 

posudzovaného, 

 popis výsledkov vyšetrovania testovými batériami. Potrebné je, aby boli využívané 

batérie, ktoré sú podstatné pre zodpovedanie na otázky, ktoré boli znalcovi uložené. 

      V štvrtej časti sa zhrňujú výsledky vyšetrení. Na tomto mieste sú uvedené diagnostické 

rozvahy a odpovede na otázky zadané znalcovi. Tieto otázky sa väčšinou týkajú posúdenia 

osobnosti páchateľa, jeho intelektu, interpersonálnej oblasti, pravdepodobnej motivácie 

trestného činu, aké sú možnosti resocializácie alebo či je vhodné udeliť páchateľovi 

ochranné liečenie (Netík, Netíková a Hájek, 1997). Záverečná posledná časť obsahuje 

formálne náležitosti posudku ako je dátum jeho vypracovania, identifikačné údaje znalca 

a znalecká doložka. Znalecké vyšetrenie väčšinou prebieha ambulantnou formou, avšak 

môže byť vykonané aj ústavne.  

1.4 Súdne pojednávanie  

     Ďalšou dôležitou oblasťou psychológie využiteľnou v trestno-právnom konaní je súdna 

psychológia.  Zaoberá sa aplikáciou psychologických poznatkov na súdne pojednávanie 

veci. V prípade duševných porúch hrá významnú úlohu posúdenie, či je obvinený 

spôsobilý, aby sa súdneho pojednávania zúčastnil. Túto spôsobilosť posudzuje psychiater, 

ktorý sa vyjadruje k vplyvu duševnej poruchy na psychické kvality jedinca (vnímanie, 
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myslenie, pamäť, motivácia, účelnosť interakcie obvineného so sociálnym prostredím a 

podobne) (Netík, Netíková a Hájek, 1997).  

     Marková, Venglařová a Babiaková (2006) uvádzajú, že najčastejšími príčinami pre 

zbavenie spôsobilosti k právnym úkonom sú: dlhodobé duševné poruchy – schizofrénia, 

poruchy s bludmi, schizoafektívne poruchy, ťažké formy demencie; duševné poruchy 

a poruchy správania zapríčinené dlhodobým užívaním psychoaktívnych látok; stredne 

ťažká, ťažká a hlboká mentálna retardácia. 

     V prípade podozrenia na prítomnosť duševnej poruchy, ktorá mohla ovplyvniť konanie 

obvineného vypovedá znalec aj na súde a vyjadruje sa k prípadu pod prísahou, čo 

znamená, že mu hrozí trestná sankcia, ak by výsledky vyšetrovania skresľoval. 

     Úlohou sudcu v trestno-právnom konaní nie je posúdenie, či obvinený konal pod 

vplyvom duševnej poruchy, ale rozhodnutie o tom, ako bude obvinený potrestaný. 

V prípade duševne chorého obvineného sa rozhodnutie často týka uloženia ochranných 

opatrení a rehabilitácie páchateľa. Napríklad sexuálnym deviantom, ktorých správanie 

predstavuje výraznú odchýlku od normy, býva súdom nariaďované ústavné ochranné 

liečenie sexuologické. 

1.5 Ukladanie trestu  

     Vykonanie každej trestnej činnosti by malo byť potrestané (avšak v skutočnosti to tak 

často nie je) a týka sa to aj prípadov, kedy súd dospeje k názoru, že bol spáchaný pod 

vplyvom duševnej poruchy. Súd sa musí riadiť všeobecnými zásadami pre ukladanie 

trestných sankcií - trestov aj ochranných opatrení podľa § 37 a § 38 a všeobecnými 

zásadami pre ukladanie trestov obsiahnutých v § 39, § 41 a § 42 (zákon č. 40/2009 Sb., 

trestného zákonníka). Súd sa musí riadiť princípom zákonnosti, čiže musí dodržiavať 

pravidlá obsiahnuté v tomto zákone. Najmä v prípade duševných porúch je dôležitá zásada 

primeranosti trestu (§ 38) a zásada individualizácie trestu. Trestná sankcia má byť uložená 

s prihliadnutím na povahu a závažnosť trestného činu, čiže prihliadať na individuálny 

prípad a individuálne ho aj posudzovať. Treba pamätať na to, že trest by mal vždy spĺňať 

svoj účel. 

     Páchatelia bývajú tradične rozdeľovaní na recidivistov a na prvopáchateľov a podľa 

toho im býva aj určovaný trest (Novotný, Dolenský a kol., 2010). Pri recidivistoch sa 

ukladajú väčšinou prísnejšie tresty, pretože je viditeľné, že k náprave nedochádza 

(nepodmienené tresty odňatia slobody, ochranné opatrenia). Druhej skupine páchateľov sa 
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zväčša ukladajú rôzne alternatívne tresty (peňažné, prospešné práce, zákaz činnosti 

a podobne). Vždy býva prihliadané na to, akého trestného činu sa páchateľ dopustil.  

     U prvopáchateľov aj u recidivistov by sa malo z psychologického hľadiska prihliadať 

na prognózu možnosti resocializácie a odhadu rizika recidívy. Podľa Heretika (2010) sa pri 

prognóze berú do úvahy nasledujúce okruhy: 

 okruh spoločenských faktorov (príslušnosť k subkultúre, ktorá sa bráni integrácii do 

spoločnosti; chýbanie pozitívnych vzťahov už v predelikventnom období; tendencia 

k podliehaniu „nasávaciemu efektu“; chýbanie pracovných návykov; chýbanie 

alebo chudobné záujmy; problémy pri začlenení do spoločnosti po výkone trestu; 

osvojenie nežiaducich kriminálnych zručností - díleri drog, vlamači a podobne; 

intímny vzťah k delikventnému partnerovi; navedenie k recidíve spolupáchateľmi 

predchádzajúcich deliktov; sociálna izolácia); 

 okruh osobnostných faktorov (mentálne subnorma až ľahká mentálna retardácia; 

stav po poškodení mozgu, ktorý má vplyv na osobnosť; poruchy osobnosti; 

agresivita; sexuálna deviácia; egocentrizmus; afektívna nestálosť až explozivita; 

závislosť od návykových látok; citový chlad až anetickosť; chýbajúca empatia); 

 okruh symptomatických faktorov (perseverancia trestnej činnosti; skorý začiatok 

delikvencie; gradácia trestnej činnosti; stupňovanie závažnosti trestnej činnosti 

a brutality; provokácia až záľuba v agresívnom konaní; zmena reaktivity na záťaž 

pod vplyvom návykových látok; nezdržanlivosť; vyhrážky; upustenie od dokonania 

z dôvodu uvedomenia potrestania a nie súcitu s obeťou). 

     Tieto faktory sa uplatňujú aj v populácii forenzných psychiatrických pacientov, kde sa 

pridávajú ďalšie ukazovatele súvisiace s duševnou poruchou. Vo forenznej psychiatrickej 

populácii sa vo svete využíva napríklad metóda HCR-20 Risk Asseessment Scheme 

(Douglas et al., 1999), ktorá prihliada pri hodnotení rizika recidívy na historické faktory 

(predchádzajúce násilie, skorý začiatok delikvencie, nestálosť vzťahov, problémy 

v zamestnaní, problémy s užívaním návykových látok, duševnú poruchu, psychopatiu, 

neschopnosť prispôsobiť sa, poruchu osobnosti, zlyhanie dohľadu), klinické faktory 

(nedostatok náhľadu, negatívne postoje, aktívne symptómy duševnej poruchy, impulzivita, 

nereagovanie na liečbu) a na risk-management (nerealizovateľné plány, vystavenie 

destabilizérom, chýbanie podpory, odmietanie spolupráce v liečbe, stres) (Poznámka 

autorky: preložené voľne). 
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2 Ochranné opatrenia v prípade duševných porúch 

     Ochranné opatrenia tvoria samostatnú skupinu trestno-právnych sankcií, ktoré by mali 

spĺňať preventívnu funkciu, ktorou je ochrana spoločnosti a samotné liečenie páchateľa. 

Ukladajú sa osobám trestne zodpovedným, aj tým, ktoré trestne zodpovedné nie sú. 

Trestne zodpovedné nie sú osoby kvôli nízkemu veku alebo kvôli nepríčetnosti (Novotný, 

Dolenský a kol., 2010). Duševná porucha, sexuálna deviácia alebo závislosť na alkohole 

alebo inej návykovej látke bývajú dôvodom nariadenia ochranných opatrení, ak sa 

preukáže, že mali vplyv na spáchanie trestného činu. 

     Ochranné opatrenia sú nariaďované súdom po starostlivom zvážení, aká forma trestu by 

mala byť účinná. Ochranné liečenie sa často môže nariaďovať spolu s tradičným výkonom 

trestu. Úlohou súdu je zvoliť tú najvhodnejšiu alternatívu, aby nariadené sankcie viedli 

k svojmu účelu. Napríklad môže nariadiť najprv ochranné liečenie a následne po ňom 

výkon trestu alebo opačne. Ochranné liečenie môže byť podľa Novotného, Dolenského 

a kol. (2010) nariadené samostatne alebo namiesto trestu napríklad v prípade mladistvých 

alebo odsúdených označených ako zmenšene príčetných alebo vedľa trestu, čo znamená 

spolu s odňatím slobody. 

     V porovnaní s bežnými trestami je špecifikom ochranných opatrení ich účel, ktorý by 

mal byť terapeutický, výchovný a zabezpečovací a v neposlednom rade by malo ísť 

o liečbu (Novotný, Dolenský a kol., 2010). 

     Medzi ochranné opatrenia patria podľa § 98 (zákon č. 40/2009 Sb., trestného 

zákonníka) nasledujúce: 

 ochranné liečenie (§ 99), 

 zabezpečovacia detencia ( § 100), 

 odňatie veci alebo inej majetkovej hodnoty (§ 101 až § 104), 

 ochranná výchova (§ 22, § 23 ZSVM). 

     V rámci našej práce sa zameriame len na prvé dve spomínané ochranné opatrenia 

vzhľadom na to, že sa úzko vzťahujú k páchaniu trestnej činnosti pod vplyvom duševnej 

poruchy.  

2.1  Ochranné liečenie  

     Ochranné liečenie je ochranným opatrením podľa §72 trestného zákona (zákon č. 

40/2009 Sb., trestného zákonníka). Ochranné opatrenia predstavujú trestnoprávne sankcie, 

ktoré majú preventívnu úlohu (Novotný, Dolenský a kol., 2010). Predpokladom pre jeho 
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uloženie je stav páchateľa, ktorý má povahu choroby (Marková, Venglařová a Babiaková, 

2006). 

     Ukladá sa vtedy, ak samotný trest nemôže splniť svoj účel. Ochranná liečba má v tomto 

prípade plniť úlohu liečebnú a preventívnu. Liečba sa zameriava predovšetkým na 

prevenciu opakovania trestného činu. Vzhľadom k tomu, že by mala ochranná liečba plniť 

aj funkciu liečebnú, potrebná je spolupráca pacienta (Marková, Venglařová a Babiaková, 

2006). 

     O nariadení ochranného liečenia rozhoduje súd na základe znaleckých posudkov – 

psychiatrického, psychologického alebo sexuologického. Posudok obsahuje informácie, 

ako je napríklad hodnotenie príčetnosti, respektíve nepríčetnosti posudzovaného alebo 

závery ohľadom bezpečnosti, respektíve nebezpečnosti jeho pobytu na slobode pre 

spoločnosť. Ochranné liečenie sa zväčša nariaďuje v prípade duševne chorých pacientov, 

ktorí sú potenciálne nebezpeční pre druhých ľudí a seba samého, užívateľom závislým od 

psychotropných látok a sexuálnym deviantom (Heretik, 2010). Podstatné je uznanie 

nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti, ktoré sú dôvodmi pre udelenie ochrannej liečby. 

Pri duševne chorých páchateľoch sa často liečba nariaďuje aj v prípade, že trestný čin 

nevykonali v stave zmenšenej príčetnosti, ale jej intenzita sa k stavu zmenšenej príčetnosti 

blížila (Novotný, Dolenský a kol., 2010). Užívateľom návykových látok sa nariaďuje 

ochranné liečenie v prípade, že trestný čin vykonali pod vplyvom návykovej látky alebo 

v súvislosti s jej užívaním (napríklad snaha získať dávku), kedy je príčetnosť rovnako 

zmenšená. Podľa spáchaného trestného činu a jeho pravdepodobného dôvodu vzniku je 

nariaďované niektoré z menovaných ochranných liečení alebo ich kombinácia:  

 sexuologické,   

 psychiatrické, 

 protitoxikomanické, 

 protialkoholické, 

 kombinované. 

     Spomínané delenie je viac schematické ako praktické. Striktné delenie je možné len 

v prípade, ak ide o jednu duševnú poruchu. Marková, Venglařová a Babiaková (2006) 

uvádzajú príklad, že páchateľ mohol vykonať trestný čin sexuologického charakteru, avšak 

v anamnéze nájdeme úraz hlavy, trestný čin spáchal pod vplyvom návykovej látky, ale nie 

je sexuálny deviant. 
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     Protialkoholické a protitoxikomanické ochranné liečenie sa nariaďuje v prípade, že ide 

o dlhodobé užívanie, nielen o ojedinelú konzumáciu. Musí ísť o chorobný návyk. 

Neukladá sa vtedy, ak je zrejmé, že jeho účel nebude dosiahnutý. Účel zjavne nebude 

dosiahnutý v prípade, ak si páchateľ neuvedomuje potrebu liečenia, nemá záujem 

o vyliečenie alebo má odmietavý postoj k liečeniu (Novotný, Dolenský a kol., 2010). 

     Súd rozhoduje o tom, či bude ochranné liečenie prebiehať ústavne alebo ambulantne 

a svoje rozhodnutie môže zmeniť. Nariadené môže byť zarovno s trestom alebo pri 

upustení od potrestania. Vykonávať sa môže aj v priebehu výkonu trestu vo väznici alebo 

v liečebnom zariadení (Novotný, Dolenský a kol., 2010). Uloženie ochranného liečenia 

spolu s trestom odňatia slobody má svoje výhody. Liečba sa tak začína priamo po nástupe 

do výkonu trestu a teda krátko po vykonaní trestného činu a pacient je odlúčený od 

spoločnosti na kratšiu dobu. V Českej republike sa realizuje zároveň liečba a výkon trestu 

napríklad v špecializovanom zariadení SONO Kuřim (Marková, Venglařová a Babiaková, 

2006). 

     Dĺžka ochranného liečenia je rôzna. Zväčša trvá dovtedy, dokedy plní svoj účel. Dĺžka 

liečby je problematickou témou, pretože neexistujú jednotné postupy v zdravotníckych 

zariadeniach, ktoré majú odlišné podmienky pre prepustenie (Marková, Venglařová 

a Babiaková, 2006). Najdlhšie môže trvať dva roky. Po uplynutí tejto doby je nutné jej 

predĺženie znova o dva roky. O predĺženie ochranného liečenia žiada zdravotnícke 

zariadenie, v ktorom liečenie prebieha. Zdravotnícke zariadenie musí podať žiadosť 

o predĺženie najmenej dva mesiace pred ukončením lehoty dvoch rokov (Novotný, 

Dolenský a kol., 2010). Protialkoholické a protitoxikomanické liečenie môže byť ukončené 

aj predčasne v prípade, že jeho účel nie je možné dosiahnuť, a to napríklad z dôvodu 

nekritickosti abúzerov návykových látok, ktorí nespolupracujú (Marková, Venglařová 

a Babiaková, 2006). Iným prípadom pre predčasné ukončenie ochrannej liečby môžu byť 

organické zmeny psychiky, kedy pacient nie je schopný zúčastňovať sa preventívnych 

programov, najmä psychoterapie (Marková, Venglařová a Babiaková, 2006). Ak existuje 

pravdepodobnosť, že by trestná činnosť pokračovala, nariaďuje sa v takomto prípade 

dohľad nad správaním, a to po dobu až päť rokov. Zmenu ochranného liečenia z ústavného 

na ambulantné alebo opačne, prípadne jeho ukončenie, nariaďuje súd a realizuje sa na 

základe návrhu zdravotníckeho zariadenia, štátneho zástupcu, pacienta alebo aj bez ich 

návrhu, len na základe rozhodnutia súdu (Štefan a Mach, 2005). 
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2.2 Zabezpečovacia detencia 

     Zabezpečovacia detencia je ochranným opatrením, ktoré sa ukladá zvlášť nebezpečným 

páchateľom trestných činov. Jedná sa o páchateľov, ktorým bolo uložené ochranné 

liečenie, ale výkon ochranného liečenia maria alebo dokonca v jeho priebehu pokračujú 

v páchaní trestnej činnosti (Kalvoda, Smékal a Vaněk, 2014). Môže ísť o páchateľov veľmi 

závažných zločinov, ale vzhľadom k charakteru a závažnosti duševnej poruchy, ktorou 

trpia, by ochranná liečba nebola dostatočne preventívnym opatrením pre ochranu 

spoločnosti (Novotný, Dolenský a kol., 2010). Skupinu obzvlášť nebezpečných páchateľov 

tvoria agresori, recidivisti so závažnou poruchou osobnosti (závažní psychopati) a sexuálni 

devianti. Detencia zabezpečuje páchateľom výchovné a terapeutické pôsobenie, ktoré 

prípadne môže viesť k tomu, aby boli páchatelia motivovaní a pripravení vykonať 

ochranné liečenie (Kalvoda, Smékal a Vaněk, 2014). Ide o ochranné opatrenie, ktoré môže 

viesť až k doživotnej izolácii páchateľa od spoločnosti, aby bola zabezpečená jej ochrana.  

     Podľa trestného zákona (zákon č. 40/2009 Sb., trestného zákonníka) sa zabezpečovacia 

detencia ukladá podľa zákona v nasledovných prípadoch: 

 páchateľovi závažného trestného činu, ktorý nie je pre nepríčetnosť trestne 

zodpovedný, ale jeho pobyt na slobode je nebezpečný (§ 100 odst. 1), 

 páchateľovi, ktorý vykonal trestný čin v stave pod vplyvom duševnej poruchy, 

a teda sa nemuselo jednať o intenzitu stavu zmenšenej príčetnosti. Znova platí, že 

jeho pobyt na slobode je nebezpečný s prihliadnutím na doterajší život a pomery (§ 

100 odst. 2 písm. a) a ochrana spoločnosti bude dosiahnutá účinnejšie 

zabezpečovacou detenciou (možnosť upustenia od potrestania) ako trestom (§ 47 

odst. 2, § 100 odst. 1), 

 páchateľovi, ktorý vykonal trestný čin pod vplyvom návykovej látky a už predtým 

mu bol v súvislosti s užívaním návykovej látky udelený nepodmienený trest odňatia 

slobody najmenej na dva roky za spáchanie trestného činu. Do úvahy sa znova 

berie posúdenie doterajšieho života a pomerov, v ktorých žije podľa § 100 odst. 2, 

písm. b). 

     Trvanie zabezpečovacej detencie závisí od konkrétneho prípadu. Každých 12 mesiacov 

sa musí prešetriť, či pretrvávajú dôvody pre detenciu, v prípade mladistvých je to každých 

6 mesiacov (Kalvoda, Smékal a Vaněk, 2014; Novotný, Dolenský a kol., 2010). 

     Česká republika prijala zákon o zabezpečovacej detencii v roku 2008 a v roku 2009 bol 

v priestoroch Brnenskej väzobnej väznice zriadený prvý ústav pre výkon zabezpečovacej 
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detencie (Kalvoda, Smékal a Vaněk, 2014). Do januára 2014 bola zabezpečovacia detencia 

uložená 75 zločincom. Aktuálne je k 3.7.2015 podľa štatistík Väzenskej služby Českej 

republiky v zabezpečovacej detencii 49 osôb (VS ČR, 2015). V súčasnosti funguje 

zabezpečovacia detencia aj v Opave. Ústav zabezpečuje rôzne psychologické, liečebné, 

pedagogické a rehabilitačné služby. Z psychologického hľadiska je dôležité, že v detencii 

prebieha sociálne-psychologický výcvik. Cieľom výcviku je získavanie náhľadu na vlastnú 

osobnosť, vzťahy s druhými ľuďmi a na svoje správanie. Využívajú sa techniky určené na 

sebapoznávanie, poznávanie druhých, rozvíjanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, 

riešenie záťažových situácii a konfliktov, podporu samostatného myslenia, posilňovanie 

pocitu zodpovednosti za vlastné správanie, uvedomenie si svojich negatívnych prejavov, 

ktoré majú dopad na iných ľudí a mnohé iné. Zabezpečovacia detencia poskytuje svojim 

chovancom psychologické poradenstvo, ktorého účelom je budovanie dôvery k personálu, 

motivácie k prípadnému nástupu na ústavné ochranné liečenie, zamyslenie sa nad vlastným 

správaním, postojmi a hodnotami, spôsobmi riešenia záťažových situácii a celkovo 

pomáha pri zmierňovaní tenzie spôsobenej výkonom zabezpečovacej detencie. Skúsení 

odborníci s chovancami riešia ich aktuálne osobné problémy a celospoločenské témy. 

V ústave prebieha aj psychoterapia formou skupinovej práce s využitím skupinovej 

dynamiky. Psychoterapiou získavajú náhľad na vlastnú osobnostnú patológiu a dôsledky, 

ktoré má na nich ako aj na okolie, znalosti o duševných poruchách a ďalšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/


22 

 

3 Vnímanie trestnej činnosti a trestu  

     Spáchanie trestného činu by sa malo spájať s nariadením trestu, ktorý by mal po ňom 

nasledovať (nie vždy tomu tak je). Cesta od zločinu k náprave alebo prinajmenšom 

zmierením sa s následkami, ku ktorým viedol, nie je jednoduchá. Môžeme ju zobraziť na 

priamke nasledovne (Nevřala, 2003): 

Zločin --------------------Vina--------------------Trest--------------------Odpustenie 

     Ak sa  niekto dopustí trestného činu, dochádza k výrazným zmenám v jeho živote, ktoré  

môžu, ale nemusia byť sprevádzané pocitmi viny, ľútosti, zodpovednosti a v neposlednom 

rade odpustenia sebe samému a vyrovnanie sa so zmenenou realitou. U každého 

odsúdeného sa môžu tieto pocity objavovať v rôznej intenzite alebo sa dokonca nemusia 

objavovať vôbec.  

3.1 Motivácia trestného činu  

     Čo viedlo odsúdeného k spáchaniu trestného činu? Pri niektorých zločinoch na prvý 

pohľad chýba motivácia, avšak toto konštatovanie je nepravdivé. Dokonca ani v prípade, 

že svoju motiváciu nevie popísať ani samotný páchateľ, pretože sa na nej podieľajú 

pravdepodobne nevedomé faktory. Motivácia k trestnému činu je vždy prítomná, ale môže 

byť neznáma alebo nejasná (Netík, Netíková a Hájek, 1997). Analýzou motivácie sa 

snažíme odpovedať na otázku, prečo sa človek dopustil zločinu, a tým pádom hľadáme 

dôvody, ktorými by sa jeho správanie pre vonkajšieho pozorovateľa stalo pochopiteľným 

a zrozumiteľným (Čírtková, 2004). 

     Motivácia je pojem, na základe ktorého vysvetľujeme ľudské správanie a jeho 

variabilitu, prečo sa ľudia zameriavajú na rôzne ciele (Nákonečný, 1997a). Proces 

motivácie je spúšťaný počiatočným stavom fyzického alebo sociálneho deficitu - potrebou. 

Motivácia smeruje k odstráneniu tohto deficitu – uspokojeniu potreby. Potreby, ktoré nás 

vedú k správaniu môžu byť fyziologické (hlad, smäd, sex, pud sebazáchovy) alebo 

psychologické (motív moci, úspechu, výkonu, potreba niekam patriť, atd.). Motívy, ako 

pohnútky k naplneniu cieľov, sú vedomé alebo nevedomé, dosahujú rôznu intenzitu 

a trvalosť (Nákonečný, 1997a). 

     Aby sme dokázali definovať motiváciu páchateľa, potrebujeme získať informácie: 

výpoveď posudzovaného, výpovede svedkov, prípadne obetí, fotografie z miesta činu, 

toxikologické a pitevné nálezy a iné. Dôležité je aj psychologické vyšetrenie, ktoré 
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poskytne závery, napríklad popis osobnosti, jej sociálne vzťahy a vývoj (Netík, Netíková a 

Hájek, 1997). 

     Každé sociálne správanie má svoj dôvod a je motivované vnútornými motívmi – 

pohnútkami a vonkajšími motívmi – incentívami (Netík, Netíková a Hájek, 1997). 

Vonkajšie motívy sa týkajú podmienok, ktoré predchádzajú vzniku trestného činu 

(dlhodobé alebo krátkodobé okolnosti, napríklad situácia v rodine, problémy v zamestnaní, 

konflikty s prostredím a podobne) a pripájajú sa k nim bezprostredné podmienky tesne 

pred a v priebehu páchania trestného činu (interakcia medzi páchateľom a obeťou). 

Vnútorné motívy zahŕňajú osobnosť páchateľa, prítomnosť duševnej poruchy, typické 

vzorce správania, zvládanie záťažových situácií, kognitívne procesy a ďalšie. Medzi 

vnútorné motívy patrí aj vznik vnútorného napätia, frustrácia primárnych potrieb, zvýšená 

aktivita vyvolaná vplyvom prebiehajúceho afektu alebo v dôsledku intoxikácie a podobne. 

Vnútorné a vonkajšie motívy môžu navzájom na seba pôsobiť a ovplyvňovať sa. Čírtková 

(2004) uvádza, že pravdepodobne každá pohnútka môže za určitých okolností pôsobiť ako 

kriminogénna (napr. potreba uznania, vyššie city, láska aj nenávisť). V kriminálnej aj 

nekriminálnej populácii sa objavujú rovnaké motívy, avšak rozdiel spočíva v motivačných 

procesoch, kde sa prejavujú osobnostné, ale aj situačné faktory.  

     To, že niektoré duševné poruchy majú rozhodujúci vplyv na správanie pacienta 

neznamená, že predstavuje jediné vysvetlenie toho, prečo k trestnému činu došlo. Často 

môžu pacienta ovplyvňovať aj rôzne ďalšie faktory, ktoré zohrávajú v motivácii páchateľa 

dôležitejšiu úlohu. Taylorová (2008) realizovala prehľadovú štúdiu, v ktorej zistila, že viac 

ako polovica psychotických pacientov, ktorí boli odsúdení za násilné trestné činy, konali 

z racionálnych dôvodov (snaha získať niečo) a len 40 % odsúdených konalo pod priamym 

vplyvom psychotickej produkcie.  

     Viaceré štúdie sa zaoberali motiváciou násilného správania u psychotikov (McDermott 

a Holoyda, 2014; Stahl, 2014; Nolan a kol., 2003, Skeem a kol., 2015). Určili 3 primárne 

motivačné faktory: 

 impulzívnosť – čin je výsledkom provokácie, agitovanosti a nízkou kontrolou 

impulzov. Rizikové faktory sú hnev a symptómy duševnej poruchy;  

 plánovanie činu – čin je zamierený na konkrétny cieľ. Rizikovými faktormi sú 

hostilita, psychopatia a hnev;  

 psychotická motivácia – čin je výsledkom halucinácii, bludov a psychotickej 

dezorganizácie. Rizikovými faktormi sú pozitívne psychotické príznaky 

a impulzivita.  
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     Tieto štúdie sa zaoberali prevalenciou násilného správania a jeho príčinami v rôzne 

veľkých vzorkách psychotických pacientov. Stahl (2014) zistil, že príčinami násilného 

správania bolo v 54% impulzivita, 29% psychopatia a v 17% psychotické príznaky. 

Nolanová a kol. (2003) a Skeem a kol. (2015) udávajú rovnaké percentuálne rozdelenie pre 

psychotickú a nepsychotickú motiváciu a to 20% v prospech psychotickej motivácie a 80% 

nepsychotickej motivácie.  

     Radovic a Hὂglund (2014) uvádzajú príklad, kedy schizofrenik vykradne obchod. To, 

že ho vykradol, nemuselo byť zapríčinené priamo duševnou poruchou, ale schizofrenik 

mohol potrebovať peniaze na to, aby zaplatil dlžobu, ktorú si vytvoril pri gamblingu 

(reálna situácia). Avšak, ak sa preukáže, že k vykradnutiu obchodu prišlo na základe 

bludného systému, v ktorom bol pacient prenasledovaný kvôli dlhu úžerníkmi, v takomto 

prípade môžeme uvažovať, že k trestnému činu by nedošlo, ak by sa u pacienta bludy 

neobjavili. Uvažovať môžeme aj nad ďalšími alternatívami, ktoré by mohli pôsobiť ako 

rozhodujúce faktory, že by sa trestného činu inak nedopustil, napríklad ak by nebol opitý, 

pod vplyvom návykových látok alebo z dôvodu, ak by ho obeť nevyprovokovala. Samotná 

duševná porucha teda nie je predpokladom páchania trestnej činnosti, ale spolu s ďalšími 

faktormi ako drogová závislosť, socioekonomická situácia a situačné podmienky môže 

viesť k trestnému činu, ako jeden z kofaktorov. 

3.2 Vina 

     Po spáchaní trestného činu by sa podľa spomínanej schémy mali objaviť pocity viny. 

Zdôrazňujeme slovo „mali“, pretože nie vždy tomu tak je. Mnohí odsúdení vinu nikdy 

nepocítia a naopak, iní sa vinou môžu nechať úplne pohltiť. Vina je veľmi široký pojem. 

Odlišne býva ponímaná v psychológii, sociológii alebo v teológii. Pre účely tejto práce sa 

zameriame na ponímanie viny z hľadiska psychologického prístupu.  

     Široký (2001) chápe vinu ako negatívnu zodpovednosť v zmysle, že ak človek dokáže 

odpovedať na otázku, prečo sa činu dopustil (prečo si vybral práve daný spôsob riešenia 

situácie spomedzi iných rôznych možností riešenia) a jeho odpoveď hovorí o priklonení sa 

k zlému, vtedy ide o pocity viny. Podľa tohto ponímania by sa mali pocity viny objavovať 

len v situáciách, kedy mal človek možnosť voľby, ale zo skúseností vieme, že to tak nie je 

a ľudia sa vinia aj zo situácií, kedy možnosť voľby nebola vôbec prítomná. Obranou proti 

pocitom viny je snaha Ja odvrátiť tieto pocity od seba do vonkajšieho prostredia a hľadať 

tak zdroje previnenia vo vonkajšom svete. Skutočný vinníci sa často snažia preto hľadať 

príčiny svojho konania mimo seba. Typické je obviňovanie rodičov a ich zlej výchovy, 
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vplyvov prostredia, celej spoločnosti. Prijatie viny môže súvisieť s pocitmi moci. Človek 

dochádza k záveru, že za svoju súčasnú situáciu si môže sám, a to smeruje k aktivite do 

budúcna. Niekedy slúži prijatie viny ako ospravedlnenie za agresiu.  

     Jaspers (2006) na základe svojich pocitov a pocitov svojej generácie v Nemecku po 2. 

svetovej vojne rozlišuje štyri druhy viny, ktoré produkujú výčitky:  

 kriminálnu – týka sa viny, ktorá súvisí s objektívne preukázateľnou činnosťou, 

ktorá porušuje zákony. O vine v tomto prípade rozhoduje súd. 

 politickú – ide o vinu, kedy všetci príslušníci štátu nesú následky činov štátu a sú 

zodpovední za to, akú vládu si zvolia a aké rozhodnutia prijme. Základnou 

inštanciou je moc a dôležitá je tak vnútorná ako zahraničná politika.  

 morálnu – ide o vinu, ktorá sa vzťahuje na konkrétneho jedinca, ktorý je morálne 

zodpovedný za svoje činy a musí niesť ich následky. Vina je posudzovaná 

svedomím človeka a na základe komunikácie s ostatnými dôležitými ľuďmi v jeho 

živote.  

 metafyzická (transcendentálna) – táto vina sa vytvára na základe solidarity medzi 

ľuďmi. Každý človek je spoluzodpovedný za nespravodlivosť vo svete, či už je pri 

jej páchaní prítomný alebo si je jej vedomý. Týka sa napríklad situácií ako je hlad 

alebo vojna vo svete, pocitov viny, keď pri nás zomiera človek a my mu 

nedokážeme pomôcť. Jaspers (2006) tvrdí, že tento druh viny prežívajú 

pravdepodobne len tí ľudia, ktorí sú citliví a kultúrni.  

     U ľudí, ktorí sa dopustili trestného činu, predpokladáme primárne objavenie kriminálnej 

viny, ktorá súvisí so spravodlivosťou, ktorú uplatňuje štát voči obvinenému. Mohli by sme 

ju nazvať objektívnou vinu. Odsúdený túto vinu prežíva už len na základe toho, že mu bol 

udelený trest a to je akousi pripomienkou toho, že sa dopustil činu, ktorý daná spoločnosť 

odsudzuje. Morálna vina by sa dala nazvať vinou subjektívnou. Spája sa viac s vnútornými 

pocitmi previnenia sa voči niekomu. Tieto pocity sú intenzívnejšie a do popredia sa 

dostáva hľadisko samotného odsúdeného, ktorý si je sám vedomý, že vykonal čin, ktorý 

výrazne ovplyvnil jeho vnútorné prežívanie.  

      Kocvrlichová (2006) realizovala výskum, v ktorom sa zamerala na terapeutickú prácu 

psychológov s pocitmi viny. Z jej výskumu je zrejmé, že prežitok viny prináša tak pozitíva, 

ako aj negatíva pre „vinníka“. Medzi pozitíva radí to, že pocity viny vedú k zodpovednosti, 

umožňujú lepšiu prácu so sebareflexiou a celkovo so sebou, dochádza k vnútornej 

transformácii a procesom zmeny, rastu, nadobúdaniu nových poznatkov, chránia pred 
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inými skutočnosťami a môžu viesť k uvedomeniu si dôstojnosti. Za negatívne dôsledky 

viny sú považované neustále myšlienky na minulosť, ktorými bráni prežívaniu prítomnosti 

a budúcnosti, skresľuje a deformuje vnímanie, cítenie aj správanie, pohlcuje energiu, 

dochádza k strate sebaúcty, sebahodnoty, narušuje sociálne vzťahy a môže viesť až 

k sebadeštrukcii.  

3.2.1 Vina a hanba 

     Vina a hanba sú dôležité ľudské emócie, ktoré plnia rôzne funkcie na individuálnej aj 

interpersonálnej úrovni. Sú to jednak morálne emócie, ktoré sú pre každého človeka 

privátne, ale zároveň aj emócie, ktoré pociťujeme voči druhým ľuďom (Tangney 

a Dearing, 2002). Ak čelíme previneniu, že sme spravili niečo zlé, dochádza k hodnoteniu 

samého seba. Zážitky viny a hanby spôsobujú zmeny v tom, ako vnímame samých seba. 

Vina, hanba, rozpaky aj hrdosť patria do skupiny emócii, ktoré môžeme nazývať emóciami 

vedomia samého seba. Sú to emócie, ktoré sa vytvárajú na základe reflexie a hodnotenia 

self (Tangney, Stuewig a Mushek, 2007). Prinášajú potrestanie alebo posilnenie správania 

na základe zhodnotenia sociálnej a morálnej akceptácie. Rozvíjajú sa v priebehu životnej 

cesty, pričom najdôležitejšie sú prvé vzťahy v rodine a skúsenosti, ktoré človek získava, na 

základe ktorých dokáže anticipovať, aké situácie budú viesť k negatívnym alebo 

pozitívnym emóciám.      

     Mnohé výskumy sa zaoberajú vinou a hanbou s cieľom zistiť, v čom sa odlišujú. 

Tangney a Dearing (2002) uvádzajú niekoľko odpovedí, ktoré dostali od študentov, keď sa 

ich pýtali na rozdiel medzi vinou a hanbou. Uvádzame niektoré z nich (preložené voľne): 

 Hanba je ľútosť a vina je bez ľútosti.  

 Hanba je pocit, keď sa necítime šťastní, kvôli tomu, k akým dôsledkom to viedlo. 

Vina je pocit, keď sme spravili niečo, čo sme spraviť nemali.  

 Hanba je pocit, že všetci si myslia, že sme spravili niečo zlé a všetci vedia, čo to 

bolo. Vina je pocit, že som spravil niečo zlé a podľa mojich vnútorných štandardov 

viem, že to bolo zlé. 

 Hanba je ak spravíme niečo, čo protirečí našej morálke alebo presvedčeniu. Vina 

je ak ideme proti našej vlastnej prirodzenosti.  

 Hanba znamená, že sa cítime vinní. Vina je pocit zahanbenia.  

     Tieto výroky uvádzame, aby sme ukázali, aké môže byť zložité popísať emócie, ktoré 

všetci poznáme. Vinou a hanbou sa rôzni autori, filozofovia, psychológovia zaoberali už 
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od nepamäti. Niektorí používajú tieto termíny ako synonymá, iní ich považujú za dve 

odlišné emócie. Vinou a hanbou sa zaoberal aj otec psychoanalýzy Sigmund Freud. Podľa 

Tangneya a Dearinga (2002), Freud odmietal odlíšenie viny a hanby. Pocity viny sa 

objavujú na základe túžob id alebo ega, ktoré sú v konflikte so superegom. S neskorším 

rozvojom self-psychológie sa začalo venovať viac pozornosti hanbe, ktorá bola 

považovaná za hlavný faktor vplývajúci na rozvoj duševných porúch.  

     Tangney, Stuewig a Mushek (2007) rozdeľujú prístupy k vine a hanbe do troch 

kategórií: 

 prístup, ktorý odlišuje medzi situáciami, ktoré tieto emócie vyvolávajú,  

 prístup, ktorý odlišuje medzi tým, či ide o privátne emócie vzťahujúce sa 

k hodnoteniu self alebo o emócie súvisiace s hodnotením vo vzťahu k spoločnosti, 

 prístup odlišujúci, do akej miery človek považuje situácie za svoj neúspech alebo 

zlyhanie. 

     Zdá sa, že prvé odlíšenie na základe situácií, ktoré emócie vyvolávajú nie je správne. 

Môžeme to vidieť na výrokoch uvedených vyššie. Niektorí ľudia spájajú typické situácie 

ako klamanie, podvádzanie, kradnutie alebo neposkytnutie pomoci človeku v núdzi 

s vinou, iní s hanbou. Na základe druhého prístupu je hanba pociťovaná viac vo vzťahu 

k hodnoteniu druhých ľudí (ako ma vnímajú druhí, súhlasia/nesúhlasia s mojím 

správaním), zatiaľ čo vina je viac privátnou emóciou vychádzajúcou z vnútorných pocitov 

alebo utrpenia. Na základe spomínaných výrokov nemôžeme tvrdiť, že by bol tento prístup 

správny. Niektorí študenti vzťahovali obe emócie do svojho vnútra, iní ich odlišovali ako 

tie, ktoré vznikajú na podklade vnútorného hodnotenia samého seba a tie, ktoré vychádzajú 

z hodnotenia druhých. Posledný prístup úzko súvisí s atribúciami a tým, komu alebo čomu 

pripisujeme svoj úspech, respektíve neúspech. Tracy a Robins (2006) na základe 

výskumov prišli k záveru, že hanba bola pociťovaná, ak sa jednalo o neúspech určený 

nekontrolovateľnými a stabilnými príčinami ako napríklad  nedostatkom schopností a vina 

v prípade, že za určujúce boli považované nestabilné, ale kontrolovateľné príčiny, ako 

napríklad množstvo úsilia. Vina ponúka možnosť reparácie alebo odčinenia vo forme 

ospravedlnenia, priznania sa alebo poučenia sa zo situácie. Pri hanbe možnosť reparácie 

alebo odčinenia nie je vzhľadom na to, že sa jedná o nekontrolovateľné a stabilné príčiny, 

ktoré k nej viedli, a preto vedú k pocitom, že človek by najradšej zmizol a snaží sa vyhnúť 

situáciám, v ktorých by mohol byť konfrontovaný so svojimi nedostatkami, ktoré by mohli 

znova vyvolávať pocity hanby. 
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     Aj z antropologického hľadiska existuje rozdiel medzi situáciami, ktoré vyvolávajú 

pocity viny a hanby (Tangney a Dearing, 2002). Pocity viny sú privátnou emóciou 

vychádzajúcou zo súženia vedomia. Pocity hanby sú považované za viac verejné. Hanba 

vychádza z verejného odmietnutia zo strany spoločnosti kvôli chybám alebo nedostatkom 

človeka.   

     Tangney, Stuewig a Mushek (2007) vidia rozdiely vo vine a hanbe aj v nasledujúcich 

bodoch: 

 reparácia vs. skrývanie sa - vina pôsobí smerom k aktivite, zatiaľ čo hanba skôr 

k úniku, úteku alebo vyhnutiu sa situácii, ktorá by ju mohla vyvolať, 

 empatia orientovaná na druhých vs. na seba orientovaný distres - vinu chápu ako 

orientovanú na empatiu voči druhým ľuďom, zatiaľ čo hanba zamedzuje možnosti 

empatického spojenia s druhými. Hanba sa vzťahuje k egocentrickému zameraniu 

pozornosti na svoje zlé self, zatiaľ čo vina zdôrazňuje negatívne dôsledky, ktoré 

správanie malo na iných ľudí,  

 konštruktívne vs. deštruktívne reakcie na hnev – hanba sa častejšie spája s pocitmi 

hnevu, ktoré sú deštruktívne (fyzická a verbálna agresia, nepriama agresia, 

obviňovanie druhých) a vina s pocitmi hnevu, ktoré sú konštruktívne (diskusia, 

pokusy o nápravu), 

 psychologické symptómy -  hanba sa prejavuje symptómami ako je nízke 

sebavedomie, depresia, poruchy príjmu potravy, postraumatická stresová porucha, 

suicidálne myšlienky. Pri vine symptómy nie sú až také jasné, 

 Spájanie morálnych emócii s rizikovým, ilegálnym alebo iným nevhodným 

správaním – vina je pravdepodobne efektívnejšia vzhľadom k budúcemu vyhnutiu 

sa neželanému správaniu tým, že vzbudzuje pocity zodpovednosti a potreby 

odčinenia alebo náprave. Hanba často vedie k riskantnému, nevhodnému správaniu.  

3.2.2 Atribúcia viny 

     Ľudia sa neustále snažia konštruovať kauzálne príčiny, prečo k rôznym situáciám 

v živote dochádza. Ide o tzv. atribúcie. Atribúcie sú predovšetkým doménou sociálnej 

psychológie, ale ich využitie vo forenznej psychológii je nezanedbateľné. Využívajú sa 

napríklad pri posudzovaní, komu alebo čomu prisúdiť vinu za spáchaný čin, prečo k nemu 

vôbec došlo. Je vysoko pravdepodobné, že budú značné rozdiely v atribúciách medzi 

páchateľmi násilnej trestnej činnosti a páchateľmi zločinov proti majetku. Autorom 
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Atribučnej teórie je Heider (1958). Podľa jeho teórie existujú dva spôsoby, ako ľudia 

interpretujú svoje správanie – vytvárajú tzv. interné a externé atribúcie. Interná atribúcia 

znamená, že človek pripisuje svoje správanie svojim vlastným charakteristikám, on svojím 

vlastným zapríčinením spôsobil vzniknutú situáciu, zatiaľ čo externá atribúcia znamená, že 

svoje správanie považuje za ovplyvnené sociálnymi a environmentálnymi tlakmi. 

V prípade páchania trestnej činnosti by sme tak mohli uvažovať, že pri internej atribúcii 

páchateľ prijíma zodpovednosť za svoje činy a je si vedomý, že on sám má istý podiel na 

trestnom čine, zatiaľ čo páchateľ, ktorý uvažuje nad svojím činom v zmysle externých 

atribúcii, bude hľadať vonkajšie príčiny, na ktoré bude presúvať zodpovednosť za svoje 

činy.  

     Gudjonsson (1984) tvrdí, že tým, že páchateľ prisúdi príčiny externým vplyvom, 

redukuje pocity viny za svoj čin a domnieva sa, že ľudia, ktorí spáchali trestný čin pod 

vplyvom duševnej poruchy viac prisudzujú vinu interným faktorom. Gudjonsson a Singh 

(1989) vytvorili a revidovali na základe atribučnej teórie Gudjonsson Blame Attribution 

Inventory, ktorá meria tri dimenzie atribúcií viny. Prvou dimenziou je spomínaná externá 

atribúcia, kedy človek pripisuje vinu za svoj zločin spoločnosti, prostrediu, situačným 

faktorom a podobne. Druhou dimenziou je atribúcia mentálnemu elementu, kedy viní za 

svoj zločin napríklad duševnú poruchu, stratu kontroly nad svojim správaním, skreslené 

vnímanie, zníženú schopnosť úsudku a podobne. Poslednou dimenziou je atribúcia viny za 

svoj čin, ktorá sa prejavuje ľútosťou a výčitkami, kedy človek prijíma zodpovednosť za 

svoj čin. 

     Radovic a Hὂglund (2014) sa zamerali vo svojej štúdii na pohľad pacientov, čomu 

pripisujú dôvody, prečo u nich došlo k trestnej činnosti. Ich respondenti boli odsúdení za 

násilné a sexuálne trestné činy a celú vzorku tvorilo 50 respondentov. Predpokladali, že 

mnohí participanti si nebudú presne pamätať, čo sa stalo, že možno nebudú úplne úprimní 

alebo nebudú vedieť dôvody, prečo k trestnému činu došlo. Štúdia sa zamerala na aktuálne 

prežívanie a vnímanie trestného činu, ktorý pacienti vykonali bez ohľadu na skreslenia, 

ktoré sa mohli časom objaviť. Nezaujímali sa teda o presné vylíčenie situácie trestného 

činu, ale o subjektívny pohľad pacientov. Iba štyria respondenti považovali svoju duševnú 

poruchu za jediný a vysvetľujúci dôvod, prečo vykonali trestný čin. Ostatní participanti si 

boli vedomí toho, že boli ovplyvnení aj ďalšími okolnosťami, ako napríklad užitím 

návykovej látky alebo agresivitou alebo dokonca nepovažovali vôbec duševnú poruchu za 

faktor, ktorý by ovplyvnil to, čo sa stalo a že by sa to stalo aj keby boli duševne zdraví. 

Stupeň vnímanej kontroly nad svojím správaním ovplyvnenej faktorom duševnej poruchy 
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sa ukázal ako výrazne indikujúci pocity viny a ľútosti. Ak participanti cítili nízku kontrolu 

nad svojím správaním v čase páchania trestného činu, ich pocity viny a ľútosti boli 

výraznejšie. Autori sa v štúdii zamerali aj na otázku, či by respondenti vykonali trestný čin 

znovu, ak by všetky okolnosti boli rovnaké ako v čase páchania trestného činu. Z ich 

súboru odpovedalo šestnásť participantov áno a ďalších šestnásť nie. Tieto rozdiely mohli 

byť zapríčinené rôznym vysvetľovaním si otázky. Mnohí pacienti si uvedomovali, že 

porucha na nich mala vplyv, ale nechceli ju obviňovať a považovať za jediný faktor, ktorý 

mal vplyv na páchanie trestnej činnosti.  

     Batson a kol. (2010) sa vo svojej štúdii zamerali na vinu prežívanú duševne chorými 

pacientmi, ktorí sa dopustili trestného činu. Ich výsledky potvrdili vzťah medzi 

psychopatiou a externým prisúdením viny u duševne chorých páchateľov trestných činov. 

Zdá sa, že subjektívne, afektívne a interpersonálne komponenty sú dôležitejšie pre externé 

prisúdenie viny ako sociálna deviácia alebo impulzívne črty psychopatie. Externé 

prisúdenie viny predstavuje pacientov pokus, aby dal svojmu trestnému činu zmysel 

a dokázal si ho ospravedlniť. Ide o externalizáciu zodpovednosti, ktorá je výrazne spojená 

s poruchami osobnosti a psychózou. Spája externé prisúdenie viny so sociálne- 

kognitívnym procesom viac ako s nedostatočnou kontrolou správania a emocionálnym 

distresom.  

     Carlin, Gudjonsson a Rutter (2005) realizovali výskum, v ktorom sa zamerali na 

páchateľov trestných činov s perzekučnými bludmi. Predpokladali, že sa u nich objaví 

výrazná tendencia k externým atribúciám a svoj čin budú pripisovať externým faktorom 

v porovnaní s pacientmi, u ktorých dominujú iné psychotické príznaky. Výsledkom 

výskumu bolo zistenie, že psychotickí pacienti všeobecne majú tendenciu externalizovať 

zodpovednosť za svoj čin. Psychotickí aj nepsychotickí pacienti hľadali vinu v mentálnych 

faktoroch, ale psychotickí pacienti pociťovali menšiu vinu za svoj čin ako nepsychotickí 

páchatelia trestných činov. Svojím výskumom vylúčili možnosť, že externý atribučný štýl 

je doménou páchateľov s perzekučnými bludmi. Ako možné vysvetlenie, prečo psychotici 

pripisujú vinu externým faktorom, vidia v tom, že prezencia odchýleného myslenia počas 

trestného činu im umožňuje dištancovať sa od činu alebo v tom, že majú niekedy problém 

zrekonštruovať si celú udalosť a motiváciu k činu a neprisudzujú čin svojej osobe. 

Pociťovaná strata kontroly nad sebou samým je tak pravdepodobne základným mentálnym 

faktorom, ktorý zapríčiňuje prenášanie viny na externé faktory.  
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3.3 Trest  

     Trest chápeme ako reakciu sociálneho okolia na prejavy správania, ktoré nie sú v súlade 

so spoločenskými normami (Heretik, 2010). Trest je väčšinou považovaný za negatívny 

pre človeka, ktorý je trestaný. Môže vyvolávať celé spektrum pocitov, ako sú napríklad 

pocity strachu, odpor k trestajúcej osobe, situácii, miestu alebo agresívne správanie. 

V prípade pocitov viny by sme mohli uvažovať aj o trestaní samého seba. 

     Vo všeobecnosti má každý trest svoje výhody, ale aj nevýhody. Podľa Nevřalu (2003) 

sú výhodnými dôsledkami trestu nasledujúce: 

 nastolenie spravodlivosti, čo znamená potrestať previnilcov,  

 ochrana spoločnosti, ktorá zabezpečí zabránenie páchania ďalšej trestnej činnosti, 

 prevencia ďalšej trestnej činnosti a iných potenciálnych deliktov, ktorá by mala 

plniť odstrašujúcu funkciu. Človek by mal dôjsť k záveru, že je lepšie 

neprekračovať hranice zákona, aby nebol znova potrestaný, 

 nahradiť spôsobené škody, ku ktorým trestným činom došlo. Treba brať do úvahy, 

že naplnenie tejto funkcie je často veľmi náročné, avšak v rámci restoratívnej 

justície je kladený veľký dôraz na odškodnenie obete, 

 náprava jedinca a jeho resocializácia, 

 zbaviť odsúdeného pocitu viny a umožniť mu dosiahnutie odpustenia s cieľom, aby 

sa po odpykaní trestu mohol vrátiť do bežného života.  

     Existuje domnienka, že rovnako ako u zdravého odsúdeného,  tak isto aj u duševne 

chorého by mali byť ciele trestu približne rovnaké, avšak s prihliadnutím na špecifickosť 

tejto skupiny páchateľov. Výrazný rozdiel spočíva najmä v prístupe a práci s touto 

cieľovou skupinou (psychoterapeutické pôsobenie prispôsobené práci s duševne chorými 

pacientmi).  

     Medzi negatívne dôsledky cieľov trestu Nevřala (2003) radí postihnutie širšieho 

sociálneho okolia potrestaného, finančnú náročnosť realizácie trestu, poškodenie osobnosti 

pôsobením rôznych vplyvov v nápravnom zariadení a celkové celospoločenské negatívne 

dôsledky. Rovnako, ako pri pozitívnych, tak aj pri negatívnych dôsledkoch sú približne 

rovnaké aj v populácii duševne chorých odsúdených.  

     Keski-Valkama a kol. (2010) sa vo svojej práci snažili porovnať, aké sú rozdiely medzi 

vnímaním nedobrovoľnej hospitalizácie u bežných psychiatrických pacientov a forenzných 

psychiatrických pacientov. Zamerali sa na to, či je hospitalizácia ponímaná ako 

obmedzovanie a kontrola alebo ako trest. Väčšina pacientov považuje nútenú 
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hospitalizáciu za negatívnu skúsenosť, trest a niektorí dokonca ako utrpenie. V súvislosti 

s obmedzovaním slobody sa objavujú u pacientov pocity ako hnev, smútok, bezmocnosť, 

opustenosť a strach. Nútená hospitalizácia môže mať pre niektorých aj pozitívne stránky – 

upokojenie alebo poskytnutie prostredia, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a kde sú 

chránení. Obe skupiny pacientov považujú nútenú hospitalizáciu ako negatívnu skúsenosť, 

avšak v skupine forenzných psychiatrických pacientov je vnímaná viac ako trest tým, že im 

bola nariadená súdom z dôvodu vykonania rôzne závažného trestného činu. Väčšina 

pacientov si uvedomuje alebo vie povedať dôvod svojej hospitalizácie. 

3.4 Vnímanie samého seba 

     Cieľom terapeutického pôsobenia na páchateľov trestných činov trpiacich duševnou 

poruchou a celkovo na pacientov s duševnou poruchou by malo byť zabezpečenie, aby 

mohli viesť uspokojivý, priaznivý život aj napriek svojej duševnej poruche. Nejde teda 

priamo len o liečenie, ale aj akési prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam. 

Zabezpečenie plnohodnotného života je obzvlášť náročné u forenzných psychiatrických 

pacientov. Mezey, Kavuma, Turton a kol. (2010) vidia príčiny v tom, že forenzní 

psychiatrickí pacienti sú v liečbe zadržiavaní proti svojej vôli alebo prinajmenšom kvôli 

nariadeniu súdu, takže nejde o dobrovoľné rozhodnutie liečiť sa. Tým, že trávia dlhší čas 

na uzatvorenom oddelení, stráca sa ich optimizmus, nádej a možnosť nezávislosti, 

samostatnej starostlivosti o seba samého, autonómie. Pacienti sa v prebehu liečby často 

stretávajú viac s konfrontovaním ich nevhodného správania ako s akceptáciou alebo 

potvrdením identity. Pacienti sú teda vnímaní, na základe svojej duševnej poruchy 

a zločinu, ktorý zapríčinil ich pobyt v ochrannej liečbe, ako nebezpeční, čo sťažuje 

zlepšenie ich duševného stavu a výrazne ovplyvňuje vnímanie samého seba.  

     Štúdia Mezeya a kol. (2010) potvrdila, že pre forenzných psychiatrických pacientov sú 

problematické niektoré centrálne koncepty zotavovania sa, ako je napríklad sebaprijatie, 

self-management a nádej. Ich vzorku tvorilo 10 pacientov – sedem s diagnózou paranoidná 

schizofrénia a traja so schizoafektívnou poruchou, ktorí sa dopustili násilných trestných 

činov. Títo pacienti považovali za hlavnú bariéru v zotavení sa ich trestný čin. Obávali sa, 

že „nálepka zločinca“ v očiach druhých ľudí bude sťažovať prijatie a odpustenie okolia. 

Prijatie samého seba, svojej nebezpečnej stránky a toho, čo pacient vykonal, vidia 

pracovníci, ktorí sú s týmito ľuďmi v bežnom kontakte, ako veľmi náročné. Pocity viny 

a nízkeho sebavedomia sú u nich veľmi rozšírené a je potrebné s nimi ďalej pracovať.  
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3.4.1 Obranné mechanizmy 

     Negatívny zážitok alebo skúsenosť, zlyhanie, situácia frustrácie a podobne môže 

zapríčiniť, že dôjde k frustrácii ega a je ohrozená jeho hodnota. Vo forenznej oblasti by 

sme mohli spomenúť ohrozenie tejto hodnoty v prípade, že človek vykoná niečo, čo je 

v rozpore s jeho vnútornou morálkou (napr. impulzívne činy). Medzi základné tendencie 

osobnosti patrí snaha udržiavať vnútornú integritu a rovnováhu, a preto sa snaží na túto 

frustráciu reagovať. Vtedy vystupujú do popredia ego-obranné mechanizmy (ego-

defenzívne mechanizmy), ktoré nemusia byť uvedomované. Ich cieľom je redukovať 

úzkosť (Nákonečný, 1997b). Slúžia k tomu, aby uchránili jedinca pred bolestnými 

a negatívnymi afektami (napríklad úzkosťou či vinou, pocitmi zlyhania a pocitmi 

neúspechu). Afekty môžu vznikať pri konflikte impulzov (Ja vs. Nadja) a pri vonkajšej 

hrozbe (Ja vs. Realita).  

      Freudová rozpracovala pôvodnú Freudovu koncepciu 5 obranných mechanizmov 

a pridala ďalších 5 obranných mechanizmov: represia, regresia, reaktívny výtvor, izolácia, 

projekcia, introjekcia, obrátenie proti sebe, sublimáciu, obrátenie v opak, odčinenie. 

Snažila sa poukázať na vzťahy medzi vývinovou úrovňou a výberom obranného 

mechanizmu. Ako prvá tvrdila, že môžu mať normálnu, adaptívnu funkciu a slúžiť pri 

prispôsobovaní sa dieťaťa vonkajšiemu prostrediu (Hall a kol., 1997). Neskôr boli 

pridávané ďalšie obranné mechanizmy. Rovnako sa objavilo aj rozdelenie na zrelé (väčšina 

spomenutých) a nezrelé obranné mechanizmy (projektívna identifikácia, štiepenie 

a idealizácia). Nezrelé obranné mechanizmy sa prezentujú pri nedostatočnej sile ega 

u raných porúch vývinu osobnosti (Čech a Říhová, 2006). 

     Kaščáková (2007) uvádza nasledujúce obranné mechanizmy, ktoré sú zoradené podľa 

úrovne zrelosti od najvyššej po najnižšiu (okrem vytesnenia a potlačenia, ktoré sú 

spomínané ako prvé pre ich významné postavenie):  

 vytesnenie – neprijateľná myšlienka, zážitok, impulz alebo emócia sa stávajú 

nevedomými. Ide o vytesnenie myšlienky, ale s tým, že afekt, ktorý sa s ňou spája 

môže pretrvávať; 

 potlačenie – vedomé alebo polovedomé rozhodnutie nezaoberať sa myšlienkou 

a odsunúť reakciu alebo afekt. Obsahuje v sebe vôľový akt; 

 sublimácia – pudová energia sa vybíja v nepudovej podobe. Často ide o podoby 

činností, ktoré sú spoločensky prijateľné a uznávané;  
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 altruizmus, altruistické odstúpenie – zrieknutie sa vlastných pudových prianí 

v prospech druhých. Ide akoby o prísne superego, ktoré neumožňuje plniť vlastné 

túžby, ktoré sú potom ale projikované do druhej osoby a pomocou identifikácie je 

možné dosiahnuť uspokojenie túžob; 

 anticipácia – vyrovnávanie sa s emocionálnymi konfliktami alebo stresormi 

prežívaním jemných emočných reakcií už dopredu, a potom nasleduje realizácia 

alebo uvažovanie o riešeniach; 

 humor – vyjadrovanie  pocitov, ktoré predstavujú skôr potešenie ako nepríjemné 

afekty a pritom nedochádza k potlačeniu myšlienky, ktorá ho vyvolala; 

 presun – presunutie energie, fantázie, impulzov na inú osobu, ktorej sa pôvodne 

táto energia netýkala; 

 reaktívny výtvor – neprijateľný impulz je zvládaný prejavovaním opačnej 

tendencie; 

 odčinenie – je akoby presah reaktívneho výtvoru. Redukuje vinu za myšlienky 

alebo správanie tým, že sa snaží odčiniť ich škody, aj keď k realizácii myšlienky 

nedošlo; 

 izolácia – neprijateľný zážitok sa oddelí od afektu, akoby sa dotyčného človeka 

netýkal; 

 intelektualizácia – nadmerné zaoberanie sa abstraktnými myšlienkami, neživému, 

vonkajšiemu svetu, len aby sa vyhol vlastnému prežívaniu. Môže ísť aj o venovanie 

sa irelevantným detailom a pritom vyhýbanie sa celku; 

 schizoidná fantázia – tendencia využívať fantáziu a uspokojovať sa v stiahnutí sa 

voči svetu s cieľom vyriešiť konflikt. Často ju používajú ľudia, ktorí sa bránia 

blízkym vzťahom, pôsobia výstredne, aby druhých odpudzovali a pomocou fantázie 

si potom uspokojujú potrebu po ľudskom kontakte;  

 hypochondrizácia – výčitky voči druhým ľuďom rôzneho pôvodu sa 

pretransformujú najprv do výčitiek voči sebe a neskôr do symptómov, bolestí, 

somatických ochorení a podobne. Pri hypochondrizácii sú dôležité výčitky voči 

druhým viac, ako sekundárny zisk;  

 obrátenie proti sebe – obrátenie negatívnych agresívnych tendencií na seba samého 

napr. tým, že sa sebaobviňuje, trestá, ponižuje a spôsobuje si utrpenie;  
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 identifikácia s agresorom – človek vystavený nepriaznivým podmienkam zvonka 

(napr. kritika) sa identifikuje s agresorom, a to buď preberaním zodpovednosti za 

agresiu alebo preberaním mocenských charakteristík agresora; 

 štiepenie – človek vidí druhých ľudí alebo seba čierno-bielo – buď majú zlé kvality 

alebo dobré, ale neintegruje ich navzájom. Takto si človek využívajúci štiepenie raz 

idealizuje druhého, inokedy ho devalvuje;  

 disociácia – ide o proces štiepenia, ale v tomto prípade štiepenia vedomia, pamäte, 

identity alebo vnímania okolia;  

 agovanie – je správanie, kedy človek reaguje a koná bez uváženia negatívnych 

dôsledkov, vyjadruje svoje nevedomé priania, ale bez afektu, ktoré ho sprevádzajú 

(napr. zdanlivo nemotivované útoky, výbuch „afektu“, sebapoškodzovanie, 

promiskuitné správanie bez potešenia, užívanie drog a iné);  

 projekcia – vlastné pocity človeka, ktoré si neuvedomuje sú ňou pripisované iným 

ľuďom v jeho okolí;  

 projektívna identifikácia – druhý človek sa prispôsobuje očakávaniu pomocou 

manipulácie osoby využívajúcej daný obranný mechanizmus, a tým si zabezpečuje 

dištancovanie od svojich vlastností alebo skutkov vďaka tomu, že ich vníma 

u druhých;  

 popretie – snaží sa ochrániť ego pred prežívaním negatívnych emócií 

pochádzajúcich z vonkajšieho sveta;  

 skreslenie – pretvorenie vonkajšej reality tak, aby zodpovedala vnútorným 

potrebám človeka.  

     Pre doplnenie, Nákonečný (1997b) uvádza ďalšie obranné mechanizmy: 

 kompenzácia – snaha o prekonávanie pocitov menejcennosti v jednej oblasti 

zvyšovaním nasadenia v inej oblasti a získavania superiority; 

 racionalizácia – neželané správanie a pocity sa spájajú s prijateľnými 

vysvetleniami;  

 regresia – návrat k predchádzajúcim spôsobom správania, aj keď tieto už boli 

prekonané;  

 fixácia – upínanie sa na správanie, ktoré sa ukázalo ako nesprávne, ale človek 

v ňom naďalej pokračuje;  

 útek – útek od situácie, ktorá vyvolávala napr. poníženie. Prejavuje sa vyhýbaním 

podobným situáciám; 
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 agresia – človek sa snaží prekonať prekážku, ktorá mu bráni v uspokojovaní 

potrieb tým, že ju napáda.  

     Ani uvedené ďalšie obranné mechanizmy netvoria konečné množstvo obranných 

mechanizmov, ktoré ľudia využívajú, je ich ešte oveľa viac. Vaillant (1992) udáva, že 

úlohami obranných mechanizmov sú: 

 držať afekty v rámci hraníc v prípade náhlych zhoršení v emocionálnom živote 

človeka (napr. pri úmrtí blízkeho človeka); 

 obnovenie psychickej homeostázy odložením alebo odvrátením biologických 

pudov (napr. odvrátenie „pudovej úzkosti“ v adolescencii);  

 získanie „oddychového času“ v prípade náhlych zmien v sebaobraze alebo schéme 

vlastného tela (napr. zmeny v puberte, povýšenie v práci); 

 zvládanie neriešiteľných konfliktov s ľuďmi.  

      Tendencie k využívaniu určitých obranných mechanizmov možno pozorovať u ľudí 

trpiacimi rôznymi duševnými poruchami. Zdá sa, že osoby s disociálnou poruchou 

osobnosti alebo hraničnou poruchou osobnosti využívajú často obranný mechanizmus 

agovania prejavujúci sa v kriminalite, polytoxikománii alebo promiskuite. Slúži 

k nevedomému hľadaniu „strateného alebo neexistujúceho objektu“ a na maskovanie 

smútku z toho, že sa mu niečoho nedostávalo napr. v detstve, keďže u týchto osobností 

nachádzame v rodinnej histórii fyzické, sexuálne alebo emocionálne zneužívanie 

(Kaščáková, 2007). Obrátenie proti sebe používajú často ľudia s hraničnou poruchou 

osobnosti prejavujúce sa sebapoškodzujúcimi tendenciami (promiskuita, rezanie zápästia, 

vysoko rizikové správanie, užívanie drog). Schizoidnú fantáziu, ako to už z názvu vyplýva, 

často využívajú osoby so schizoidnou alebo schizotypovou osobnosťou s cieľom 

zachovania odstupu od okolia. Schizoidné osobnosti pritom často používajú aj 

intelektualizáciu, keďže túžia po blízkosti druhých, ale obávajú sa straty svojej identity. 

Izoláciu a odčinenie používajú často osoby s obsedantne-kompulzívnou poruchou. Presun 

sa objavuje pri fóbiách, kedy dochádza k presunu úzkosti na zástupný objekt. Depresívne 

osoby majú tendenciu využívať popretie, projekciu, pasívnu agresiu, identifikáciu 

s agresorom a reaktívny výtvor. U psychotikov sa objavuje bludná projekcia, popretie 

a skreslenie.  

      Kocvrlichová (2006) podľa svojich zistení tvrdí, že vina sa často spája s rôznymi 

obrannými mechanizmami (identifikácia s agresorom, racionalizácia, omnipotencia, 

disociácia, bagatelizácia; prípadne samotné prežívanie viny môže byť ponímané ako 
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obranný mechanizmus) a emóciami (agresia, hnev, ľútosť, strach, hanba, šok pri 

konfrontácii s vinou, zranenie a trauma, pocit menejcennosti, sebatrýznenie, atd.).  

     Dixit a kol. (2011) sa zamerali na to, aké obranné mechanizmy využívajú forenzní 

psychiatrickí pacienti. Pre účely výskumu využili Defense Mechanism Inventory (DMI). 

Zistili, že pacienti najčastejšie využívajú obrátenie proti objektu (do ktorého patrí agresia), 

projekciu, obrátenie proti sebe a tzv. reversal, ktorý v sebe zahŕňa viaceré obranné 

mechanizmy ako potlačenie, negáciu, popretie a reaktívny výtvor. Tieto obranné 

mechanizmy sa zaraďujú medzi nezrelé, primitívne, maladjustívne a patologické. 

Využívanie tzv. principalizácie, ktorá v sebe zahŕňa obranné mechanizmy ako 

intelektualizáciu, racionalizáciu a izoláciu, sa objavovalo len veľmi zriedkavo. Tieto 

obranné mechanizmy sú považované za adaptívnejšie a zrelšie.         
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4 Forenzne významné psychické poruchy v psychiatrickej ochrannej 

liečbe  

     V tejto kapitole sa budeme venovať vybraným psychickým poruchám, ktoré môžu mať 

forenzný význam a ktoré bývajú radené do psychiatrickej ochrannej liečby. Jedná sa 

prevažne o schizofréniu, bipolárnu afektívnu poruchu, schizoafektívnu poruchu a poruchy 

osobnosti. Sexuálne deviácie zaraďujeme už do sexuologickej ochrannej liečby a závislosti 

od psychotropných látok a alkoholu do ochrannej liečby protitoxikomanickej 

a protialkoholickej. Ako forenzne významná býva spomínaná aj mentálna retardácia, pri 

ktorej sa znižuje mentálna kapacita človeka na posúdenie závažnosti svojho konania. 

Mentálnej retardácii sa nebudeme venovať vzhľadom na to, že zisťovanie IQ pacientov 

nebolo súčasťou práce. Netreba zabúdať ani na niektoré poruchy osobnosti, predovšetkým 

disociálnu poruchu osobnosti, ktoré sú rizikové z hľadiska páchania trestnej činnosti 

a rovnako v komorbidite so spomínanými diagnózami z psychiatrickej ochrannej liečby 

zastávajú významnú úlohu. Menované duševné poruchy v komorbidite s užívaním 

návykových látok výrazne zvyšujú riziko páchania trestnej činnosti.  

    Fazel a Danesh (2002) uvádzajú, že až 9 miliónov ľudí vo svete je vo väzení a z toho 2 

milióny v USA a 70 000 vo Veľkej Británii. Títo autori realizovali štúdiu, v ktorej sa 

snažili zistiť, koľko väzňov v priemere trpí nejakou duševnou poruchou. Podľa ich 

prieskumu trpí psychotickou poruchou alebo depresiou až 1 zo 7 väzňov (jedná sa 

o poruchy, ktoré môžu viesť k samovražde), 1 z 2 mužov disociálnou poruchou osobnosti 

a 1 z 5 žien tiež disociálnou poruchou osobnosti. Všetky spomínané poruchy, okrem 

depresie, sú rizikové z hľadiska páchania trestnej činnosti.  

      Vevera a kol. (2005) sa snažili zistiť, či sa zvýšil v posledných desaťročiach výskyt 

násilného správania u pacientov so schizofréniou v Českej republike, ako to udávajú 

v iných krajinách mnohé americké a západoeurópske štúdie. Využívali pritom dáta z rokov 

1949, 1969, 1989 a 2000, pričom jedine v roku 2000 bol zaznamenaný zvýšený výskyt 

násilného správania, avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Prevalencia násilného 

správania u psychotických pacientov, ktorá môže predikovať výskyt násilných trestných 

činov bola 42% u mužov a 33% u žien. 

4.1 Psychózy 

     Psychózy sú závažné mentálne ochorenia, pri ktorých dochádza k výrazným zmenám 

osobnosti a narušeniu psychických funkcií. Zmeny sa týkajú emocionálneho prežívania 
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(napríklad striedanie depresívnej a manickej fázy), myslenia (bludy, inkoherentná reč), 

sociability (nezáujem o okolie), vnímania (halucinácie), vôle (jej strata alebo je to vôľa 

iného človeka), pozornosti (strata sústredenia pod vplyvom množstva vnemov 

a myšlienok) aj  konania (konanie pod vplyvom bludov a halucinácii) (Heretik, 2010). Ide 

o narušenie kontinuity osobnosti, ku ktorému býva pacient väčšinou nekritický a viaceré 

symptómy ochorenia považuje za realitu. Nedokáže odlíšiť, čo je skutočnosť a čo je jeho 

fantázia. Príznaky psychózy bývajú klasifikované rôzne. Jednou z takýchto klasifikácii je 

delenie na pozitívne a negatívne príznaky (Možný, 1999): 

 pozitívne príznaky – sú tie, ktoré sa bežne u zdravého človeka nevyskytujú, 

zaraďujeme sem bludy, halucinácie, pocity ovládania, kontrolovania a podobne, 

 negatívne príznaky – týkajú sa prejavov, ktoré sú typické u zdravého človeka, ale 

psychotikovi chýbajú – môže sa jednať o chýbanie vôle niečo vykonať, prejaviť cit, 

zaujímať sa o okolie.  

     Psychický stav nie je pri psychóze nemenný. Striedajú sa obdobia akútneho stavu 

psychózy s výraznými príznakmi – tzv. akútna psychotická ataka a obdobia, kedy sú 

príznaky nepatrné alebo žiadne – tzv. remisia (Možný, 1999). Nebezpečné je obdobie 

akútnej psychotickej ataky, kedy je človek schopný ublížiť sebe aj druhým ľuďom. Táto 

neschopnosť správne vyhodnotiť situáciu a správne vnímať realitu vedie k tomu, že 

kriminálne činy vykonané v akútnom psychotickom stave bývajú klasifikované ako 

prípady, kedy dochádza k úplnému narušeniu rozpoznávacích a ovládacích schopností, čo 

znamená, že vedú ku konštatovaniu nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti. 

     Pod pojem psychóza zaraďujeme viaceré duševné poruchy. Psychózy môžeme podľa 

Možného (1999) rozdeliť na: 

 symptomatické psychózy – pri nich dochádza k narušeniu mozgu známymi 

príčinami. Ide o otravy rôznymi jedmi alebo chronické užívanie alkoholu a drog. 

Hovoríme im tzv. toxické psychózy.  

 involučné psychózy – sú spôsobené degeneratívnymi zmenami mozgu v dôsledku 

starnutia.  

 funkčné alebo endogénne psychózy – ich príčiny vzniku nie sú známe a dostupnými 

metódami sa nám nepodarí zistiť žiadne poškodenie mozgu, aj keď jeho funkcie sú 

výrazne narušené.  

          Možný (1999) uvádza 4 najznámejšie psychózy:  

 schizofrénia, 
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 psychóza pri bipolárnej afektívnej poruche, 

 schizoafektívna psychóza, 

 paranoidná psychóza.   

     Podľa Heretika (2010) medzi endogénne psychózy môžeme zaradiť dve kategórie 

porúch z MKN-10. Jedná sa o Afektívne poruchy (F30-39) a Schizofréniu, schizotypné 

poruchy a poruchy s bludmi (F20-29). V tejto podkapitole sa budeme zaoberať práve 

endogénnymi psychózami.  

4.1.1 Schizofrénia, schizofrénne psychózy a poruchy s bludmi  

     Pojem schizofrénia sa po prvýkrát objavuje v odbornej literatúre v roku 1911, keď o nej 

píše Bleuler vo svojej publikácii Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien 

(Höschl a kol., 2004). Schizofrénia je psychickou poruchou, ktorú dodnes považujú mnohí 

odborníci za fascinujúcu. Výskumníci sa snažia zistiť jej etiológiu, príčiny a faktory 

vzniku, pretrvávania poruchy a jej prognózu, avšak aj napriek všetkým snahám nie je 

dostatočne preskúmaná. Dokonca existuje aj množstvo samostatných periodík, ktoré sa ňou 

zaoberajú, ako napríklad Schizophrenia Bulletin, Schizophrenia Research.  

     Schizofrénia je závažné psychotické ochorenie, ktoré značne zasahuje do života 

pacienta. Ovplyvňuje jeho myslenie a vnímanie. Afektivita je oploštená alebo neprimeraná. 

Intelektové schopnosti zostávajú zachované, aj keď časom sa môžu vyvinúť kognitívne 

deficity (MKN-10, 1992). Schizofrenik nedokáže správne vyhodnocovať okolnosti situácie 

a správať sa v súlade s nimi, čo často vedie k nedorozumeniam a odcudzovaniu sa pacienta 

od spoločnosti. Schizofrénia ovplyvňuje ľudské myslenie, cítenie aj jednanie, čím výrazne 

narúša kvalitu života pacienta, ktorý nie je schopný začleniť sa do spoločnosti (Höschl 

a kol., 2004). Schizofréniou trpí asi 1 % populácie (Heretik, 2010) a je v prvej desiatke 

ochorení, ktoré spôsobujú pracovnú neschopnosť ľuďom vo veku 15 - 44 rokov, čiže vo 

veku najväčšej produktivity (Heretik a kol., 2007).  

     Schizofrénia sa začína objavovať typicky v období adolescencie až časnej dospelosti. 

Rôzne odborné publikácie uvádzajú iné vekové rozpätie, napríklad Heretik a kol. (2007) 

uvádza 19. – 30. rok s kumuláciou okolo 26. roku. Z neznámych príčin je u žien začiatok 

ochorenia oneskorený o niekoľko rokov.  

     Schizofrénia (F20) sa prejavuje  (MKN-10, 1992; Kafka, 1998) počutím vlastných 

myšlienok, ich vkladaním, odnímaním alebo vysielaním. Objavujú sa bludy kontrolovania, 

ovplyvňovania, ovládania, ktoré sa prejavujú pohybmi tela alebo končatín alebo bizarné 
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myšlienky, činnosti alebo pocity, ktoré môžeme celkovo označiť ako bludné vnímanie. 

Schizofrenik máva halucinácie hlasov, ktoré komentujú pacientovo správanie alebo medzi 

sebou komunikujú, alebo počuje iné halucinatórne hlasy, ktoré pochádzajú z niektorej časti 

jeho tela. Objavovať sa môžu aj iné bludy, ktoré nie sú podmienené kultúrou, napr. 

politická, náboženská identita, nadľudské bytosti alebo schopnosti. Medzi ďalšie príznaky 

patria pretrvávajúce halucinácie s bludmi bez jasného emocionálneho obsahu, predstavy 

ovládania, prerušovanie alebo zárazy v myslení, ktoré spôsobujú inkoherenciu 

(nesúvislosť, nezrozumiteľnosť) myslenia a irelevantnú reč, prípadne neologizmy. Niekedy 

sa prejavuje katatónne jednanie – excitácia (bezúčelná aktivita), nástavy tela alebo jeho 

častí do nezvyčajných polôh, flexibilitas cerea (udržovanie polohy tela a končatín 

v pozíciách, do ktorých bol pacient nastavený), negativizmus (odpor k pokynom, robenie 

opaku), stupor (zníženie výskytu spontánneho konania) a mutizmus. Typické sú aj tzv. 

negatívne symptómy – apatia, ochudobnenie reči, ploché neprimerané emočné reakcie. Pri 

týchto príznakoch treba vylúčiť možnosť prítomnosti depresie alebo medikácie 

neuroleptikami. Celkovo sa objavujú výrazné zmeny v správaní – strata záujmu, 

bezcieľnosť, nečinnosť alebo izolácia pacienta od spoločnosti (Kafka, 1998). 

     Na diagnostikovanie schizofrénie by mali príznaky pretrvávať po väčšinu dní najmenej 

mesiac a súvisle by sa mali objavovať až po dobu 6 mesiacov (Höschl a kol., 2004). 

Ochorenie sa nemusí prejavovať stále rovnako. Je možné ho rozdeliť do troch fáz, ktoré sa 

môžu v priebehu ochorenia rôzne striedať (Heretik a kol., 2007): prodromálna (začiatok 

ochorenia typický zvýšenou únavou, oslabením vôle, stratou motivácie a záujmov, zvláštne 

telové pocity až pocity derealizácie a depersonalizácie rôzneho stupňa – symptómy bývajú 

signálom, že „sa niečo deje alebo sa niečo zmenilo“), akútna fáza (naplno sa prejavujú 

halucinácie, poruchy myslenia, afektivity, správania) a fázy remisie (návrat do predošlého 

stavu s pretrvávaním niektorých príznakov).  

     Z hľadiska diferenciálnej diagnostiky by sme nemali usudzovať, že niekto trpí 

schizofréniou, ak sa u neho prejavuje akútna manická alebo depresívna epizóda a ich 

príznaky boli prítomné už pred objavením sa diagnostických kritérií pre schizofréniu. 

Schizofréniu treba vylúčiť v prípade mozgového organického ochorenia (F 00 - 09), 

v prípade akútnej intoxikácie psychoaktívnou látkou (F 1x.0), závislostí (F 1x.2) alebo 

abstinencie (F 1x.3 alebo F 1x.4) (Heretik a kol., 2007).  

     Podľa Kafku (1998) je pri schizofrénii postihnutý celý duševný život pacienta. 

Dochádza k poruchám vnímania, časté sú ilúzie a halucinácie. Spomedzi halucinácii sa 

najčastejšie objavujú akustické halucinácie, predovšetkým imperatívne, ktoré pacientovi 
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prikazujú, aby niečo vykonal. Narušené je myslenie, objavuje sa bradypsychizmus 

(spomalené myslenie, zárazy v myslení), inkoherencia (nespojitosť myšlienok), 

roztrieštenosť myšlienok (tzv. slovný šalát) a bludy (najmä perzekučné). Postihnutie 

emotivity sa prejavuje neadekvátnosťou citov (objavujú sa emócie, ktoré nie sú v súlade 

s prežívanou situáciou) a emočnou ambivalenciou. V správaní sa schizofrénia prejavuje 

najmä postihnutím rôznych etáp konania. Ovplyvnená je najmä prípravná etapa, v ktorej sa 

často objavujú pudové prejavy, ale aj rozhodovacia fáza realizácie činnosti. Poruchy 

vedomia sa vyskytujú na rovine uvedomovania si seba samého a okolia. Kafka (1998) 

opisuje tento jav tak, akoby sa utvárali dve roviny duševného stavu pacienta – jedna je 

rovina skutočnosti a druhou je porucha ja, ktorá sa prejavuje ako chorobný narcizmus 

(zaoberanie sa svojou vlastnou osobou) alebo ako autizmus (zameranie na vnútorný svet). 

Narušená býva aj pozornosť a vôľa. Poruchy reči a písma nie sú ničím nezvyčajným. 

Schizofrenici často produkujú nové slová (neologizmy) a ich reč je nekoherentná. Pacienti 

prežívajú pocity derealizácie a depersonalizácie (odcudzenosť sebe samému) a dochádza 

k celkovému narušeniu integrity osobnosti.  

     Existuje niekoľko foriem schizofrénie. Uvádzame stručný popis jednotlivých foriem, 

tak ako ich uvádzajú mnohí autori (Možný, 1999; Heretik a kol., 2007; Höschl a kol., 

2004): 

 paranoidná schizofrénia – dominujú poruchy myslenia prejavujúce sa bludmi 

a poruchy vnímania prejavujúce sa halucináciami (najmä sluchovými), 

 simplexná schizofrénia – typická tým, že sa pacient začína uzatvárať do seba, 

prestáva komunikovať a stráca záujem o okolie, nedbá na svoj výzor, 

 hebefrénna schizofrénia – má skorší nástup ochorenia približne vo veku 15 – 20 

rokov, rovnako ako pri predchádzajúcej forme stráca pacient záujem o okolie, 

správa sa k nemu neprimerane, nevhodne, necitlivo a jeho reč je nezrozumiteľná až 

nelogická, 

 katatónna schizofrénia – typická tzv. katatónnymi príznakmi ako sú napríklad 

zaujímanie nezvyčajných polôh, v ktorých dokáže pacient zotrvať po dobu 

niekoľkých hodín, excitácia, stupor a podobne,  

 nediferencovaná forma schizofrénie – objavujú sa príznaky schizofrénie, ale nie sú 

dostatočné alebo nie je jasné, o ktorý typ schizofrénie sa jedná, keďže sú prítomné 

príznaky viacerých foriem, 
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 reziduálna schizofrénia – celkové spomalenie psychomotoriky, myslenia 

a afektivity, ktoré pretrváva minimálne rok po odznení akútnych príznakov 

schizofrénie. 

     Schizoafektívna psychóza (F25) je ochorenie, pri ktorom sa spájajú schizofrénne 

príznaky spolu s poruchami nálady. Príznaky sa môžu objavovať súčasne alebo v rozmedzí 

najviac niekoľkých dní. Nálady sa striedajú v celom rozsahu – od depresívnych nálad, 

ktoré sa prejavujú skleslou náladou, autoakuzačnými bludmi, bezradnosťou, suicidálnymi 

myšlienkami a podobne až po manické nálady typické velikášskymi bludmi, expanzívnou 

náladou, podráždenosťou, nekritickosťou a podobne. Zo schizofrenických príznakov sa 

prejavujú kritéria ako nesúvislé myslenie, neologizmy, ambivalencia, halucinácie, bludy 

a podobne (Höschl a kol., 2004).  

4.1.2 Afektívne poruchy 

     Afektívne poruchy (F30-39) sa vyznačujú poruchami nálad, ktoré môžu kolísať od 

zníženia emočného prežívania (depresia) až po jeho zvýšenia (mánia). Tieto nálady 

nazývame patické nálady, ktorých psychologickú príčinu vzniku nevieme presne určiť 

(Pavlovsky a kol., 2009). Na základe týchto kolísaní môžeme hovoriť o bipolárnom 

priebehu – bipolárna afektívna porucha (F31) alebo o monopolárnom ochorení – mánia 

alebo depresia (Heretik, 2010). Jednotlivé afektívne poruchy sa líšia vyvolávajúcim 

podnetom, intenzitou a trvaním. V tejto kapitole sa budeme venovať len vybraným 

afektívnym poruchám, ktoré sú z forenzného hľadiska najnebezpečnejšie.  

     Depresívna fáza (F32) sa môže objavovať samostatne alebo ako súčasť bipolárnej 

afektívnej poruchy (jedna z jej fáz). Môže sa objaviť jednorázovo, avšak častejšie ide 

o rekurentný priebeh s návratmi depresívnej symptomatológie. Vyznačuje sa depresívnou 

náladou, ktorej zhoršenie je výrazné najmä ráno a doobeda prejavujúce sa tzv. ranným 

pesimom, sezónnym výskytom (jar, jeseň), adhedóniou, apatiou, dochádza k strate záujmu 

o činnosti, ktoré ho predtým bavili a suicidálnymi pokusmi. Objavuje sa psychomotorický 

útlm, strata energie, únava, fyzická nevýkonnosť, problémy so sústredením, nerozhodnosť, 

poruchy pamäti, spomalenie myslenia (bradypsychizmus), vitálne symptómy (poruchy 

spánku, apetítu, libida) a kognitívne symptómy (pesimizmus, poruchy sebahodnotenia, 

bilancovanie, pocity bezcennosti a beznádeje). Pacient sa sťahuje do úzadia a obmedzuje 

sociálne kontakty (Pavlovsky a kol., 2009; Heretik, 2010; Höschl a kol., 2004). Niekedy sa 

pri depresii objavujú aj bludy, a to najmä autoakuzačné, pri ktorých obviňuje seba a stavia  

sa do pozície toho, kto niečo spôsobil; ruinačné, ktoré sa týkajú nedostatku prostriedkov na 
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vlastnú a existenciu svojich blízkych a hypochondrické, kedy si pacient myslí, že trpí 

rôznymi, najmä nevyliečiteľnými chorobami. Najmä tieto presvedčenia potom môžu viesť 

k suicidálnym pokusom až k dokonanému suicidiu. Typicky sa objavujú príznaky ako 

zvýšená plačlivosť (lakrimozita), úzkosť (anxieta), strach (fóbie) a podráždenosť 

(irritabilita) (Höschl a kol., 2004). Depresiou častejšie trpia ženy.  

     Manická fáza (F30), sa rovnako ako depresívna fáza, môže objavovať samostatne alebo 

ako súčasť bipolárnej afektívnej poruchy. Vyznačuje sa manicko-expanzívnou náladou, 

zvýšeným psychomotorickým tempom, zrýchlením myslenia (tachypsychizmus), 

poruchami sebahodnotenia a myslenia (môžu sa podobať bludom, najmä 

megalomanickým) (Heretik, 2010). Pacienti sa v priebehu manickej fázy cítia mimoriadne 

zdraví, plní aktivity a schopní dosiahnuť čokoľvek, čo si zaumienia. Často robia 

impulzívne rozhodnutia bez uváženia následkov, ktoré by ich konanie mohlo spôsobiť. 

Zvyšuje sa ich sexuálna apetencia, aktivita aj promiskuita. Nepociťujú potrebu spánku ani 

jedla, čo môže bez liečby viesť k úplnému vyčerpaniu organizmu. Manická nálada sa môže 

niekedy prejavovať agresívnym správaním a podráždením, ktoré je ešte viac potencované 

v prípade požitia alkoholu alebo iných návykových látok (Pavlovsky a kol., 2009). 

Psychotické príznaky sa pri mánii neobjavujú často, ale niekedy môžu byť pacienti 

ovplyvnení napríklad „božím hlasom“, ktorý im niečo prikázal alebo môže dochádzať 

k produkcii paranoidných bludov, prevažne perzekučných (Höschl a kol., 2004). 

     Bipolárna afektívna porucha (F31) je spojením depresívnej a manickej fázy, ktoré sa 

u pacienta striedajú v istých časových odstupoch. Trpia ňou tak muži, ako aj ženy, ale nie 

je až tak rozšírená ako unipolárna depresia. Pri bipolárnej afektívnej poruche môže 

v klinickom obraze prevládať viac jedna alebo druhá fáza alebo môže ísť o zmiešaný 

priebeh, kedy sa približne rovnako často objavujú jednotlivé fázy. Jednotlivé epizódy sa 

môžu objaviť náhle, ale typickejší je postupný nástup, ktorý sa môže prejavovať 

predromálnymi príznakmi (Kafka, 1999).  

4.2 Špecifické poruchy osobnosti (psychopatie) 

     Poruchy osobnosti (psychopatie) patria medzi jedny z najčastejších diagnostických 

kategórií, s ktorými sa stretneme u väzenskej populácie. Pojem psychopatia sa časom 

prestal používať v odbornej literatúre, vzhľadom na jeho pejoratívny charakter a označenie 

predovšetkým ľudí s disociálnymi rysmi (Pavlovsky a kol., 2009). Z predchádzajúceho 

textu vyplýva, že komorbidita niektorých psychických porúch s poruchami osobnosti je 

dôležitým faktorom pre vznik násilného alebo kriminálneho správania.  



45 

 

     Pri špecifických poruchách osobnosti sa jedná o abnormné varianty osobnosti (Heretik, 

2010). Ľudia s poruchami osobnosti sa vyznačujú nápadnými povahovými vlastnosťami, 

ktorými trpí ich nositeľ alebo jeho okolie. Jedná sa o kategórie F 60 podľa MKN-10 

(1992). Sú to hlboko zakorenené a pretrvávajúce vzorce správania a reakcie na okolitý 

svet. Je to správanie, ktoré sa výrazne odchyľuje od bežných vzorcov myslenia, cítenia, 

vnímania a hlavne spôsobu utvárania vzťahov s druhými ľuďmi. Čírtková (2004) označuje 

poruchy osobnosti ako poruchy temperamentovej, charakterovej alebo motivačnej zložky. 

Kedysi sa ľudia trpiaci poruchami osobnosti označovali ako anomálne osobnosti vzhľadom 

na nápadnosť a zvláštnosť ich správania (Pavlovsky a kol., 2009). Poruchy osobnosti 

zaraďujeme medzi vývojové stavy - objavujú sa v detstve alebo dospievaní a pokračujú až 

do dospelosti. Od zmien osobnosti sa odlišujú etiológiou. Zmeny osobnosti sú získané 

v priebehu života vplyvom ťažkých a dlhotrvajúcich udalostí. Ak obraz niektorej 

špecifickej poruchy osobnosti nie je úplne rozvinutý a nespĺňa úplne kritéria stanovené 

v MKN-10, hovoríme o akcentovanosti osobnosti abnormnými (psychopatickými) črtami 

(Heretik, 2010).  

     MKN-10 (1992) uvádza základné všeobecné diagnostické kritéria pre špecifické 

poruchy nasledovne: 

 Disharmonické postoje a správanie prejavujúce sa v oblastiach afektivity, kontroly 

impulzivity, v spôsobe myslenia, vnímania a vzťahovania sa k druhým ľuďom, 

 vzorce správania sú trvalé a dlhodobé, neobmedzené na dobu trvania duševného 

ochorenia,  

 jedná sa o ovplyvnenie celej osobnosti a je maladaptívne v širokom spektre 

sociálnych a osobných situácií,  

 prejavy špecifickej poruchy osobnosti sa objavujú už v detstve alebo počas 

dospievania a pokračujú až do dospelosti,  

 vedie k osobnej nepohode, ale človek si ju môže uvedomovať až neskôr, 

 porucha je asociovaná so zhoršením výkonu v zamestnaní, spoločenskom živote 

a podobne. 

     Aby bolo možné špecifickú poruchu osobnosti diagnostikovať, je nutné, aby sa objavili 

minimálne tri podmienky z diagnostických kritérií. Poruchy osobnosti sa často kombinujú 

a vtedy hovoríme o polymorfnej poruche osobnosti (Čírtková, 2004). 
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     V tejto kapitole sa zameriame na špecifické poruchy osobnosti, ktoré sa podľa 

dostupných zdrojov najčastejšie spájajú s páchaním trestnej činnosti a ktorých komorbidita 

s ďalšími duševnými poruchami je riziková z hľadiska jej predikcie.  

4.2.1 Paranoidná porucha osobnosti 

     Paranoidná porucha osobnosti sa v MKN-10 značí kategóriou F 60.0 (MKN-10, 1992). 

Človek trpiaci touto poruchou je výrazne citlivý na okamihy, kedy sa mu nedarí alebo nie 

je prijímaný. Je často negatívne naladený, podráždený, tvrdohlavý, odmieta ľuďom 

odpúšťať urážky. Paranoidita sa prejavuje vo zvýšenej podozrievavosti voči okoliu, kedy 

sú aj priateľské alebo neutrálne reakcie prekrucované alebo chybne interpretované ako 

zamerané proti nemu. Myslí si, že všetci mu chcú len ubližovať, škodiť a urážať ho. 

Podozrievavosť sa prejavuje aj v partnerských a sexuálnych vzťahoch, kedy dochádza 

k obviňovaniu partnera z nevery, bývajú patologickými žiarlivcami. Často si vytvára rôzne 

konšpiračné teórie ohľadne fungovania okolia a celého sveta. Je hrdý na svoju chybne 

vnímanú racionalitu a objektivitu. Prehnane zdôrazňuje dôležitosť svojej osoby a všetko 

vzťahuje k svojmu ja, háji si neustále svoje práva, niekedy až bojovným spôsobom. Často 

sa javí ako veľmi schopný, ale v druhých ľuďoch vyvoláva strach alebo konflikt  (Höschl 

a kol., 2004). Býva nepriateľský, podráždený a nahnevaný. Jeho afektívna reaktivita je 

obmedzená, je citovo oploštený až bez emócií, emócie druhých ľudí ho veľmi nezaujímajú.  

     Ľudia, ktorí trpia paranoidnou poruchou osobnosti nie sú kritickí voči svojej poruche, 

a preto nevyhľadávajú liečbu a pokiaľ sú k nej nútení zo strany okolia, snažia sa 

zdôrazňovať svoju normálnosť (Höschl a kol., 2004). Komplikáciou pri ich zdravotnom 

stave môže byť krátky psychotický stav, predovšetkým pod vplyvom stresu a niekedy sa 

uvádza, že paranoidná porucha osobnosti sa objavuje pred vznikom poruchy s bludmi. 

4.2.2 Schizoidná porucha osobnosti 

     Schizoidná porucha osobnosti sa v MKN-10 označuje kategóriou F 60.1 (MKN-10, 

1992). Prejavuje sa emočnou oploštenosťou, neschopnosťou vyjadrovať emócie, či už 

pozitívne alebo negatívne. S tým súvisí aj ich nezáujem o druhých ľudí, držia si odstup 

a sú k nim chladní. Blízke a dôverné vzťahy nenadväzujú, pretože nechcú (niekedy majú 

aspoň jedného priateľa). Nemajú záujem o sexuálny styk bez ohľadu na vek, ktorý majú. 

Ľudia trpiaci touto poruchou sú samotári, sú ľahostajní voči okoliu, pochvaly ani kritika 

voči nim samým ich nezaujíma, preferujú samotu a venujú sa len malému množstvu 
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činností, ktoré vykonávajú hlavne sami a z ktorých nemajú radosť. Utiekajú sa do fantázii 

a introspekcie. Spoločenské normy a konvencie nedodržiavajú. 

     Mnohé črty tejto poruchy osobnosti sa podobajú schizofrénnym poruchám sociability, 

emocionality a myslenia (Heretik, 2010). Často sú považovaní za čudákov, ktorí majú 

zvláštne záľuby, prejavy správania a postoje k svetu. Niektorí sú pre svoje okolie až tak 

bizarní, že ich spoločnosť vytláča na okraj a stávajú sa bezdomovcami alebo tulákmi.  

     Niekedy sa udáva, že schizoidnou poruchou osobnosti trpí až 7,5 % populácie 

a v pomere 2:1 pre mužov. Zdá sa, že niekedy predchádza rozvoju schizofrénie (svojím 

klinickým obrazom sa podobá simplexnej schizofrénii) alebo poruche s bludmi (Höschl 

a kol., 2004). 

     Pod kategóriu schizoidnej poruchy osobnosti zaraďujeme aj tzv. fanatických ľudí, ktorí 

uznávajú nejaký ideál, náboženstvo alebo životosprávu (Heretik, 2010). Fanatikov môžeme 

rozdeliť na pasívnych a aktívnych. Pasívni fanatickí jedinci o svojej ideológii ostatných 

nepresviedčajú, nevnucujú svoje názory ostatným, na rozdiel od aktívnych fanatikov, ktorí 

sa aktívne snažia druhých presvedčiť a tým sa dostávajú do konfliktov so zákonom. 

Aktívni fanatici sú často zástancami siekt.  

4.2.3 Disociálna porucha osobnosti 

     Disociálna porucha osobnosti sa v MKN-10 označuje kategóriou F 60.2 (MKN-10, 

1992). Niekde sa stretneme aj s pomenovaním asociálna porucha osobnosti. Ako sme už 

spomínali vyššie v texte, disociálna porucha osobnosti patrí medzi najčastejšie sa 

vyskytujúce poruchy osobnosti vo väzenskej populácii. Pravdepodobnou príčinou je 

výrazná nerovnováha medzi správaním a spoločenskými normami, ktoré často prekračujú, 

nezaujímajú ich a sú nezodpovední. Vzťahy s druhými ľuďmi sú schopní nadväzovať, ale 

nevedia ich dlhodobo udržiavať. S tým súvisí ich neschopnosť porozumieť a zaujímať sa 

o druhých ľudí. Ich tolerancia k frustrácii je veľmi nízka a často smeruje k agresii a násiliu. 

Ak niečo vykonajú, pocity viny neprežívajú a vinu sa snažia racionalizovať a svoje 

správanie ospravedlňovať. Ak je im uložený trest, nie sú schopní poučiť sa z neho. Často 

sú agresívni a sadistickí, ide o psychopatov v pravom slova zmysle. Dokážu oklamať aj 

skúsených psychológov psychiatrov, pretože vedia zaujať postoj pokojných, vyrovnaných, 

dôveryhodných a šarmantných ľudí, avšak bežne bývajú nastražení, napätí a podráždení 

(Höschl a kol., 2004). 

     Už v detstve sa u nich prejavuje nedisciplinovanosť, agresivita, šikanovanie druhých 

alebo krutosť k zvieratám. Dôležité rodinné prostredie často nebýva ukážkové. V etiológii 
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poruchy možno vidieť negatívne postavenie otca v rodine – závislý na alkohole, ľahostajný 

alebo tvrdo trestajúci (Heretik, 2010).  

4.2.4 Emočne nestabilná porucha osobnosti 

     Emočne nestabilná porucha osobnosti sa v MKN-10 značí kategóriou F 60.3 (MKN-10, 

1992). Ako už zo samotného názvu poruchy vyplýva, hlavným príznakom je afektívna 

nestálosť so sklonmi k impulzívnemu správaniu, ktoré môže vyvrcholiť až v agresívne 

správanie. Explozívne správanie sa vyskytuje napríklad po kritike, ktorú človek odmieta 

prijať a stráca sebakontrolu. Emočne nestabilná porucha má dve formy (MKN-10, 1992): 

 Impulzívny typ (F 60.30) (niekedy označovaný ako explozívna porucha osobnosti)– 

charakteristickými prejavmi tejto formy je emočná nestabilita a problémy 

s kontrolou impulzivity, ktoré vedú až k násilnému správaniu, najmä ak je človek 

kritizovaný. Výbuchy hnevu sa niekedy objavujú bez adekvátneho podnetu. 

Výbušnosť býva potencovaná alkoholom (Heretik, 2010).  

 Hraničný typ (F 60.31) – rovnako je základnou charakteristikou emočná nestálosť, 

ale prejavujúca sa odlišným spôsobom. Porucha sa vyznačuje pocitmi prázdnoty, 

narušenými predstavami o sebe samom, cieľoch a preferenciách. Typickým 

prejavom býva angažovanosť v nestálych a intenzívnych vzťahoch, ktoré vedú 

k emocionálnym krízam, ktoré môžu vyvrcholiť až do samovražedných vyhrážok 

alebo sebapoškodzujúcich tendencií. Pri prežívaní dlhodobého stresu sa u nich 

môžu objavovať (pseudo)psychotické poruchy (halucinácie, hypnagogické javy, 

poruchy vnímania vlastného tela) a mikropsychotické epizódy (Höschl a kol., 

2004). 

4.2.5 Histriónska porucha osobnosti 

     Histriónska porucha osobnosti je označovaná v MKN-10 kategóriou F 60.4 (MKN-10, 

1992). V staršej literatúre môžeme nájsť pomenovanie hysterická osobnosť, ktoré sa 

prestalo používať, pretože sa s histiónstvom úplne nestotožňovalo (Pavlovsky a kol., 

2009). Typickým príznakom, podľa ktorého je možné poruchu rozpoznať, je výrazná 

teatrálnosť, dramatickosť a prehnané prejavy v správaní. Sú emocionálne nestabilní. 

Človek trpiaci touto poruchou je rád stredobodom pozornosti, púta na seba pozornosť, či 

už správaním a emocionálnymi prejavmi, ako aj svojím vzhľadom, pretože si dáva záležať 

na fyzickej príťažlivosti. Je výrazne egocentrický, túži po ocenení a pozornosti, ktoré si 
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neraz vynucuje manipuláciou. Ľahko sa nechá presvedčiť inými ľuďmi alebo okolnosťami, 

je sugestibilný.  

4.2.6 Iné forenzne menej významné poruchy osobnosti 

     V tejto podkapitole opíšeme poruchy osobnosti, s ktorými sa stretávame len zriedkavo 

u páchateľov trestných činov. Spomíname ich z dôvodu možnej komorbidity s inými, 

forenzne významnejšími diagnostickými kategóriami. Jedná sa o nasledujúce poruchy 

osobnosti (MKN-10, 1992): 

 Anankastická porucha osobnosti (F 60.5) – charakteristická je nadmernou 

opatrnosťou, detailnosťou, zaoberaním sa pravidlami, zoznamami, poriadkom alebo 

dodržiavaním presných plánov. Sú perfekcionisti, puntičkári, rigidní, vyžadujú 

striktné dodržiavanie spoločenských konvencií a vyžadovanie, aby sa ich postupmi 

a pravidlami riadili aj ostatní ľudia tak, aby bolo všetko podľa ich predstáv. Sú 

svedomití, čo sa rôznych činností týka, ale chýba im radosť z vykonávanej činnosti 

a majú problémy s interpersonálnymi vzťahmi. Táto porucha osobnosti sa čiastočne 

podobá obsedantne-kompulzívnej poruche (F 42). 

 Anxiózna (vyhýbavá) porucha osobnosti (F 60.6) – prejavuje sa trvalými pocitmi 

napätia a úzkosti. Sú presvedčení o svojej nešikovnosti, menejcennosti, o tom, že 

pre druhých nemôžu byť príťažliví. Žijú v neustálom strachu, že budú kritizovaní 

alebo odmietaní v spoločnosti, a preto sa vyhýbajú sociálnym a pracovným 

situáciám, kde by sa tomuto riziku vystavili. Je pre nich dôležité, aby mali svoju 

fyzickú istotu.  

 Závislá porucha osobnosti (F 60.7) – porucha je typická uprednostňovaním potrieb 

druhých ľudí pred svojimi vlastnými. Prenecháva zodpovednosť na druhých ľudí 

a bojí sa odporovať človeku, na ktorom je závislý. Neustále sa obáva, že bude sám 

a opustený človekom, bez ktorého si život nevie predstaviť, pretože sa bojí, že by 

sa sám o seba nevedel postarať. Ak sa má sám o niečom rozhodovať, potrebuje 

uisťovania a rady od druhých ľudí. Rovnako, ako pri anxióznej poruche osobnosti, 

sa môžu objavovať pocity nedostatočnosti, bezmocnosti a nekompetentnosti. 

Typickými prejavmi je pesimizmus, pasivita, obava z vyjadrenia sexuálnych 

a agresívnych pocitov. Závislé osoby sú schopné tolerovať pomerne dosť dlho 

partnera, ktorý je napríklad závislý na alkohole (Höschl a kol., 2004). 
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 Iné špecifické poruchy osobnosti (F 60.8) – táto porucha sa diagnostikuje v prípade, 

že boli vylúčené predchádzajúce kategórie F 60.0 – 60.7. Podľa Heretika (2010) 

sem zaraďujeme napríklad narcistickú poruchu osobnosti alebo pasívne-agresívnu 

poruchu osobnosti. Narcistická porucha osobnosti sa prejavuje prehnaným 

záujmom o vlastnú osobu, chýbaním empatie, vyžadovaním neustáleho obdivu, 

vysokými nárokmi na ostatných a myslia si, že pravidlá pre nich neplatia (Höschl 

a kol., 2004). 

 Porucha osobnosti nešpecifikovaná (60.9) 

4.2.7 Návykové a impulzívne poruchy  

     Návykové a impulzívne poruchy sú charakteristické svojou opakovateľnosťou, ktorá 

nemá racionálny podklad a škodí samotnému nositeľovi, ale aj druhým ľuďom. Činy sú 

impulzívne a vnímaná kontrola nad správaním je nízka (MKN-10, 1992; Heretik, 2007). 

Zaraďujeme sem: 

 patologické hráčstvo (F63.0) – základom poruchy sú opakované epizódy hráčstva, 

ktoré výrazne ovplyvňujú sociálne, materiálne, rodinné a pracovné hodnoty 

človeka s danou poruchou;  

 patologické zakladanie požiarov (F63.1) – porucha je charakteristická 

opakovaným zakladaním požiarov alebo pokusom zapaľovať rôzne objekty, a to 

najmä z dôvodu záujmu o oheň a horenie alebo záujmu o prácu hasičov všeobecne;  

 patologické kradnutie – kleptománia (F63.2) – porucha je charakteristická 

opakovaným kradnutím predmetov, ktoré nepotrebuje. Nekradne ich ani pre 

finančný zisk, ani pre osobné využitie. Tieto predmety zničia, odložia alebo 

hromadia;  

 trichotilománia (F63.3) – porucha je charakteristická opakovanými nutkavými 

impulzmi vytrhávať si vlasy pri zvýšenom napätí a vytrhanie spôsobuje uvoľnenie 

napätia;  

 iné návyková a impulzívna porucha (F63.8); 

 návyková a impulzívna porucha nešpecifikovaná (F63.9). 
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5 Kriminalita forenzných psychiatrických pacientov  

5.1 Schizofrénne poruchy 

      Kriminalita schizofrenikov býva preceňovaná, pretože sa neobjavuje až tak často, ako 

by sa nám mohlo zdať. Väčšina súdnych znalcov označuje páchateľov trestných činov 

diagnostikovaných ako schizofrenikov za nepríčetných. Dochádza ku konštatovaniu 

vymiznutia ovládacích a rozpoznávacích schopností. Höschl a kol. (2004) uvádzajú, že 

samotné konštatovanie, že niekomu bola diagnostikovaná schizofrénia nestačí, ale treba 

prihliadať na to, v akom stave sa práve pacient nachádzal pri páchaní trestnej činnosti. Ak 

bol pacient účinne farmakologicky liečený a v dobe činu nebol pod vplyvom akútnej 

psychotickej ataky, tak jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti boli pravdepodobne 

zachované a nie je dôvod, aby bol považovaný za nepríčetného.  

     Schizofrenici majú narušené vyššie city (sociálne, etické a estetické) a sociabilitu, čím 

sa stávajú rizikovejšími z hľadiska sociálneho zlyhania v porovnaní so zdravou populáciou 

(Heretik, 2010). Trestné činy schizofrenikov, najmä čo sa týka vrážd, sa často vyznačujú 

značnou brutalitou, nezvyčajnosťou a tým, že obeťou sa stáva najčastejšie ich blízka osoba, 

v prípade hospitalizácie personál. To je dôvodom, prečo bývajú tieto prípady vysoko 

medializované a môžu vzbudzovať dojem, že schizofrenici sú kriminálnici a sú vysoko 

nebezpeční pre spoločnosť. Je pravda, že vražedné tendencie je možné odhaliť u nich len 

veľmi výnimočne (možné to je čiastočne pri paranoidnej schizofrénii, ak je blud ešte 

virulentný a na pacientovi je badať agresívne napätie) (Heretik, 2010).  

     Kocur a Cynkier (2005) sa zaoberali vo svojej práci situačnými determinantmi 

agresívneho správania u schizofrénnych pacientov, ktorí sa dopustili závažného trestného 

činu (vražda, ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie). Vzorku tvorilo 71 mužov 

trpiacich predovšetkým schizofréniou paranoidného typu. Tieto osoby boli väčšinou 

nesamostatné, finančne závislé na príbuzných, žili v nevhodných bytových a materiálnych 

podmienkach. Títo pacienti vykazovali tendenciu vyvolávať konflikty so svojím okolím. 

Pacienti udávali častú provokáciu obeťou, ktorá s nimi zle zaobchádzala (napr. nepodarené 

pokusy o upokojenie, nútenie k liečbe, podhodnotenie agresívnych prejavov). Autori 

potvrdzujú, že obeťami vrážd boli najčastejšie členovia rodiny, s ktorými mali pacienti 

úzky citový vzťah. Spôsob prevedenia vraždy bol obzvlášť drastický, surový 

a nekompromisný.  
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     Volavka a Citrome (2011) súhlasia s názorom, že schizofrénia zvyšuje 

pravdepodobnosť výskytu násilného správania. Násilie je pri schizofrénii heterogénne, čo 

sa týka jeho pôvodu. Jeho pôvod možno nájsť tak v genotype, ako aj v prostredí, v ktorom 

bol schizofrenik vychovaný. Autori zvýrazňujú súbežný výskyt disociálnej poruchy 

osobnosti/psychopatie ako faktor, ktorý predisponuje objavenie agresívneho správania, a to 

najmä impulzívnosťou, ktorá patrí medzi základné charakteristiky tejto poruchy. Pri 

schizofrénii je riziková hostilita. Komorbidita disociálnej poruchy osobnosti/psychopatie a 

schizofrénie navyše zvyšuje pravdepodobnosť zneužívania návykových látok a závislosti 

na alkohole alebo iných návykových látkach. Je známe, že niektoré návykové látky 

podporujú objavenie psychotických príznakov a znižujú samotnú kontrolu nad správaním. 

Pravdepodobnosť výskytu násilia sa v kombinácii s užívaním návykových látok, 

impulzivitou, hostilitou, pocitmi ohrozenia, grandiozitou a dysfóriou zvyšuje. Štatistická 

analýza odhalila, že schizofrénia a ďalšie duševné poruchy samotné nie sú prediktorom 

násilného správania. Volavka a Citrome (2011) tvrdia, že vždy treba uvažovať o súbežnom 

pôsobení ďalších faktorov, ktoré sú dôležité aj pre odhad rizika vzniku trestného činu 

u zdravej populácie: 

 historických (minulé násilie, juvenilná detencia, fyzické zneužívanie, rodič, ktorý 

bol vo väzení), 

 klinických (zneužívanie návykových látok, pocity ohrozenia), 

 dispozičných (vek, pohlavie), 

 kontextuálnych (nedávny rozvod, nezamestnanosť, viktimizácia). 

     Volavka a Citrome (2011) považujú za významný rizikový faktor stres z dôvodu, že 

schizofrenici nevedia dobre čeliť stresu kvôli zhoršenému porozumeniu sociálnemu 

prostrediu a nízkej kontrole impulzivity.  

     Podľa Valença a kol. (2011) je z hľadiska príznakov schizofrénie a páchania trestnej 

činnosti rizikovou halucinatórno-bludná symptomatológia s dôrazom na sluchové 

imperatívne halucinácie, ktoré pacientovi prikazujú niečo vykonať. Z bludov sú 

nebezpečné tie, pri ktorých pacient verí, že je ovládaný a pod kontrolou niekoho iného 

(napríklad náboženské bludy). Obeťou trestných činov sa stávajú väčšinou rodinní 

príslušníci pacienta. Motivácia trestných činov schizofrenikov nebýva jasná – konajú 

v akútnej psychotickej atake vplyvom impulzívnej reakcie na nepriateľstvo okolia, ktoré 

môže pacient pociťovať alebo pod vplyvom imperatívnych hlasov. Volavka a Citrome 

(2011) prišli k podobným výsledkom a tvrdia, že pre násilie u schizofrenikov je typické 
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objavenie pozitívnych psychotických príznakov, zmätenosť a impulzivita. Taylorová 

(2008) uvádza, že pre vznik násilného správania sú rizikové nasledujúce pocity: pocit, že 

moja myseľ je ovládaná silami, ktoré nie sú pod mojou kontrolou; pocit, že sú ľudia, ktorí 

ma chcú zraniť a pocit, že druhí ľudia poznajú moje myšlienky. Dôležitá je pritom 

asociácia medzi intenzitou bludov a násilím, a to v smere, že čím intenzívnejšie a trvalejšie 

bludy pacient má, tým závažnejšej trestnej činnosti sa dopustil.  

     Svoje správanie počas činu si schizofrenici väčšinou pamätajú, ale interpretujú ho 

v rámci svojej psychotickej produkcie alebo sami tvrdia, že ich to len tak napadlo, a tak 

trestný čin vykonali (Pavlovsky a kol., 2009).  

     Munkner a kol. (2009) realizovali v Dánsku štúdiu, v ktorej sa zamerali napríklad na to, 

akých trestných činov sa najčastejšie dopúšťajú schizofrenici. Ženy-schizofreničky boli 

zodpovedné za jednu pätinu všetkých zločinov. Dopúšťali sa častejšie nenásilnej činnosti, a 

to najmä falšovania, sprenevery, podvodov a zločinov spojených s drogami. Spomedzi 

spáchaných vrážd sa schizofrenici dopúšťajú 6-10 % z ich celkového množstva a častejšie 

sa ich dopúšťajú muži. Pri schizofrénii sa rovnako ako muži, tak aj ženy dopúšťajú 

podpaľačstva. V štúdii Anwar a kol. (2011) sa zamerali na zisťovanie frekvencie výskytu 

podpaľačstva pri schizofrénii a iných psychózach vo Švédsku. Výsledkom výskumu bolo 

odhalenie vysokej prevalencie podpaľačstva u tejto skupiny páchateľov, a to až v 8% zo 

všetkých trestných činov podpaľačstva vo Švédsku v rokoch 1988-2000. Výsledky 

poukázali na väčšiu asociáciu medzi podpaľačstvom a schizofréniou ako bipolárnou 

afektívnou poruchou. Odôvodnenie spočíva vo výskyte príznakov schizofrénie ako bludy  

kontrolovania a ovplyvňovania, halucinácie a iné bludy, ktoré nie sú výrazne späté 

s kongruenciou nálady. Podľa týchto autorov sú podpaľačstvo a vražda dvomi kategóriami 

zločinov, ktoré sa najčastejšie spájajú so schizofréniou a ostatnými psychózami.  

     Fazel a Yu (2011) realizovali metaanalýzu 27 štúdií o výskyte psychózy a trestnej 

činnosti z 10 krajín sveta. Zistili, že z celej vzorky získanej z týchto štúdií, až 3511 

pacientov s psychózou opakovane páchalo trestnú činnosť v porovnaní s 5446 pacientmi 

trpiacimi inou poruchou a 71552 zdravými ľuďmi. Pri porovnávaní pacientov 

trpiacich psychózou s kontrolnou skupinou, ktorá žiadnou psychickou poruchou netrpela, 

zistili častejší výskyt opakovanej kriminality u psychotických pacientov, zatiaľ čo pri 

porovnávaní s kontrolnou skupinou, ktorá trpela inou psychickou poruchou ako psychózou, 

nebol zistený signifikantný rozdiel. 

     Schizoafektívna porucha, vzhľadom na to, že ide o zmiešaný obraz schizofrénnych 

príznakov a príznakov  afektívnych porúch, má rozsiahly forenzný význam.  
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5.2 Afektívne poruchy  

     Z forenzného hľadiska je depresia nebezpečná napríklad z dôvodu, že môže podmieniť 

profesionálne zlyhanie a spôsobiť ujmu na zdraví druhým ľuďom pod vplyvom depresívnej 

psychózy. Pod vplyvom bludov môže dôjsť nielen k cielenému suicidiu samotného 

pacienta, ale aj k tzv. rozšírenému suicidiu, kedy sa pacient rozhodne so sebou na druhý 

svet zobrať aj niekoho jemu blízkeho, aby nezostával na tomto, pre neho vnímanom, „zlom 

svete“. V tomto prípade často dochádza k vyčerpaniu energie na vraždu druhého človeka 

a depresívny pacient už potom nie je schopný dokončiť vlastné suicidium (Heretik, 2010). 

Meszaros a Fischer-Danzinger (2000) sa vo svojej práci zamerali na fenomén rozšíreného 

suicidia v Rakúsku u 9 pacientok trpiacich ťažkou depresiou s psychotickými príznakmi (6 

z nich) a bez psychotických príznakov (zvyšné 3). Jednalo sa o matky, ktoré chceli 

ochrániť svoje deti pred nešťastím, ktoré by ich na svete čakalo. Spoločnými 

charakteristikami týchto žien bol nízky socioekonomický status, manželské, partnerské 

alebo finančné problémy, vek pod 40 rokov, depresívna fáza s psychotickými príznakmi 

(bludmi), melancholická osobnostná črta, paranoidná schizofrénia, poruchy osobnosti 

a zneužívanie návykových látok. Pavlovsky a kol. (2009) upozorňujú na možnosť 

objavenia zanedbávania starostlivosti o maloletých, prípadne ublížení na zdraví 

maloletého. Len výnimočne sa stretávame s ublížením na zdraví v úzkostnom rapte, kedy 

môže pacient ohroziť svoje okolie.  

     Z príznakov manickej fázy sú rizikové pre kriminálnu činnosť práve impulzívne činy 

bez uváženia dôsledkov, zvýšená sexuálna apetencia a preceňovanie vlastných schopností. 

Manickí pacienti sa často dopúšťajú majetkových trestných činov, podvodov a agresívnych 

trestných činov, vrátane sexuálnych (Heretik, 2010; Pavlovsky a kol., 2009).  

     Bipolárna afektívna porucha je z forenzného hľadiska nebezpečná najmä v období 

pretrvávajúcej manickej fázy. Podľa Swanna a kol. (2011) je pri bipolárnej poruche 

rizikové užívanie návykových látok a impulzivita. Kriminalita je častejšie spájaná 

s mužským pohlavím. Rizikovými faktormi pre spáchanie zločinu môžu byť aj 

psychopatia, predovšetkým antisociálna porucha osobnosti alebo trauma z detstva. 

Rovnaké závery ohľadne komorbidity s užívaním návykových látok prinášajú vo svojej 

štúdii aj Fazel a kol. (2010). Podľa nich nie je bipolárna afektívna porucha sama o sebe 

riziková pre spáchanie zločinu, ale v spojení s užívaním návykových látok sa riziko 

zvyšuje. Avšak poukazujú na to, že toto riziko sa zvyšuje viac v prípade schizofrénie 

a užívania návykových látok. 
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     Graz a kol. (2009) realizovali štúdiu, v ktorej sa zamerali na kriminálne správanie 

a násilnú činnosť vo vzorke 1561 pacientov s bipolárnou, manickou alebo depresívnou 

poruchou. Snažili sa zistiť, aké sociodemografické a rizikové faktory môžu viesť ku 

kriminalite a snažili sa špecifikovať, o akú trestnú činnosť ide. Výsledky viedli ku 

konštatovaniu miernej asociácie medzi afektívnymi poruchami a kriminalitou, pričom 

najčastejšie sa objavovala u manických pacientov. Z celkovej vzorky spáchalo 48 

pacientov násilnú trestnú činnosť, 1 pacient dokonca vraždu a 2 pacienti sexuálny útok. Aj 

v tejto štúdii sa ukázalo zneužívanie návykových látok ako faktor zvyšujúci kriminalitu. 

Rovnako mužské pohlavie sa ukázalo ako rizikovejšie – muži páchali trestnú činnosť až 

dvakrát viac ako ženy a šesťnásobne viac sa jednalo u mužov o násilnú kriminalitu. 

Signifikantná pozitívna asociácia sa ukázala aj vo vzťahu sociálneho statusu a kriminality, 

kde rozvedení, ovdovení alebo separovaní pacienti mali zvýšenú tendenciu k páchaniu 

zločinov. Vek, vzdelanie, dĺžka hospitalizácie alebo nedosiahnutie náhľadu počas liečby 

nezohrávali dôležitú úlohu. Autori v závere štúdie konštatujú, že samotná diagnóza 

afektívnej poruchy nestačí pre predikciu budúcej kriminality a je dôležité skúmať 

komorbiditu s ďalšími poruchami.  

5.3 Špecifické poruchy osobnosti 

     Heretik (2010) tvrdí, že špecifické poruchy osobnosti samé o sebe nie sú dôvodom pre 

podozrenie na nepríčetnosť alebo zmenšenú príčetnosť, jedine v prípade, že ide o výraznú 

dekompenzáciu, ktorá má chorobný ráz (napr. u paranoidných psychopatov) alebo ide 

o kombináciu s inou duševnou poruchou, prípadne mentálnou retardáciou. Poznanie 

prítomnosti špecifickej poruchy osobnosti má dôležitý forenzný význam, najmä pri analýze 

motivácie trestnej činnosti a predpokladov resocializačných možností. Samotná špecifická 

porucha osobnosti väčšinou nebýva dôvodom k znaleckému posudzovaniu v prípade 

občiansko-právnych sporov. Výnimkou je posudzovanie, komu bude dieťa zverené do 

starostlivosti (Pavlovsky a kol., 2009). 

     Ľudia trpiaci paranoidnou poruchou osobnosti bývajú agresívni a impulzívni, ľahko sa 

dostávajú do konfliktov s okolím, čím sa u nich zvyšuje riziko trestného konania. Bývajú 

žiarliví a závistliví. Mylne si interpretujú správanie druhých ako nepriateľské. Kritika 

v nich vyvoláva pocit ohrozenia a agresivitu (MKN-10, 1992). Čo sa týka trestných činov, 

často sa u nich objavujú urážky verejných činiteľov, ublíženia na zdraví obmedzovania 

osobnej slobody. Súdni znalci najčastejšie vyšetrujú kverulantných (kverulant – notorický 
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sťažovateľ) jedincov s paranoidnou poruchou osobnosti v súvislosti s možnosťou zbavenia 

alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Heretik, 2010).  

     Citovo chladní jedinci so schizoidnou poruchou osobnosti pripomínajú svojimi 

prejavmi diagnózu hebefrénnej schizofrénie (Heretik, 2010). Sú bezohľadní, niekedy až 

agresívni, absentujú u nich vyššie city ako etické a sociálne city. Podľa Heretika (2010) 

nájdeme medzi jedincami trpiacimi schizoidnou poruchou osobnosti aj sériových vrahov, 

u ktorých je možnosť nápravy minimálna. 

     Páchatelia trpiaci disociálnou poruchou osobnosti sa dopúšťajú rôznych činov – od 

majetkových trestných činov, cez násilné až po sexuálne trestné činy a vzhľadom 

k spomínanej neschopnosti poučiť sa z trestu, často recidivujú a aj vo väzenskom prostredí 

pokračujú napríklad v šikanovaní spoluväzňov (Heretik, 2010). Z hľadiska páchania 

trestných činov je riziková absencia alebo poruchy vyšších citov – etických, sociálnych, 

estetických. Výrazne riziková pre páchanie trestných činov je kombinácia disociálnych 

a schizoidných čŕt osobnosti. 

     Disociálna porucha osobnosti sa často spája s podvodmi, promiskuitou, zneužívaním 

partnera a detí, priestupkami (riadenie automobilu pod vplyvom návykovej látky) bez 

objavenia akýchkoľvek výčitiek svedomia (Höschl a kol., 2004). 

     Človek trpiaci impulzívnym typom emočne nestabilnej poruchy osobnosti sa môže 

dopustiť trestných činov v afekte, a preto sa niekedy uvažuje o znížení ovládacej 

schopnosti (Heretik, 2010). 

     U histiónskej poruchy osobnosti je podľa Heretika (2010) významné, že často umelo 

zvyšujú svoju hodnotu, chvália sa titulmi, spoločenskými stykmi a pôvodom, ktoré 

nemajú. Tieto klamstvá spôsobujú, že sa stávajú páchateľmi podvodov. Pavlovsky a kol. 

(2009) udáva, že histiónske rysy možno pozorovať často u prostitútok, sobášnych 

podvodníkov, udavačov a ľudových vodcov. 

     Z návykových a impulzívnych porúch sú patologické kradnutie a zakladanie požiarov 

samé o sebe veľmi rizikové z hľadiska páchania trestnej činnosti vzhľadom k tomu, že ide 

o sociálne nevhodné správanie. Pri patologickom hráčstve je nebezpečné, že títo ľudia 

strácajú zábrany (napr. porušujú zákon, aby získali peniaze na hru), pociťujú silné pudenie 

k hre, neustále na hru myslia (MKN-10, 1992). Tieto prejavy sa zintenzívňujú v stresových 

obdobiach (Heretik, 2010).  

     Čírtková (2004) udáva, že pri patologickom zakladaní požiarov sa objavuje silné 

napätie a oheň prináša pyromanovi uvoľnenie. Medzi základné motívy podpaľačov 

zaraďuje: radosť z ohňa (príjemný pocit), vyvolanie nepokoja a akcie a túžbu po 
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sebauplatnení, aby vynikol pri hasení požiaru. U týchto páchateľov sa často objavuje 

plachosť.  

     Čo sa týka komorbidity psychotických porúch a porúch osobnosti, Vevera a Stopka 

(2013) uvádzajú, že pri schizofrénii sa objavujú dva typy násilného správania, ktoré môže 

viesť k násilnému trestnému činu. Prvé je typické opakujúcimi sa prejavmi násilného 

správania, ktoré začína už v detstve alebo adolescencii. U týchto pacientov možno 

pozorovať už v tomto období poruchy správania a často sa objavuje komorbidita práve 

s disociálnou poruchou osobnosti. Druhý typ násilia sa nespája s poruchou osobnosti, ale 

súvisí s pozitívnymi psychotickými príznakmi alebo zníženou prefrontálnou inhibíciou. 

5.4  Komorbidita s užívaním návykových látok 

     Podľa van der Kraan a kol. (2014) je možné v klinickej praxi rozdeliť forenzných 

pacientov užívajúcich návykové látky do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria pacienti, 

u ktorých je užívanie návykovej látky primárnym kriminogénnym rizikovým faktorom 

a druhá skupina je tvorená pacientmi, kde je užívanie návykovej látky považované za 

sekundárny kriminogénny rizikový faktor. Prvá skupina je charakteristická tým, že sa u nej 

objavuje dlhodobé užívanie návykovej látky a objavuje sa aj pri páchaní trestnej činnosti 

alebo trestný čin priamo súvisí s cieľom získať prostriedky potrebné na zaobstaranie 

návykovej látky. U tejto skupiny by sa mala intervencia zamerať na premenné životného 

štýlu (sociálne prostredie, návyky), pretože užívanie návykovej látky je pravdepodobne 

hlboko zakorenené (zneužívanie látky začalo už v mladom veku, existuje závislosť, 

pravdepodobné priestupky a trestné činy sú majetkové). Títo pacienti často pokračujú 

v užívaní aj počas procesu liečby aj napriek opatreniam zariadení, v ktorých sa liečia. 

U druhej skupiny je užívanie návykovej látky len jedným z viacerých kriminogénnych 

faktorov, ktoré zapríčinili alebo sa spolupodieľali na páchaní trestnej činnosti. U tejtoj 

skupiny pacientov by sa mala intervencia zamerať na zvyšovanie náhľadu (problém nie je 

len v užívaní návykovej látky, ale do popredia sa dostávajú aj iné faktory). Zvyšovanie 

náhľadu ovplyvňuje motiváciu k liečbe a následne efektivitu liečby. 

     Užívanie návykových látok je podľa Latalovej (2013) síce významným faktorom pri 

zvyšovaní rizika vzniku trestného činu, ale návykové látky by sme mali považovať skôr za 

katalyzátory násilných reakcií, nie za ich príčinu. Intenzita jednania pod vplyvom 

návykovej látky je ovplyvnená dávkou psychoaktívnej látky, osobnosťou páchateľa, jeho 

skúsenosťami s danou látkou a sociálnym prostredím, v ktorom sa čin odohráva. 
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     Kivimies, Repo-Tiihonen a Jari Tiihonen (2012) realizovali štúdiu, v ktorej sa snažili 

zistiť, aké drogy sú preferované forenznými pacientmi a zistiť, či existuje rozdiel v užívaní 

návykových látok u forenzných a neforenzných pacientov. Pre výskum si zvolili 

amfetamíny, kanabinoidy a opiáty. Medzi príznaky užitia amfetamínov patrí úzkosť, 

podráždenosť, impulzivita, agresivita, agitácia a psychóza. Kanabinoidy produkujú eufóriu, 

uvoľnenie napätia, sedáciu (upokojenie) a ospalosť. Kanabinoidy sa veľmi často spomínajú 

práve v súvislosti so schizofréniou. Opiáty majú analgetické účinky, spôsobujú ospalosť, 

eufóriu a pocity nezainteresovanosti. Autori štúdie predpokladali, že užívanie amfetamínov 

bude veľmi časté u forenzných pacientov, no výsledky sa im nepotvrdili. Vo švédskej 

štúdii (Dalmau, Bergman a Brismar, 1999) sa naopak ukázalo, že distribúcia psychotických 

ochorení je častejšia u užívateľov amfetamínov a kanabinoidov, zatiaľ čo bola nízka 

u užívateľov opiátov. Podľa metaanalýzy autorov Koskinen, Löhönen, Koponen a kol. 

(2010) sa ukázalo, že približne každý štvrtý schizofrenik užíva kanabinoidy. Jedná sa 

najmä o mladých mužov s prvou epizódou schizofrénie. Kivimies, Repo-Tiihonen a Jari 

Tiihonen (2012) zistili, že v ich vzorke forenzných pacientov sa najčastejšie objavovalo 

užívanie kanabinoidov, avšak ukázalo sa len dvakrát častejšie ako v bežnej populácii, 

zatiaľ čo užívanie amfetamínov 60-násobne a opiátov 40-násobne. Usúdili, že všetky tri 

skupiny návykových látok sa objavujú rovnako často u forenzných pacientov a žiadna 

z nich nemá výrazne prevalentný vplyv na páchanie trestnej činnosti.  

     Sender-Galloway a Clark (2013) sa zaoberali v štúdii problematickým užívaním 

návykových látok u psychiatrických forenzných pacientov. Viac ako 90 % účastníkov 

štúdie užívalo návykové látky predtým, ako vykonali trestný čin. Jeden z troch pacientov 

vykazoval v súčasnosti problematické užívanie návykovej látky. Kanabis a alkohol boli 

najčastejšie užívané, zatiaľ čo kokaín a opiáty sa vo vzorke často neobjavovali. 

Problematické užívanie látok je v tejto populácii úzko spojené s finančnými problémami. 

Pacienti trpiaci poruchami zo schizofrénneho spektra a súčasným užívaním návykových 

látok mali až päťkrát častejšie ekonomické problémy ako tí, ktorí návykové látky 

neužívali. Celkovo mávajú problémy aj s bežnými dennými úlohami, ako je jedenie 

a čistota. Pacienti s duálnou diagnózou vykazujú často problémy s bývaním a stávajú sa 

z nich bezdomovci. Problematické užívanie sa u psychiatrických forenzných pacientov 

spája s deštruktívnym správaním, zvýšenou aktivitou, agresívnym a agitovaným 

správaním. Mentálne a behaviorálne problémy, ako úzkosť, stres, problémy so spaním 

a depresívna nálada sa u nich objavovali veľmi často.  
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     Užívanie návykových látok sa objavuje u pacientov trpiacich schizofréniou a je 

výraznou prekážkou v efektívnej liečbe schizofrénie. Táto komorbidita sa spája so 

zvýšeným výskytom psychotických symptómov, nedodržiavaním stanovenej medikácie 

a zvýšenou frekvenciou a dĺžkou trvania hospitalizácii (Dixon, 1999). V literatúre nájdeme 

viaceré teórie, ktoré sa snažia vysvetliť, aké drogy si schizofrenici vyberajú. Jednou z teórii 

je predpoklad, že schizofrenici si častejšie vyberajú isté druhy drog, aby eliminovali 

niektoré príznaky schizofrénie alebo vedľajšie účinky medikácie. Ďalšia teória hovorí 

o dostupnosti konkrétnych drog v prostredí schizofrenika a podľa toho si volí, ktorú drogu 

užíva. Tretia teória tvrdí, že schizofrenici sú neurobiologicky náchylní stať sa závislými od 

istých špecifických drog.   

     Swofford a kol. (1996) v štúdii zistili, že najčastejšie užívanou návykovou látkou 

u schizofrenikov je alkohol a zistili nízke percentuálne zastúpenie opiátov. Časté bolo 

zastúpenie užívateľov alkoholu, ktorý mohol ovplyvňovať podrobenie sa liečbe 

a vynechávanie medikácie. Najpodstatnejším zistením bolo, že užívanie návykových látok 

zvyšovalo pravdepodobnosť relapsov až dvojnásobne. 
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II. EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

1 Kvalitatívna analýza vnímania trestnej činnosti pacientov nariadenej 

ochrannej liečby 

1.1 Cieľ a predmet výskumu 

     Často sa stretávame so stigmatizáciou psychiatrických pacientov, ktorí sú považovaní 

za nebezpečných a ľudia sa im radšej vyhýbajú. V skutočnosti sú počty prípadov, kedy sa 

títo pacienti dopúšťajú trestných činov oveľa menšie a na ich spáchaní sa často podieľajú 

viaceré faktory, prípadne komorbidity, ktoré pacienta predisponujú k páchaniu trestnej 

činnosti. Preto sa v diplomovej práci zameriame na jedinečný pohľad pacientov na ich 

trestný čin, ktorý bol podľa súdnych znalcov ovplyvnený duševnou poruchou. Pokúsime sa 

zistiť, ako vnímajú a prežívajú vybrané aspekty súvisiace s trestnou činnosťou a aký by 

mohol byť ich prognostický význam.  

     Cieľom diplomovej práce je zmapovať vybrané aspekty vnímania trestnej činnosti 

pacientmi nariadenej ochrannej psychiatrickej liečby so zameraním na emócie prežívané 

v súvislosti s jej spáchaním a aktuálnym prežívaním. Cieľom je získať osobitý obraz toho, 

ako sa pacient k svojmu činu stavia s odstupom času a aké subjektívne zmeny vo vnímaní 

samého seba a budúcnosti to do jeho života prinieslo. Jedným z najdôležitejších cieľov 

práce je zistiť, akým faktorom pacient pripisuje vinu za spáchanie trestného činu. Na 

základe spomínanej problematiky nám slúžia ako výskumné podotázky nasledujúce: 

 Zistiť, aký je pohľad pacienta na trestný čin, ktorý spáchal a jeho uvedomenie si 

udalostí, ktoré tomu predchádzali a nasledovali a emócií s tým spojených. 

 Zistiť, čomu pacient pripisuje dôvody spáchania trestného činu (do akej miery je 

duševná porucha považovaná za dôležitý faktor). 

 Zistiť, aké emócie sa prejavujú u pacienta všeobecne a vo vzťahu k obeti trestného 

činu, prípadne tomu, komu si myslí, že svojím konaním ublížil. 

 Zistiť, aké postoje má pacient k sebe samému ako páchateľovi trestného činu. 

 Zistiť, aké zmeny vo vnímaní samého seba a svojej budúcnosti pacient pociťuje vo 

svojom živote po trestnom čine. 
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 Zistiť, akú závažnosť pripisuje pacient svojmu činu a či považuje sám seba za 

nebezpečného.  

 Zistiť, ako pacient vníma trest ochranného liečenia v zmysle spravodlivosti, 

respektíve nespravodlivosti jeho udelenia.   

1.2 Výskumná vzorka 

     Výskumnú vzorku tvoria 16 pacienti nariadenej psychiatrickej ochrannej liečby. 

Pacientov sme získali na oddelení ochrannej liečby v Psychiatrickej nemocnici Bohnice, 

ktorí boli hospitalizovaní v prvej polovici marca 2015. Výber pacientov prebiehal na 

základe konzultácie s ošetrujúcimi lekármi a psychológmi na základe zváženia aktuálneho 

zdravotného stavu pacienta a jeho ochoty spolupracovať. Vzhľadom k tomu, že cieľom 

našej práce bolo zmapovanie vnímania vlastnej trestnej činnosti pacientmi, do výskumnej 

vzorky sme sa snažili zahrnúť pacientov s viacerými diagnózami, rôznymi trestnými činmi 

aj dĺžkou pobytu v ochrannej liečbe. Kritéria pre zaradenie do výskumu boli nasledujúce: 

 nariadenie ochrannej psychiatrickej liečby, prípadne nariadené pozorovanie za 

účelom zostavenia súdnoznaleckého posudku; 

 trestný čin;  

 duševná porucha, ktorá je zaradená do psychiatrickej ochrannej liečby; 

 zdravotný stav umožňujúci realizáciu rozhovoru; 

 ochota pacienta spolupracovať. 

Demografický a socio-ekonomický popis vzorky 

     Výskumnú vzorku tvorili muži hospitalizovaní na oddelení, ktorým bolo udelené na 

základe spáchania trestného činu psychiatrické ochranné liečenie. Priemerný vek 

participantov bol 34,1 roka (rozptyl 22-49 rokov). Z hľadiska rodinného statusu bolo 13 

pacientov slobodných, 2 ženatí a 1 vdovec. Čo sa týka najvyššieho dosiahnutého vzdelania, 

vo vzorke bol 1 pacient, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie, 4 dosiahli získanie 

výučného listu, 6 majú stredoškolské vzdelanie s maturitou, 4 ukončili základnú školskú 

dochádzku a 1 neukončil základnú školu (Graf 1). Z hľadiska ekonomického statusu bol 

jeden pacient aktuálne zamestnaný s trvalou prácou, 13 pacientov bolo aktuálne 

nezamestnaných a 7 z nich poberá invalidný dôchodok, či už plný alebo čiastočný. 

Podrobnejšie informácie o socioekonomickom a demografickom popise vzorky sa 

nachádzajú v prílohe 1 – tabuľka 1.  
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Graf 1 Podiel pacientov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (N=16) 

Popis vzorky z hľadiska klinickej anamnézy - psychiatrickej 

     Vo väčšine prípadov sa u pacientov objavovali viaceré psychiatrické diagnózy 

v komorbidite. U niektorých pacientov do doby vypracovania diplomovej práce nebola 

uzatvorená konečná diagnóza alebo sa diferenciálne diagnosticky uvažovalo o inej 

diagnóze. Na niektorých pacientov bolo vytvorených viacero súdnoznaleckých posudkov, 

ktoré mali odlišné závery ohľadom diagnózy. V tomto súhrne klinickej anamnézy 

uvedieme preto len približné zastúpenie diagnóz. Vzorka bola tvorená 15 pacientmi 

s psychotickou poruchou a jedným pacientom s diagnózou pyrománia. Do kategórie F 20-

29 - schizofrénia, schizotypné poruchy a poruchy s bludmi sme zaradili 14 pacientov, do 

kategórie F 30-39 – afektívne poruchy sme zaradili jedného pacienta s diagnózou bipolárna 

afektívna porucha a iba jeden pacient vo vzorke mal diagnózu F 63.1 – pyrománia. 9 

pacienti mali v lekárskych záznamoch uvedené aj pridružené problémy s užívaním 

návykových látok (prehľad pacientmi udávaných návykových látok a ich frekvencie 

výskytu možno vidieť v Grafe 2) a ďalšie psychiatrické diagnózy. Podrobnejšie informácie 

o psychiatrickej klinickej anamnéze u jednotlivých pacientov sa nachádzajú v prílohe 1 – 

tabuľka 2.  

     Pre dvoch pacientov bolo ochranné liečenie prvou psychiatrickou hospitalizáciou 

a zvyšných 14 pacientov už bolo niekedy v živote hospitalizovaných v súvislosti 

s duševnou poruchou.  
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výučný list 19% 

základné 31% 
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Graf 2 Zastúpenie jednotlivých druhov návykových látok užívaných pacientmi (z 

celkového počtu N=36 udávaných návykových látok) 

Popis vzorky z hľadiska kriminality  

     Vzorku tvorili pacienti, ktorí vykonali rôzne trestné činy a niektorým bolo udelené 

ochranné liečenie na základe viacerých trestných činov. 4 pacienti sa dopustili trestného 

činu výtržníctva, 2 krádeže, 1 podpaľačstva, 1 vydierania, 1 nedovoleného vniknutia, 3 

vraždy, 1 ťažkého ublíženia na zdraví, 3 ublíženia na zdraví, 1 útoku na verejného činiteľa, 

4 vyhrážania. Zo vzorky sa 4 pacienti dopustili svojho prvého trestného činu, zatiaľ čo 12 

z nich sa dopustilo opakovaného trestného činu (Graf 3, na ktorý nadväzuje Graf 4, ktorý 

poukazuje na podiel prvopáchateľov a recidivistov vo vzťahu k tomu, či boli vo výkone 

trestu). Dĺžka pobytu v ochrannom liečení variuje od 2 mesiacov až po 8 rokov. 

Podrobnejší popis vzorky z hľadiska kriminality sa nachádza v prílohe 1 – tabuľka 3. 

 

Graf 3  Podiel prvopáchateľov vs. recidivistov v ochrannej liečbe (N=16) 
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Graf 4 Podiel páchateľov, ktorí spáchali trestný čin vo vzťahu k pobytu vo väzení (+ 

väzenie znamená, že pacient bol vo výkone trestu, - znamená, že nebol vo výkone trestu) 

1.3 Použité metódy 

     Pre účely nášho výskumu sme si zvolili kvalitatívnu analýzu pološtruktúrovaného 

rozhovoru s pacientmi. Kvalitatívny prístup je charakteristický tým, že umožňuje popis, 

analýzu a interpretáciu dát, ktoré nie sú kvantitatívne. Medzi základné charakteristiky 

kvalitatívneho prístupu patrí (Miovský, 2006): 

 jedinečnosť a neopakovateľnosť – ide o idiografický prístup k získavaniu dát, čo 

umožňuje venovať sa aj neobvyklým fenoménom a získať jedinečný pohľad 

konkrétneho človeka;  

 kontextuálnosť – neobmedzuje výskum len na jeden špecifický kontext;  

 procesuálnosť a dynamika – prihliada na proces vzhľadom k tomu, že fenomény 

vznikajú, vyvíjajú sa a zanikajú a vzhľadom na dynamiku, keďže na človeka pôsobí 

neustále množstvo faktorov, ktoré ho ovplyvňujú;  

 reflexivita – samotný výskumník sa podieľa na ovplyvňovaní procesov bez toho, 

aby sa snažil tieto vplyvy eliminovať. 

     Kvalitatívny prístup sme si zvolili vzhľadom k tomu, že pacienti psychiatrickej 

ochrannej liečby sú heterogénnou skupinou – spáchali odlišné trestné činy, vplývali na 

nich rôzne faktory, mali odlišnú históriu a podobne. Prístup nám umožnil získať jedinečný 

pohľad konkrétnych ľudí a zachytiť proces od samotných počiatkov vzniku trestného činu 

až po jeho vnímanie a zhodnotenie s odstupom času. 

     Ferjenčík (2000) udáva, že kvalitatívny výskum je exploratívny, induktívny, heuristický 

a holistický prístup, ktorý umožňuje skúmať človeka komplexne. Nevýhodou 

kvalitatívneho prístupu je jeho validita. Na zvyšovanie validity sa preto využíva metóda 
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triangulácie dát – využitia viacerých zdrojov dát. Preto sme aj v našej práci využili viaceré 

zdroje informácií – rozhovor, koláč viny, súdnoznalecké posudky a zdravotnícku 

dokumentáciu.  

     Rozhovor bol nahrávaný pomocou diktafónu, aby mohol prebiehať plynulo bez nutnosti 

zaznamenávania poznámok. Rozhovor mal stanovené otázky, ktoré budú zadávané 

každému pacientovi a bol doplnený o otázky konkretizujúce odpovede, prípadne otázky 

prispôsobené povahe trestného činu alebo pacientovmu vnímaniu trestného činu. V rámci 

rozhovoru bola použitá metóda Koláču viny alebo dôvodov, ktoré si pacient myslí, že 

viedli k jeho trestnému činu (presná podoba a znenie koláča viny sa nachádza v Prílohe 3). 

Metóda slúžila ku grafickému znázorneniu podielov viny, ktoré pacient prikladá rôznym 

faktorom. Rozhovorom sme zisťovali odpovede na nasledujúce otázky:  

 Ako pacient popisuje trestný čin, ktorý spáchal a čo si z celej udalosti pamätá? 

 Aké okolnosti predchádzali spáchaniu trsteného činu? 

 Čomu alebo komu pripisuje pacient súhrnne dôvody, ktoré viedli k trestnému činu? 

 Aké pocity sa u pacienta objavovali v čase páchania trestnej činnosti a následne 

potom, ako zistil, že spáchal trestný čin? 

 Kto je podľa pacienta obeťou jeho trestného činu alebo komu jeho spáchaním 

ublížil a  ako si myslí, že sa títo ľudia mohli cítiť? 

 Aký vplyv malo spáchanie trestného činu na pacientov pohľad na seba samého 

a jeho budúcnosti? 

 Ako sa pacient vyrovnáva s rozsudkom udelenia ochranného liečenia? 

 Ako pacient hodnotí svoj čin? Považuje sa za nebezpečného?  

     Pre spresnenie údajov sme využívali zdravotné záznamy a predovšetkým súdnoznalecké 

posudky pacientov. V rámci kvalitatívnej analýzy rozhovorov sme si vybrali metódu 

vytvárania trsov. Je to metóda, ktorá slúži k zoskupeniu určitých výrokov do skupín podľa 

vybraných kritérií. Proces vytvárania skupín, respektíve trsov je založený na hľadaní 

podobností medzi javmi alebo výrokmi a následným vytvorením všeobecnejších kategórii 

(Miovský, 2006). Trsy možno vytvárať napríklad na základe tematickej podobnosti, kedy 

budeme hľadať medzi výrokmi všetky tie, ktoré sa týkajú užšie ohraničenej témy. 

Zoskupenie výrokov do kategórii podľa obsahovej podobnosti nám umožnil nahliadnuť na 

to, ako pacienti vnímajú svoju trestnú činnosť, ktorá je spojená s duševnou poruchou 

a nariadeným psychiatrickým ochranným liečením.  
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1.4 Priebeh výskumu  

     Výskum prebiehal v prvej polovici marca 2015 v Psychiatrickej nemocnici Bohnice na 

oddelení ochrannej liečby v Prahe. Pacienti boli jednotlivo oslovovaní na základe 

odporúčaní ošetrujúcich lekárov a psychológov o ich vhodnom zahrnutí do vzorky. 

Rozhovor prebiehal vždy v uzatvorenej miestnosti, kde bola prítomná len autorka výskumu 

a pacient. Na začiatku bol pacient informovaný o priebehu a účele rozhovoru. Pacient bol 

oboznámený s témou, ktorej sa mal rozhovor týkať a s ďalšími náležitosťami ako 

povolenie prístupu k zdravotnej dokumentácii, súdnoznaleckému posudku, vyhotoveniu 

zvukového záznamu a o použití získaných údajov pre účely diplomovej práce. Tieto 

podmienky boli stanovené v informovanom súhlase, ktorý bol pacientovi predložený na 

začiatku rozhovoru a pacient musel svojím podpisom súhlasiť s danými podmienkami. 

Informovaný súhlas je možné nájsť v prílohe 2. Následne prebiehal krátky rozhovor za 

účelom získania základných anamnestických údajov. Po krátkom anamnestickom 

rozhovore sme pokračovali v pripravenom pološtruktúrovanom rozhovore, ktorý sa 

zaznamenával na diktafón. Jeden rozhovor trval v rozpätí od 15 do 30 minút. Na konci 

rozhovoru sme pacientom poďakovali za účasť a ochotu spolupracovať.  

     Po ukončení rozhovoru nasledovalo štúdium dokumentov, do ktorých sme získali 

prístup na základe súhlasu pacienta. Stanovené poradie úkonov zabezpečilo našu neutralitu 

k pacientovi a možnosť, aby nám mohol on sám prerozprávať, čo sa stalo podľa neho bez 

toho, aby sme vedeli dopredu informácie zo súdnoznaleckých posudkov. Tým sme 

zabezpečili neutralitu a nemohli sme ovplyvňovať odpovede pacientov alebo korigovať ich 

výpovede. 

     Celé rozhovory s pacientmi boli následne prepisované z audionahrávok do písomnej 

podoby. Rozhovory prebiehali v českom jazyku, avšak prepis v rámci zachovania 

jednotnej úpravy textu bol preložený do slovenského jazyka. Pacientov sme označovali 

písmenom P a číslom, ktoré sme im priradili, aby bolo možné určiť, ktoré výroky sa týkajú 

konkrétneho pacienta. V prílohách sú pacienti značení rovnakým spôsobom a je možné 

v nich nájsť konkrétnejší popis páchateľov v prílohe 1 v tabuľkách 1, 2, 3. 

      Za účelom analýzy rozhovorov sme postupne vytvárali kategórie, respektíve trsy, do 

ktorých sme zaraďovali tematicky podobné výroky. Pri stanovovaní kategórií sme sa 

inšpirovali teoretickými východiskami práce a predchádzajúcimi výskumami, ale zostali 

sme otvorení aj možnosti vytvárania vlastných kategórii. Výroky sme zoraďovali podľa 

otázok, ktoré boli pacientom kladené. 
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2 Analýza a interpretácia výsledkov  

2.1 Popis trestného činu  

     Na úvod rozhovoru bolo nutné zistiť, aký je dôvod nariadenia ochrannej liečby 

u pacientov a zaujímalo nás, ako bol trestný čin popisovaný pacientmi. 

     U pacientov psychiatrickej nariadenej ochrannej liečby sa často stretávame s tým, že 

presne nevedia popísať, čo sa vlastne stalo a že nerozumejú tomu, ako sa to mohlo stať 

a sú z toho zmätení (P7: „Ja to neviem vysvetliť, začal som byť agresívny. Zakričal som na 

nejaké dievča, tá sa rozplakala, no a potom šla predo mnou taká rodinka – pán, pani 

a malé dieťa. Zastavil som sa pri nich a zakričal som to isté. No a ten pán vytiahol peprák 

alebo teda ja som nevedel, čo vyťahuje, a tak som si myslel, že má pištoľ, tak som po ňom 

vyletel a začal som ho rezať po tvári.....Bolo to hrozné napätie. Skôr niečo také, že som sa 

akoby bránil....plakal som pritom, ako som ho rezal....Cítil som sa pritom...ani neviem, to 

by som radšej od vás počul....že ako sa to mohlo stať, že niekoho takto napadnem....“). 

      Často si pamätajú len malé útržky a konštruujú si predstavu, čo sa pravdepodobne 

stalo na základe informácii, ktoré získavajú z rôznych zdrojov – lekárov, rodiny, polície 

a neraz aj z televízie (P2: „No ja to mám nejaké rozmazané...prestal som brať lieky, 

prestali ma upokojovať, a potom som dosť agresívny...Ja som sa bál bezdomovcov....Bol 

som ozbrojený, aj keď som šiel na nákupy, na poštu....Potom mám veľké výpadky...Nejaké 

tie hlasy som počul o Svätom Petrovi a Armagedone. A to s tou matkou, neviem presne...Či 

som jej ublížil alebo neublížil. Zomrela hladom? Zle som sa o ňu staral?...“; 

 P10: „No a vlastne prišiel jeden z tých, čo robili na tej ubytovni...a keď prišiel ten druhý, 

toho som videl raz v živote, keď som prechádzal okolo tej vrátnice a to som už bol tak 

naštvaný, tak v afekte a psychóze, že už si to nepamätám, už to mám ťažko 

v hmle...pribehol som k tomu týpkovi a v priebehu 2 minút som ho zrušil, akože tak, že 

nevstal a ten druhý, že počkáme na policajtov, ale to už som niečo kričal, ani neviem 

čo....posledné, čo si pamätám je, že prichádzali policajti a ja už som nevedel čo....potom to 

viem už len z rozprávania, že som chcel vraj skočiť z mosta, to už neviem....“). Najmä 

vtedy, ak je ich zločin zvlášť bizarný bývajú tieto prípady často medializované (P8: 

„...viem, že som chcel ísť do kancelárie a tam som práve, ako som to zapil pivom, tak to 

rýchlo zaúčinkovalo...potom si už iba pamätám záblesky z policajnej cely, že som to tam 

nejako demoloval a viem, že tam bola nejaká streľba...to potom som zistil v správach....V 

správach hovorili, že mi hrozí 2-5 rokov a potom sa zistilo, že som psychiatrický 
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pacient...“). Niekedy pacienti uvádzajú, že si pamätajú všetko, avšak niekedy ide o 

prípady, kedy je diskutabilné, či pacient konal pod vplyvom psychózy alebo nie. V našej 

vzorke bol pacient, na ktorého bolo zostavených už viacero súdnoznaleckých posudkov 

a vyšetrovaný je už 5 rokov a doteraz súd nerozhodol o jeho vine a treste (P4).  

     Pacienti nariadenej ochrannej liečby majú tendenciu využívať obranné mechanizmy, 

ako je bagatelizácia alebo popretie vlastnej viny a prenášanie viny na obeť v snahe 

ochrániť svoj sebaobraz. Vysvetľujú si situáciu tak, aby bola pre nich prijateľnejšia 

a ospravedlňujú svoje konanie (racionalizácia), napríklad sa odvolávajú na konanie 

v sebaobrane (P2: „Agresivita...Sebaobrana až neprimeraná....Asi som jej zle dávkoval 

lieky...Ona bola fakt chorý človek, aj duševne....Ona zle vnímala okolie...Cítila sa ako 

odpísaný človek, ktorý dostal ranu z milosti....aspoň to bude mať za sebou...Matka ma aj 

urazila....“;  

P9: „Cítil som taký akoby strach, som cítil....z tých policajtov....bolo to jednanie akoby 

v sebaobrane, aj keď to je hlúposť...Prakticky dostal som sa do konfliktu s Políciou Českej 

republiky a oni požadovali nejakú štandardnú legitimáciu a ja som prakticky to vyhodnotil 

tak, že ma chcú....nejako...dajme tomu zatknúť....“). Treba brať do úvahy možnosť, že 

pacienti si v čase páchania trestnej činnosti v rámci halucinatórno-bludnej produkcie 

mysleli, že naozaj reagujú v sebaobrane. 

     V rámci bludnej produkcie si pacienti často vysvetľujú svoj trestný čin ako niečo, 

k čomu muselo dôjsť, jeho vykonanie bolo nevyhnutné pre ich vlastné prežitie. Pacienti 

majú pocity prenasledovania, sú ostražití voči okolitému prostrediu (P12: „....a proste ja to 

viem, že ľudia sa zabíjať nemajú....ja som váhal do poslednej chvíle...ale keď si potom za 

mňa stúpila s nejakým škrtidlom, no a keď som sa otočil, tak uhla, aby som ju nevidel....tak 

som si vzal ocieľku a nôž, dal som si ich pod vankúš.....hovoril som si, že to je moja 

posledná hodinka....“).  

     Pacienti udávajú imperatívy hlasov, ktoré im prikázali niečo spraviť a čomu nebolo 

možné vyhnúť sa, inak by sa museli obávať trestu (P12: „...a zrazu hlasy, že nech vstúpim 

do SS a že ak ju nezabijem, tak ma rozseká na kusy a stále som zaspával...A ona zrazu 

o tretej ráno na mňa skočila....len v tričku, no tak som ju chytil pod krkom, skoro som ju 

uškrtil, proste som ju už skoro mal....No to z nej už začala striekať krv, tak som úplne, že: 

„Ty vole, upír!“ Zobral som nôž...okamžite som ju zabil a strašne sa mi uľavilo, božská 

úľava proste....“).  

     U dvoch pacientov - vrahov sa objavilo podobné nakladanie s obeťou ich trestného 

činu. Obaja svoju obeť „pochovali“ v posteli a prikryli ju perinami a obklopili ju kvetmi 
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alebo predmetmi (P2: „ Asi som jej ublížil....Ja som ju aj pochoval, hodil som na ňu 

kvetiny...pochoval som ju pod perinu...“;  

P12: „...na chvíľu som z tej psychózy odskočil a uvedomil som si, že som zabil človeka....že 

som blázon...no a pochoval som ju do postele. Naskladal som k nej všetky veci, ktoré mala 

rada, čo po mne stále chcela, čo som jej dal...“). U pacienta P12 sa v motivácii trestného 

činu objavuje aj jeho túžba „opraviť“ manželku, takže si v danom okamihu neuvedomoval 

nenávratnosť svojho konania (P12: „Nožom som ju zabil, päťkrát som ju bodol...No a ako 

som sa tešil na ráno, že sa vráti obživnutá, opravená od Bohov a ráno som prišiel 

a nič....“). U pacienta P2 je zaujímavé, že popiera alebo si nie je vedomý, že by 

zavraždenej matke ublížil inak, ako tým, že by jej nedával lieky a jedlo, ale podľa 

súdnoznaleckého posudku napadol svoju matku bližšie neurčeným predmetom, 

pravdepodobne kuchynským nožom a spôsobil jej asi 5 bodných rán, pričom zraneniam 

podľahla. Podľa susedov sa jej vyhrážal zabitím a matka sa ho bála. Polícii tvrdil, že matka 

zomrela na starobu. Niekoľko dní žil v byte, kde sa šíril hnilobný zápach a až privolaná 

hliadka objavila telo jeho zosnulej matky. 

     Pacienti sa odvolávajú na to, že nevedeli, že pri niektorých trestných činoch konajú 

protiprávne alebo že by ich niekto mohol za daný čin trestne stíhať, čím vlastne dochádza  

k znižovaniu závažnosti trestného činu, bagatelizácii a pravdepodobne by mohlo ísť aj 

o formu ospravedlnenia za konanie (P11: „Ja som ani nevedel, že existuje taký 

paragraf....nebezpečné vyhrážanie...som si myslel, že to je nejaká sranda....tak som si 

vravel, že pravdepodobne pokračuje tá reality hra a že im nebudem kaziť radosť....neveril 

som tomu od začiatku, že je to možné...“;  

P15: „Ja som písal tej pani doktorke, to neboli žiadne vulgarizmy...to bol proste taký 

návrh, aby sme sa mohli baviť o hocijakých témach na vedeckej báze, napríklad trebárs 

o Bohu a náboženstve a tak podobne, ale tejto doktorke sa to nejako nepáčilo... že bola tým 

asi zahltená...a dozvedela sa to moja psychiatrička, že som jej ako písal tie maily...to nebol 

ani stalking.“).  

     Niektorí pacienti neveria alebo popierajú, že vykonali trestný čin (P14: „ No pre 

mňa prišli policajti asi po 9-10 hodine ráno a neviem....prišli, lebo sused, čo tu býva nado 

mnou podal na mňa trestné oznámenie za nebezpečné vyhrážanie, ale ja som sa mu 

nevyhrážal...ja som mu len hovoril, aby neklopal a hovoril som to aj jeho mame, keď som 

ju stretol....on si proste vymyslel na mňa nejakú históriu, ktorú na mňa postavil...no 

dopočul sa asi nejakým spôsobom o veciach, že sa trošku zaujímam o Boha a satana 
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...zistil si to a postavil to na mňa a oznámil to polícii...takže vedome zo mňa spravil 

blázna...“;  

P11: „Údajne som mal spáchať trestný čin nebezpečné vyhrážanie tak, že som mal údajne 

na zastávke električky manželke hroziť, že ju podrežem...s celou rodinou...že som údajne 

toto vyslovil a že som ju chytil za spodnú čeľusť...takže to bolo ako dosť sugestívne a že to 

dosť intenzívne vnímala, že sa ma ako bála...Ale ja som to nespravil...“).  

     Niektorí pacienti mali tendenciu popierať vplyv duševnej poruchy na ich trestný čin, 

a to aj v prípade, že v súdnoznaleckom posudku bola psychotická motivácia výrazná. 

Uvádzame napríklad verziu pacienta P9: „Prakticky som sa dostal do konfliktu s Políciou 

Českej republiky a oni požadovali nejakú štandardnú legitimáciu a ja som to prakticky 

vyhodnotil tak, že mi chcú nejako...dajme tomu ma zatknúť, pretože som sa akoby fyzicky 

bránil...“. V súdno-znaleckom posudku sa píše, že pacient P9 zaútočil na úradnú osobu, 

ktorej útočil na oblasť tváre a kolien pri zisťovaní totožnosti páchateľa, ktorý odcudzil 

v samoobsluhe cereálnu tyčinku a limonádu. Pacient podľa výpovede  hovoril nesúvisle, že 

Krakonoš zabil jeho brata a prespáva mu na hrobe. Začal mávať rukami so slovami 

„Brácho, ideme na to!“ a udrel ho päsťou. Rozprával sa s podlahou, kde zrejme niečo 

videl, asi brata. Policajtovi spôsobil viaceré zranenia.  

     Pacient P6 rovnako popiera psychotickú motiváciu pri svojom trestnom čine a odvoláva 

sa na to, že halucinácie a bludy si vymyslel, aby nemusel ísť do väzenia. P6 uvádza: „ No, 

ukradol som bicykel a ako oni si myslia, že som tam mal hlasy a zvuky, že som si rozprával 

pre seba...mysleli si, že som blázon a šiel som kradnúť. No a ja som nechcel ísť do 

kriminálu, tak som si vymyslel psychózu, že som psycho.“ V súdnoznaleckom posudku sa 

píše, že krádež bicykla bola spáchaná z psychotickej motivácie, kedy bol pacient 

presvedčený, že uteká pred hercami Kotekom a Mádlom. Mádl mu v halucináciách vravel, 

že ak ukradne ten bicykel, tak to vypne „čarovanie“. V posudku sa navyše uvádza, že nebol 

odcudzený len bicykel, ale aj 6 fliaš alkoholu Tequila a 6 fliaš vína.  

     Popretie duševnej poruchy a snaha o zmanipulovanie súdnoznaleckého posudku 

s cieľom vyhnutia sa väzeniu je zreteľná aj u pacienta P3: „Ja som v ochrannej liečbe 

vlastne preto, že som tu byť chcel...Ja som proste docielil, že na základe posudku som sa 

dostal do ochranného liečenia namiesto do kriminálu...Vzhľadom na to, že som už bol za 

nejaké tie malé delikty – krádež v obchode...som mal proste dve podmienky, takže by mi 

stačilo len niekde zobrať žuvačky a šiel by som trebárs na dva roky, porušil by som 

podmienku ...takže s tým sa dalo tak nejako počítať...“. 
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     U dvoch pacientov sa nám stalo, že opísali iný trestný čin, ako bol ten, za ktorý dostali 

aktuálne nariadenie ochrannej liečby. Jednalo sa o pacienta P1, ktorý tvrdil, že spáchal 

trestný čin výtržníctva. Tvrdil, že rozbil výklad v hodnote 30 000 Kč pod vplyvom drog. 

V súdnoznaleckom posudku sa píše, že nariadenie ochrannej liečby bolo za trestný čin 

výtržníctva, kedy v opitosti a intoxikácii marihuanou masturboval na verejnosti a za prečin 

opitosti. Druhý bol pacient P16, ktorý opísal ako dôvod ochranného liečenia 

poškodzovanie cudzej veci grafitmi. Možno uvažovať nad tým, že pacienti si nie sú plne 

vedomí, za ktorý trestný čin im bola nariadená ochranná liečba vzhľadom k tomu, že 

vykonali viaceré trestné činy alebo najmä u pacienta P1 mohlo ísť o uvedenie iného 

trestného činu z dôvodu, že autorka práce bola žena a on sa hanbil, ak by musel uvádzať 

pravý dôvod. 

     V priebehu celej analýzy je možno sledovať psychotickú motiváciu alebo bludnú 

produkciu s halucináciami, ktorá výrazne ovplyvňovala konanie pacientov.  

2.2 Okolnosti a pocity predchádzajúce vzniku trestného činu 

     Pacienti sa mali zamyslieť nad tým, čo podľa nich predchádzalo vzniku trestného činu 

a čo mohlo byť v rámci motivácie trestného činu z pohľadu pacienta dôležité. Chceli sme 

vedieť, čo sa v nich odohrávalo a čo prežívali.  

     Vykonaniu trestného činu vo viacerých prípadoch predchádzalo prežívanie 

dlhodobého stresu, ktorý je jednou z hlavných príčin objavovania sa psychotických 

atakov (P1: „Možno to bol taký....možno aj stres, že som bol taký naštvaný na niečo 

a potreboval som si to vybiť.“; 

 P2: „No, moja nespokojnosť. Nebol som spokojný s tou situáciou. Kým som mal lieky, tak 

som to nejako zvládal. Musel som variť matke, nakupovať. Tri mesiace som to nejako 

zvládal, nakupovať, variť, starať sa o ňu....Bola to dlhodobá záťaž, dlhodobý stres.“;  

P4: „Držala ma v napätí, v tom stave...až to vyhrotilo v toto. Bol to stres.“;  

P12: „Obrovský stres...pretože, ja som bol v psychóze a tu sa odpaľovali v stratosfére 

atómové bomby a ja som to videl, ako to druhé slniečko, ale potom som mal taký tiesnivý 

pocit a naraz mi urobilo „cvak“....“;  

P13: „No, ja som mal predtým v práci finalizáciu jedného dôležitého projektu, takže som 

chodil domov neskoro...bol som poriadne unavený...Doma bola tá situácia tiež napätá 

a toto bola posledná kvapka.“). 
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      Mnohí pacienti udávajú či už dlhodobé alebo aktuálne konflikty, ktoré podporili 

vznik kriminogénnej situácie (P4: „Tie problémy s ňou, tie boli dlhodobé. Boli to konflikty 

o súžití mňa a mojej partnerky. Plietla sa nám do toho. Zastrašovala ma.“ ;  

P10: „No....tak v psychóze som urobil prúser....Trochu som sa opil, pohádal som sa 

s kamarátkou a to už bolo neskoro v noci na ubytovni...a pohádali sme sa nejako husto....“; 

P11: „Tie rodinné vzťahy už boli trochu...vyhrotené.....stalo sa to v dobre, keď už som 

nemal prístup do našej spoločnej rodinnej domácnosti ...Čo tomu všetkému predchádzalo? 

Pravdepodobne dlhodobá nespokojnosť mojej ženy s tým, ako vediem život, to znamená, že 

moje jazdy boli nepravidelné, že sa vraciam alebo odchádzam v rôznu dennú či nočnú 

hodinu, že klienti, ktorí si ma objednávali, sú podľa nej rôzne existencie...že sú možno 

medzi nimi aj narkomani, čo teda mala pravdu..asi jej nespokojnosť so mnou ako 

manželom....už som nebol taký stabilný alebo ako sa to hovorí, už som nebol taká pevná 

opora.“;  

P14: „Tak ako tie konflikty s ním...ale ja za ne nemôžem...Človek sa potrebuje niekedy aj 

vyspať.. Predsa nie je normálne, aby človek do niečoho klepal vo dne v noci.“). 

     Pacienti, ktorých sme spomínali v predchádzajúcej podkapitole ako tých, čo popierali 

psychotickú alebo akúkoľvek psychiatrickú motiváciu trestného činu, udávali častejšie 

situačné vplyvy, ktoré činu predchádzali, ako napríklad nepriaznivú ekonomickú situáciu 

(P3: „ Ušiel mi posledný vlak, takže som sa proste dostal do tejto pekelnej situácie, takže 

som sa nemal ako dostať domov, tak som šiel popri Vltave, zbadal som chatovú oblasť...Tá 

chatka mi pripadala taká opustená, taká stará. Bolo to proste v rámci spontánnosti a tá 

situácia, do ktorej som sa dostal, si to vyžadovala.“;   

P6: „ No ako nemal som na cigarety a na jedlo. Mamka, keďže má ešte dve deti, nemá na 

nás peniaze moc, tak sa musím živiť sám. A keďže beriem ten dôchodok, takže nemám ani 

životné minimum, takže mi to nevystačí a musel som kradnúť.“). 

     Veľmi často sa objavuje pred spáchaním trestného činu užitie návykovej látky, ktorá 

zapríčiňuje odbrzdenie, uvoľnenie sociálnych konvencií (P1: „Možno som chcel skôr 

urobiť zo seba frajera. Hlavne som bol dosť opitý, takže skoro ani neviem, čo som robil. 

Urobila to dosť tá opitosť v kombinácii s drogou a proste som to nejako nevydržal a urobil 

som túto blbosť. Mi bolo všetko jedno na tých drogách a som to nevedel nejako rozlíšiť, 

nemal som zábrany....“;  

P8: „ No, ja som šiel...a dlhú dobu mi chýbal jeden liek určitý a ja som sa ho snažil doplniť 

tým...lebo ja som sa necítil dobre...Snažil som sa ho nahradiť rýchlo, ale bohužiaľ som si 

vysypal celú fľaštičku rivotrilu a urobil som tú chybu, že som to zapil pivom...“;  
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P9: „No, ja som bol pod vplyvom marihuany a mal som trochu skreslené vnímanie na vec. 

Ja mám marihuanu rád a fajčil som ju...prakticky každý deň, takže som bol dlhodobo pod 

vplyvom...a potom nasledoval takýto náraz...“). Celkovo možno povedať, že 10 pacientov 

zo 16 udávalo pravidelné užívanie návykových látok, prinajmenšom v minulosti. Ostatných 6 

pacientov udávalo experimentálne užívanie alebo príležitostné pitie alkoholu. Viacerí pacienti 

udávali, že po požití návykovej látky sa ich psychický stav zhoršoval a že si uvedomujú, že 

užívanie návykovej látky má vplyv na ich psychické zdravie, a preto by mali jej užívanie 

zamedziť (P9: „ Budem musieť...alebo respektíve, nemôžem fajčiť marihuanu a s alkoholom, 

tak nejako podľa doktorky, by som to tiež preháňať nemal.“). Niektorí vyjadrili názor, že 

nemali ani nikdy v živote začať experimentovať s návykovými látkami, pretože predpokladajú, 

že drogy potencovali objavenie duševnej poruchy (P7: „Hlavne tie drogy mi zničili zdravie...Sú 

to 3 roky...jeden rok v kuse som fetoval, potom som prestal fajčiť a 2 roky som kľačal na 

kolenách...Ako som vyliezol z Bohníc, tak som si šiel kľaknúť na kolená a prosiť Boha o milosť, 

pretože som mal halucinácie....obrovské...“). 

     Čo sa týka emócii, pacienti udávali len čiastočný vplyv hnevu na ich reagovanie v danej 

situácii (P2: „Áno, asi to bol aj hnev.“;  

P4: „ Hmm, nie som si presne vedomý, čo to mohlo byť...Bol to skôr taký skrytý hnev, ale 

ako vravím, ja som predtým, ako sa to stalo zjedol asi 30 tabletiek...“). 

     V prípadoch, ktoré sa nejavia úplne ako psychoticky motivované nachádzame pocity 

vzrušenia (P3: „No bolo to samozrejme vzrušujúce, bolo to zvláštne, plné adrenalínu, tak 

to nie je len tak ísť sa niekam vkradnúť. Takže srdce mi búšilo, taký...až detský pocit, že 

robím niečo nesprávne, ale také...proste...chlapčenské, statočné....taký pekný pocit.“;  

P5: „Bol to len impulz....a pocit bol, asi radosť, vzrušenie.“). 

     Z hľadiska psychotickej motivácie sa bežne objavujú pocity strachu a ohrozenia 

vlastného života (P7: „Ja to neviem vysvetliť, začal som byť agresívny. Zakričal som na 

nejaké dievča, tá sa rozplakala, no a potom šla predo mnou taká rodinka – pán, pani 

a malé dieťa. Zastavil som sa pri nich a zakričal som to isté. No a ten pán vytiahol peprák 

alebo teda ja som nevedel, čo vyťahuje, a tak som si myslel, že má pištol, tak som po ňom 

vyletel a začal som ho rezať po tvári.....Bolo to hrozné napätie. Skôr niečo také, že som sa 

akoby bránil....plakal som pritom, ako som ho rezal.“;  

P9: „ Cítil som taký...akoby strach...z tých policajtov....to bolo akoby jednanie 

v sebaobrane. Pretože tam bolo tých policajtov moc a ja som taký úzkostný z prostredia, 

takže som akoby jednal skratovo....Som proste začal rýchlo dýchať....“;  
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P12: „ ....Tak ma vystihovala, že som si myslel, že ma normálne odkruhne, tak som si vzal 

ocieľku a nôž, dal som si ich pod vankúš....a ešte ma furt posielala spať, áno? A to 

normálne nerobila...tak som si myslel, že to je moja posledná hodinka.....A naraz tie hlasy, 

že nech vstúpim do SS a že ak ju nezabijem, tak ma rozseká na kúsky....Strach o život...“). 

2.3 Koláč viny alebo dôvodov, ktoré viedli k trestnému činu 

     Pri nasledujúcej otázke mali pacienti zakresliť do koláča viny dôvody, ktoré podľa nich 

viedli k trestnému činu a aký podiel jednotlivým faktorom pripisujú. Metóda slúži 

predovšetkým k ilustrácii, ako pacient vníma to, prečo sa spáchanie trestného činu objavilo 

(obr. 1-16), informáciu dopĺňame o trestný čin, ktorý pacient vykonal. Ide o materiál, ktorý 

vhodne dopĺňa tému podkapitoly a vzhľadom k individuálnej jedinečnosti a relatívne 

nízkemu počtu respondentov je zaradený priamo do textu práce. 

 

Obr. 1. Koláč viny pacienta P1 – trestný čin výtržníctva a prečin opitosti 
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Obr. 2. Koláč viny pacienta P2 – trestný čin vraždy 

 

 

Obr. 3. Koláč viny pacienta P3 – trestný čin nedovoleného vniknutia 
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Obr. 4. Koláč viny pacienta P4 – trestný čin vraždy a ublíženia na zdraví 

 

Obr. 5. Koláč viny pacienta P5 – trestný čin opakovaného zakladania požiarov – 

podpaľačstvo 
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Obr. 6. Koláč viny pacienta P6 – trestný čin krádeže 

 

Obr. 7. Koláč viny pacienta P7 – trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, 

prečin výtržníctva 
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Obr. 8. Koláč viny pacienta P8 – trestný čin výtržníctva 

 

Obr. 9. Koláč viny pacienta P9 – trestný čin útoku na verejného činiteľa 

 

Obr. 10. Koláč viny pacienta P10 – trestný čin ublíženia na zdraví a výtržníctva 
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Obr. 11. Koláč viny pacienta P11 – trestný čin fyzického napadnutia a nebezpečného 

vyhrážania (poznámka autorky: AP – akútna psychóza) 

 

Obr. 12. Koláč viny pacienta P12 – trestný čin vraždy 
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Obr. 13. Koláč viny pacienta P13 – trestný čin nebezpečného vyhrážania 

 

Obr. 14. Koláč viny pacienta P14 – trestný čin nebezpečného vyhrážania 
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Obr. 15. Koláč viny pacienta P15 – trestný čin vydierania 

 

Obr. 16. Koláč viny pacienta P16 – trestný čin krádeže  

     V 10 prípadoch môžeme vidieť, že pacienti atribuujú vinu za svoj trestný čin 

duševnej poruche, čiže internému faktoru podľa Gudjonssonovej klasifikácie. Len 

v jednom prípade ide o pripísanie výrazného nadpolovičného podielu na páchaní trestnej 

činnosti. V ďalších dvoch prípadoch sa objavila duševná porucha ako tá, ktorej pacienti 

pripísali až polovičný podiel. V ostatných prípadoch ide o atribúciu menšiu ako polovičný 

podiel.  

     Rovnako v 10 prípadoch sa objavuje atribúcia viny stresu, ktorý možno považovať za 

externý faktor. V žiadnom prípade nebol stres považovaný za faktor, ktorému by bol 

pripisovaný polovičný podiel pri páchaní trestnej činnosti.  
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     V 7 prípadoch boli považované konflikty za dôležité faktory v páchaní trestnej činnosti 

(poznámka autorky: v koláčoch viny berieme ako faktor konflikty označenie kamarátky 

u P10, s ktorou sa pohádal a u P13 považujeme provokáciu za konflikty z dôvodu, že 

pacient udával nezhody so ženou, ktorá ho vyprovokovala, aby v manickej fáze bipolárnej 

afektívnej poruchy vykonal trestný čin nebezpečného vyhrážania). U pacienta P2 možno 

vidieť jednu tretinu koláča viny rozdelenú na polovicu – konflikty spolu so 

spoluúčastníkom. Spoluúčastníka považujeme rovnako podľa slov pacienta za atribúciu 

viny konfliktom vzhľadom k tomu, že spoluúčastníkom myslí suseda, s ktorým mal 

konflikty. 

     6 pacientov udáva užitie návykovej látky za dôležitý faktor pri páchaní trestnej 

činnosti. V dvoch prípadoch ide o pridelenie až polovičného podielu na páchaní trestnej 

činnosti. Len 3 pacienti zo 6 pripisovali zároveň podiel užitiu návykovej látky aj duševnej 

poruche.  

      Len 3 pacienti prisudzujú podiel internému faktoru, ako je osobnosť (poznámka 

autorky: u pacienta P8 považujeme dôvod moja blbosť za interný faktor vzťahujúci sa 

k osobnosti).  

     Pacient P5 je jediným reprezentantom nariadenej ochrannej liečby z dôvodu duševnej 

poruchy pyrománie, a preto sa v jeho koláči viny objavujú hasiči ako dôležitý faktor, ktorý 

potencoval vznik trestného činu. Pacient P5 udáva, že ho bavilo sledovať hasičov pri práci, 

vytváral podľa jeho slov „divadelnú scénu“  - šírenie dymu, ľudia sa tomu prizerali, prišli 

hasiči a hasili.  

     Pacient P15 odmieta, že by sa dopustil trestného činu vzhľadom k tomu, že mu bolo 

zmenené ambulantné ochranné liečenie na ústavné ochranné liečenie kvôli nedodržovaniu 

liečby a písaniu nežiadaných emailov, za ktoré mu už predtým bola udelená ochranná 

liečba.  

     Dvaja pacienti udávajú medzi dôvodmi trestného činu ekonomickú motiváciu. Pacient 

P6 ukradol bicykel a fľaše s alkoholom, kde bola podľa súdnoznaleckého posudku 

prítomná bludná produkcia. Pacient P3 popiera svoju diagnózu –schizofréniu a v jeho 

koláči viny považujeme „teplotné zúfalstvo“ a „hlad“ za existenčné potreby, ktoré sa 

spájali s ekonomickými problémami, keď pacient nemal kde spať a čo jesť.  

     3 pacienti uviedli, že vykonali trestný čin pod vplyvom snahy ukázať sa, urobiť 

dojem (P1, P6 a P16). U pacienta P16 považujeme odpoveď priatelia rovnako za snahu 

ukázať sa a odpoveď grafiti ako životný štýl, ktorý podporil vznik trestnej činnosti. 
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2.4 Reakcia a pocity po trestnom čine 

     Jednou z bežných reakcií na trestný čin je u forenzných psychiatrických pacientov šok. 

Šok sa objavuje najmä v prípade násilných trestných činov a v prípade, že si pacient 

poriadne nepamätá, čo sa odohralo a až postupne si začína uvedomovať (P9: „Bol som 

v šoku, hlavne keď som sa ocitol tu, zavretý...Trošku som mal výpadok pamäti, čo sa 

prihodilo...asi po týždni tu som si uvedomil, čo sa stalo...“;  

P10: „No, ja som o tom dosť premýšľal, no v ten moment, bol som z toho dosť v šoku...mal 

som dosť nepríjemný pocit...a potom som vedel, že som niekomu asi ublížil, čo ide dosť 

proti mne ako človeku, takže to bolo dosť zlé...“). Šok sa objavuje aj v prípade, že pacient 

neverí, že niečo mohol vykonať alebo si nie je vedomý, že to, čo vykonal, je trestné (P13: 

„No ono mi to dochádzalo postupne....toto som ani nevedel, že je na mňa podané trestné 

oznámenie...to som sa dozvedel až neskôr, a potom som zasa nevedel, aký to bude mať 

dôsledok na mňa“). Môže to pravdepodobne súvisieť s výpadkami pamäti a môže to byť 

súčasťou zmeneného vnímania v rámci psychózy (P11: „Ja som si myslel, že to je nejaká 

sranda, takže som si hovoril, že pravdepodobne pokračuje tá reality hra....ja som tomu 

neveril od začiatku. Ja som s nimi tú hru dokonca hral...“). 

     Viacerí pacienti udávajú, že po vykonaní trestného činu sa u nich objavili pocity 

strachu, a to najmä strachu z dopadu na život v zmysle potrestania štátom (P1: „Mal som 

strach, aby som nešiel do väzenia.“;  

P3: „Mal som zrazu zvláštny pocit...ten pocit, že sa blíži  polícia...mal som asi trochu 

strach, že budem za to pykať.“). Strach sa objavuje aj na podklade bludnej produkcie, 

halucinácii a celkovej dezorganizácie myslenia (P7: „Potom mi hlasy začali nadávať: My 

sme Avangers a ty si pôjdeš sadnúť do väzenia!!!....Ako som videl na noži tú krv, tak som to 

utrel do topánky....Hrozne som sa bál, pretože som si myslel, že je vojna...Oni mi povedali, 

že ma utopia...Šikanovali ma, že som vrah alebo čo...A ja som tomu veril, takže som mal 

strach, napätie, stres...nebolo to dobré.“). 

    Pacienti popisujú prvotnú reakciu na trestný čin ako stres. Stres sa týkal znovu 

potrestania štátom (P1: Nazval by som to stresom. Dosť v strese, že som urobil zasa 

prúser.“). 

     Niektorí pacienti pociťujú po trestnom čine úľavu. Týka sa to najmä prípadov, kedy 

boli pacienti vo veľkom napätí, ostražití a báli sa o svoj život v rámci bludnej produkcie 

a dezorganizovaného myslenia (P2: „Bol som pokojný....oddych od bremena?...Úľava, ale 

len na chvíľu.“;  
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P12: „No nádherne sa mi uľavilo, pretože som to mal za sebou. Tie hlasy mi dávali jasne 

najavo, že ak chcem žiť, tak ju budem musieť zabiť...Ale stále som váhal...nemala ma 

proste dráždiť...“).  

     V našej vzorke sme mali jedného pacienta, ktorý po uvedomení si trestného činu 

vraždy, chcel spáchať samovraždu (P4: „Áno, chcel som sa zabiť...Mal som ten vnem, že 

som urobil niečo fatálneho, čo bude mať pre mňa veľké následky, takže som s tým chcel 

skoncovať...“) a jedného pacienta, ktorý v pokračujúcej psychotickej atake, chcel skočiť 

z mosta (P12).  

     U niektorých pacientov sa objavujú výčitky svedomia. Výčitky sa môžu týkať pocitov 

viny, nielen voči obeti trestného činu, ale aj ďalším ľuďom, ako napríklad rodine, ktorej 

trestným činom ublížili (P6: „No, mal som výčitky, lebo mama mi vynadala, zľakla sa...“). 

2.5 Obeť trestného činu 

     Pacienti boli požiadaní, aby sa zamysleli nad tým, ako sa mohol cítiť ten, komu svojím 

trestným činom ublížili a komu vlastne podľa seba ublížili.  

     Pacient P2 zavraždil svoju matku, ktorá bola dlhodobo chorá a na otázku, ako sa mohla 

cítiť, odpovedal: „Ona sa cítila ako odpísaný človek, ktorý dostal ranu z milosti“. Pacient 

P4 zavraždil matku svojej priateľky a predpokladá, že sa cítila nasledovne: „Ona si 

myslím, že necítila nič...bolo to rýchle a nemyslím si, že niečo cítila. Ublížil som hlavne 

jej...“. P4 udáva, že ublížil aj svojej priateľke a prekvapila ho reakcia partnerky, ktorá na 

neho chcela volať hneď políciu a myslel si, že u nej nájde viac pochopenia. 

     Viacerí pacienti sa domnievajú, že ich obeť mala z nich strach. Pacient P7 napadol 

manželov s dcérou, pričom ťažko ublížil mužovi – porezal ho na tvári. Pacient si myslí, že: 

„Báli sa ma....ja som počul: Zabi ich!!!..keď som šiel k nim. Ako že všetci traja budú 

mŕtvi...bolo to....mám to na celý život...“. Pacient P13 sa vyjadruje k obeti podobne: „No, 

myslím si, že mala skutočne strach...takže to zapôsobilo tak, ako som si v tú chvíľu prial. 

Znova by som to nespravil.“. Pacient P11 tvrdí, že jeho manželka mala pravdepodobne pri 

jeho napadnutí strach, ale pacient si nepamätá, že by jej v psychóze ublížil a zodpovednosť 

prenáša na svoju obeť a stavia sa do pozície toho, komu bolo ublížené: „Ona mala údajne 

strach, tak ja neviem...ja som ju nikdy nebil, to ona koľkokrát do mňa búchala v rozčúlení, 

ale ako žeby sme sa doma bili, tak to nie...“. 

     Pacienti si uvedomujú, že niekomu priamo ublížili, ale snažia sa bagatelizovať 

dôsledky svojich činov. Odpovede sa nezdajú byť empatické a ide skôr o rozprávanie 

faktov bez emócii. Snažia sa svoje odpovede podávať humorne, zľahčiť ich. Pacient P8 si 
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myslí, že ľudia, ktorých ohrozoval zbraňou sa cítili: „No, asi dosť blbo 

teda...Ublížene?...Naštvane?“. Pacient P9 napadol policajta: „Hmm, tak v prvom rade to 

bol ten policajt, ktorému som vyrazil zub, asi to nie je úplne príjemné byť bez zubu...takže 

asi by som mu to úplne neprial...Mrzí ma to, že asi bude mať problémy so zubármi...“. 

Pacient P10 sa dopustil ťažkého ublíženia na zdraví a výtržníctva: „No, určite tomu 

týpkovi, ktorého som prekvapil...ja som tam bol práve v psychotickom afekte...No a to 

nebolo tak, že by som si jeho práve vybral, proste prišiel niekto a teraz začína ten moment, 

hmla....Takže to mohol byť ktokoľvek...“. 

     Veľmi častou odpoveďou bolo, že pacienti ublížili svojej rodine, aj keď rodina 

nebola priamou obeťou ich zločinu. Rodine ublížili svojím správaním, sklamali ich 

a budú musieť čeliť dôsledkom ich trestného činu (P1: „Rodičov som trošku naštval, boli 

z toho takí smutní...že ma nebudú mať doma...samý prúšvih som posledných 5 rokov...“;  

P2: „Asi som ublížil aj mojim dvom sestrám, pretože to bola ich matka. Do 55 bola 

normálna a asi pred troma rokmi si ľahla na posteľ a tam zostala...Stále som jej musel 

pomáhať...“;  

P9: „No a rodina, bola z toho taká...prekvapená?....som im to akoby....moc neuľahčil, 

musia sa o mňa starať...“;  

P14: „No, ublížil som tým môjmu otcovi, pretože k nemu mám nejaký citový vzťah....a on 

nie je nadšený, že som tu v Bohniciach a je teraz doma v podstate sám“).  

     Pacient P12 zavraždil svoju manželku a myslí si, že ublížil svojím činom najviac ich 

dcére, pričom ublíženie manželke vôbec nespomína. U pacienta pretrváva presvedčenie, že 

keby ju nezabil on, tak by manželka dcére ublížila – presúva zodpovednosť na obeť 

trestného činu: „Ublížil som dcére...ale ona by ju zabila...pretože ju nemala rada...pretože 

ju trápila...Keď som bol na Pankráci, tak prišiel právnik a hovoril mi, že: Viete, je to 

strašné, ale celá rodina si odfúkla!“ 

     Mnohí pacienti pociťovali, že tým, že vykonali trestný čin, ublížili výrazne samým 

sebe vzhľadom na dôsledky, ktoré to pre ich život má. Spomínajú ochrannú liečbu ako 

obmedzenie slobody, nutnosť podriadiť sa autorite (lekárom a personálu), nemôžu si robiť, 

čo by chceli (P9: „No a hlavne som ublížil sebe, pretože som vytrhnutý z môjho prostredia, 

z môjho života, ako som bol zvyknutý...“).  

2.6 Pocity spojené s trestným činom 

     V súvislosti s pocitmi týkajúcimi trestného činu sme sa snažili zistiť, či sa pacienti 

zamýšľajú nad svojím činom. Väčšina pacientov odpovedala, že o svojom trestnom čine 
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veľmi často nepremýšľajú alebo premýšľali spočiatku, ale teraz už veľmi nie. Pôsobí to 

tak, akoby šlo o uzatvorenie „životnej kapitoly“ – niečo sa stalo, má to dôsledky na život, 

ale už je to za nimi (P10: „ Nemyslím na to často, ja som sa to snažil vytesniť všetko a už 

o tom nepremýšľať. Snažím sa pozerať dopredu a nie na to, čo bolo.“). Vysvetlenie možno 

vidieť v snahe zbaviť sa pocitov viny a v atribuovaní viny faktorom, ako je duševná 

porucha, ktorá znižuje zodpovednosť za vykonaný trestný čin a chráni tak obraz Ja. 

     Niektorí pacienti si uvedomovali alebo sa domnievali, že mohli situáciu riešiť iným 

spôsobom. Títo pacienti spomínali výčitky svedomia (P2: „...vyčítam si, že som nezavolal 

nejakej doktorke, matkinej alebo mojej a či by to nezariadili lepšie. Mamka mala ísť do 

Bohníc a ja tiež, pokojnejšie riešenie ako toto...ani som jej neskúšal volať. Celkovo som 

nejako zmätkoval...“;  

P12: „No, chýba mi, pretože som ju mal rád...proste neviem prečo to takto muselo 

dopadnúť...pretože som ju mal len šialene zmlátiť...fakt, čo by do nej šlo...ale nie ju 

zabíjať....ja by som šiel do blázinca a ona by tu za mnou chodila, dcéra by mala matku...“) 

a hnev na samých seba (P10: „Hnevám sa trošku na seba, že som tomu nedokázal nejako 

predísť...že som sa dostal do takejto situácie...som si hovoril, že mňa sa to netýka, byť 

nebezpečným sebe a svojmu okoliu...a šup...sfúkol som to takmer oboje naraz. Takže to ma 

mrzí a snažím sa z toho vydedukovať, v čom bola chyba, aby som to už neopakoval.“).  

     Pacienti vyjadrujú ľútosť nad spáchaním trestného činu. Ľútosť sa týka spáchaného 

zločinu a ublíženia obeti (P7: „Takto, ja viem, že som bol úplne mimo...na súde som 

povedal, že mi je to ľúto a ľúto mi to je...keby som mal 14 miliárd, tak mu dám 1 

miliardu.“), ale zároveň aj ako ľútosť nad sebou samým a potrestaním (P13: „Mňa to mrzí, 

pretože to bola hlúposť...dúfam, že sa nabudúce vyhnem tomuto riešeniu...pretože to 

riešenie nie je, je to iba ďalší prúšvih. Je to iba ďalší problém, ktorý si vytvorím.“). 

Pacienti sa snažili nájsť vysvetlenie pre svoj trestný čin a často hľadali vysvetlenie 

v atribúciách viny rôznym faktorom (P4: „Určite cítim nad tým všetkým ľútosť...ako keby 

som vedel, čo budem musieť všetko absolvovať kvôli tomu, tak by som sa tomu vyhol...ale 

mali na tom podiel tie lieky...“). Ľútosť nad sebou sa spája aj s pocitmi hanby (P9: 

„Ľutujem to, je to proste hanba...spadol som na úplné dno...Cítim to tak, že ten trest musím 

prijať, tak ho prijímam....snažím sa...“).  

     Mnohí pacienti si pocity vo vzťahu k trestnému činu spájajú s dôsledkami, ktoré to na 

ich život malo – obmedzenie slobody a uzatvorenie na oddelení Ochrannej liečby (P1: 

„No, mrzí ma to trošku....je to také nepríjemné byť tu, veľa ľudí každý deň, človek nemá 

taký pokoj ako doma...“). 
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2.7 Zmeny vo vnímaní seba samého a svojej budúcnosti  

     Pacienti zmenili na seba pohľad vplyvom duševnej poruchy a toho, čo podľa nich 

spôsobila (P7: „Predtým som sa na seba pozeral, že som James Bond a frajer...a teraz sa 

na seba pozerám, že som nevyliečiteľný pacient“). Aj v tomto prípade chránia svoj obraz 

seba externalizáciou viny na iné faktory (P8: „No, s tým trestným činom je to horšie, to sa 

na seba pozerám tak, že sa to stalo, nezavinil som to plnou váhou, takže proste...je to 

smutné.“).  

     Mnohí pacienti udávajú, že veľkou zmenou, ktorú pociťujú je to, že prišli o prácu (P1: 

„Prišiel som o prácu. Mal som prácu a kvôli tomu prúšvihu som o ňu prišiel.“;  

P6: „Zmenil som plány, že pôjdem do práce...Práve som mal tento cieľ, mal som už všetko 

pripravené a...tak mi to dosť preťalo plány.“) alebo to, že to bude mať zásadný vplyv na 

ich budúcu prácu (P9: „Podľa doktorky by som si mal voliť zamestnanie, ktoré by sa akoby 

zlučovalo s mojou diagnózou...Je to obmedzujúce, lebo tiež nemám povolenie riadiť 

automobil.“).  

     Pacient P2 udáva zmenu v snahe o odčinenie svojho činu cez spojenie s Bohom. Hľadá 

odpustenie u Boha: „Hovorím tisíce očistcov....čítam Bibliu a baví ma to.“. 

     Väčšina pociťuje zmenu v tom, že prišli o slobodu (P4: „Obrovský vplyv...V prvom 

rade to, že som prišiel o slobodu. Ja som bol vždy slobodný človek...dosť som si na tom 

zakladal.“). 

     Pacienti sa snažia pozerať na svoj čin ako na ponaučenie a dúfajú, že už sa im to nikdy 

nestane (P8: „Určite som šiel viac do seba, už vidím úplne inak ten režim tu...trebárs to, že 

už v živote na také dno nespadnem a tiež to, že čo ťa nezabije, to ťa posilní.“;  

P10: „Síce som trochu uletel, to si vyčítam a proste, prešiel som si tým, aby som tomu 

mohol predísť.“).  

     Vzhľadom k tomu, že viacerí pacienti užívali alebo užívajú návykové látky, zmenu 

vidia v tom, že by ich užívanie mali obmedziť až zamedziť úplne (P7: „Neberiem 

drogy...Ja som sa nerozhodol, že s tým seknem...psychóza a drogy nejdú dokopy...Lebo keď 

si dám pervitín, tak psychóza sa strojnásobí – hlasy sú, je mi zle, mám 

halucinácie...Najhoršia je tá tráva...tam mám hrozne moc halucinácií, to mám bolesti, ja 

som si myslel, že mi odrezali nohy!“;  

P9: „V rámci liečby budem musieť užívať lieky, na ktoré som nebol zvyknutý. 

Budem...alebo teda musím...respektíve nemôžem fajčiť marihuanu. S alkoholom tak nejako 

tiež, podľa doktorky by som to s ním nemal preháňať...“). 



88 

 

     Len štyria pacienti z celej vzorky majú deti. Pacient P13 sa obáva zmeny vo vzťahu 

k deťom: „Mám problém s deťmi...Boja sa ma...pretože keď som bol v manickej fáze, nič 

som neurobil, ale hovoria mi svedkovia, že som pôsobil nebezpečne, že sa ma báli aj 

dospelí ľudia, nieto ešte deti...no a v tých to zostalo, takže sa bojím, že prídem domov 

a budem tam mať rodinu, ktorá má zo mňa strach.“). Pacient P12 má súdom zakázané 

stretávanie s dcérou do jej 18. rokov a rovnako pacient P11 má zákaz priblíženia 

k manželke a deťom z druhého manželstva.  

     V rámci rozhovoru sme sa pacientov pýtali, ako si myslia, že ich vnímajú druhí ľudia. 

Niektorí pacienti si myslia, že pohľad druhých ľudí na nich sa vôbec nezmenil 

a domnievajú sa, že tomu rozumejú (P1: „Neviem, veľa mojich kamarátov bolo vo väzení 

alebo na takýchto liečeniach, takže to berú tak...no chápu to...Keď niekto spraví prúšvih, 

tak to neriešia.“) a každý pacient sa odvoláva na veľkú podporu od rodiny (P4: „Moja 

sestra mi povedala jednu krásnu vec, že pre ňu som stále rovnaký ako som bol predtým 

a že mi bude pomáhať...som proste jej brat.“).  

     Ďalší udávajú, že druhí ľudia v nich vidia „bláznov“ (P2: „Ľudia z vonku...tí si snáď 

myslia, že som sa zbláznil...blázon, ktorý sa nevydržal starať o svoju matku.“;  

P7: „Ani neviem...takého blázna...že som blázon.“) alebo cítia k nim odpor alebo 

pohŕdanie (P4: „Keď sa o tom s niekým rozprávam, tak gúľajú očami. Aby som o tom 

nerozprával. Cítim od nich odstup...pretože málokto sa dostal do takej situácie ako ja.“; 

P13: „Tí ľudia sa delia na dva tábory. Aj napriek tomu, čo som povedal alebo spravil, ma 

majú radi naďalej a druhí, ktorí na mňa pozerajú s nejakým pohŕdaním alebo až zlobou.“).  

2.8 Vyrovnávanie sa s ochranou liečbou  

     Väčšina pacientov prijíma trest za svoj zločin a myslia si, že si to zaslúžili, a tak to 

akceptujú. Zdôrazňované býva to, že im to nariadil štát a ich trest vyplýva zo zákona (P2: 

Je to trest od spoločnosti...Prijímam to ako trest, také sú zákony.“;  

P9: „Zaslúžil som si to, samozrejme. Byť zlý na policajtov sa nesluší...podľa našich 

zákonov. Takže akoby zaslúžený trest.“). Len traja pacienti považujú ochranné liečenie za 

krivdu a myslia si, že si ho nezaslúžili. To, čo pacientom vo všeobecnosti vadí, je ich 

uzatvorenie v ochrannej liečbe a zamedzenie slobody, pri ktorej nevedia, ako dlho bude 

trest trvať. 

     Niektorí pacienti súhlasia s liečbou a sú radi, že sa liečia (P7: „Ja som rád...pretože 

som sem každé dva mesiace prišiel na príjem, že sa budem hlásiť do Bohníc...ma vyliečili, 

lebo predtým to bolo...ja som raz tri dni nespal a len som si rozprával sám pre seba...“), 
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ale niektorí s rozsudkom zo súdu nesúhlasia (P4: „Ja súhlasím s liečbou...ale s rozsudkom 

nie...“;  

P13: „No, trest nezodpovedá určite tomu, čo som spravil, v žiadnom prípade podľa 

mňa...To si myslím, že sa dejú aj horšie veci a zato nikto netrestá. Ale ja to nechápem ako 

trest, ja to chápem ako potrebnú dobu liečby.“). 

     Dvaja pacienti udávajú, že si za ochranné liečenie môžu sami, pretože sami chceli, 

aby to vyzeralo, že trestný čin spáchali pod vplyvom duševnej poruchy – popierajú 

duševnú poruchu (P6: „Ja som si to vymyslel sám, ako tú schizofréniu, som to na nich 

hral...takže si za to môžem sám.“;  

P3: „Ja viem, prečo som tu...ja som tu proste preto, že som tu byť chcel...Ja som proste 

docielil, že na základe posudku som sa dostal do ochranného liečenia namiesto do 

kriminálu....mal som dve podmienky, takže by mi stačilo zobrať niekde žuvačky a šiel by 

som trebárs na 2 roky...s tým sa dalo počítať.“). 

     Pacienti udávajú, že sa hanbia pred svojimi priateľmi alebo známymi a nechcú, aby 

vedeli, že sú v ochrannom liečení, akoby to bola pre nich istá potupa (P8: „Nechcem, aby 

moji priatelia vedeli, že som v Bohniciach...Vedia len zo správ, ale tam myslím nebola ani 

moja fotka.“;  

P9: „Ja som rád, že o tom nevedia, že som v Bohniciach. Ja som sa obával, ako by to 

prijali takže som to akoby zaobalil, že som v Anglicku...viete, ako sa to šíri...Ja som proste 

nemal odvahu im to povedať.“). 

2.9 Hodnotenie závažnosti trestného činu a nebezpečnosti  

     Medzi pacientmi sú rozdiely v tom, čo vykonali a podľa toho sa aj sami hodnotia. Ako 

výrazný referenčný rámec pôsobia trestné činy ostatných spolupacientov. Na základe 

toho pacienti hodnotia činy, pri ktorých nedošlo k ublíženiu na zdraví alebo smrti obete 

ako menej závažné a seba nepovažujú za nebezpečného (P1: „ Nie, to bola taká volovina, 

nič veľkého...Ako keby som niekoho zabil, tak to je iné...“;  

P6: „Tak sú tu aj za vraždu...krádež bicykla nie je zas tak veľká, je to pár tisíc.“;  

P13: „No, ja som niekoho postrašil, nedokonal som žiadny trestný čin dokonca a ani som 

ho dokonca dotiahnuť nechcel. Nepovažujem to za nič závažné, ale budem sa snažiť to 

neopakovať.“).  

     Pacient P2 zavraždil svoju matku, ale aj napriek tomu hodnotí svoj čin ako menej 

závažný a ospravedlňuje ho tým, že to považoval za sebaobranu. Na základe pacientovho 

rozprávania, sebaobrana spočívala v tom, že sa chcel vyhnúť konfliktom s matkou 
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a pravdepodobne zohrali úlohu pozitívne psychotické príznaky, ale tie pri čine neudáva 

(P2: „Menej závažný...určite...Závažné je možno zabiť len tak bezdôvodne alebo napadnúť 

niekoho...Ale slúžiť matke, nadávajúcej...to pokladám za čin sebaobrany...Rana 

z milosti...“). Aj ďalší pacient – vrah považuje svoj čin za čin v sebaobrane a hľadá 

možnosti, ako by bolo možné závažnosť jeho činu znížiť (P12: „No, keby som ju zabil 

jednou ranou, tak by som mal nutnú sebaobranu, ako nestalo by sa vôbec nič, šiel by som 

normálne do práce , pretože vražda na tyranovi nie je vraždou, že?“). Ďalší pacient, ktorý 

zavraždil matku jeho priateľky, svoj čin stavia do popredia pred činy ostatných 

spolupacientov a považuje ho za najzávažnejší, vyjadruje akési „prvenstvo“ a cíti sa 

nepochopený ostatnými pacientmi (P4: „Ako závažný ho hodnotím...Keď mi niekto 

napríklad rozpráva, že čo spravil, je to úplne malicherné oproti tomu, čo som urobil 

ja...“). 

     Zaujímavé je, že viacerí pacienti sa za nebezpečných nepovažujú aj napriek tomu, že 

vykonali závažný trestný čin, pri ktorom obeť utrpela ťažké zranenia až smrť. 

Pravdepodobne slúži duševná porucha alebo zmenené stavy vedomia pri užívaní 

návykových látok ako ospravedlnenie pre svoje konanie a umožňuje zachovať si pozitívny 

sebaobraz (P4: „Nepovažujem sa za nebezpečného. Ja som nikdy nikomu neublížil, ja som 

ani kapra nezabil na Vianoce...Toto bolo fatálne, čo ja som spravil po prvýkrát...“;  

P10: „Tak neviem...ono je tá choroba taká zradná, takže...ale akože myslím si, že to 

minimalizujem...myslím si, že je to nepravdepodobné, že by sa to opakovalo, ale stať sa 

môže...“).  

     Niektorí považujú svoj čin za závažný, ale čiastočne znižujú jeho závažnosť 

vyjadrovaním sa o tom, že ich čin mohol mať fatálnejšie dôsledky (P7: 

„Závažný...určite...tu sú aj vrahovia, ale ja nie som vrah...Ale takmer som ho zabil...ťažké 

ublíženie na zdraví mám...“;  

P10: „Ja neviem, ako ten človek na tom je...takže ja dúfam, že následky mať nebude a že sa 

to nejako spraví...a zároveň si hovorím, že keby ten človek skončil trebárs horšie alebo 

nebodaj na vozíku, tak asi by som si to nikdy neodpustil.“). Rovnako sa opäť objavuje 

odkazovanie na závažnosť podľa zákonov a obrana Ja znižovaním svojej viny (P9: „Ako 

z ľudského hľadiska by sa našli asi aj závažnejšie veci...ale v našich zákonoch to asi 

závažný čin je...Je rozdiel vraziť policajtovi a svojmu kamarátovi.“).  

     Len jeden pacient otvorene priznáva, že sa bojí, že by nebezpečný mohol byť 

a pripúšťa, že by sa jeho čin mohol opakovať (P12: No, môžem niekoho zabiť...No, že 
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proste stretnem ....narazím na debila, ktorý po mne pôjde...a budem musieť zas bojovať 

o život.“). 
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3 Diskusia  

     V našej práci sme sa zamerali na pacientov, ktorí vykonali trestný čin pod vplyvom 

duševnej poruchy a bolo im za to udelené psychiatrické ochranné liečenie. Cieľom práce  

bolo zmapovanie, ako pacienti vnímajú svoju trestnú činnosť. Za týmto účelom sme 

rozdelili túto problematiku do viacerých okruhov a zamerali sme sa na vybrané aspekty 

vnímania trestnej činnosti. Práca sa zamerala na heterogénnu skupinu pacientov 

s diagnózami zo spektra schizofrénnych porúch, afektívnych porúch a porúch osobnosti, 

ktorí vykonali rôzne trestné činy, od menej závažných majetkových trestných činov až po 

zvlášť závažné trestné činy vraždy. Získané výsledky zodpovedajú vysokej heterogenite 

výskumného súboru.  

     Väčšina pacientov si svoj trestný čin pamätá a vie ho celkom dobre popísať, tak ako 

to tvrdí Pavlovsky a kol. (2009), niekedy sa objavujú malé útržky, z ktorých je možné 

zrekonštruovať, ako trestný čin prebiehal. Pacienti, ktorí vykonali trestný čin v psychóze, 

si rekonštruujú udalosti na základe psychotickej produkcie, a tak čiastočne ospravedlňujú 

svoje správanie, pretože ho považujú skôr za akt sebaobrany v dôsledku nastraženosti 

a strachu o vlastný život. Potvrdzujeme výsledky Valença a kol. (2011), že jednajú často 

pod vplyvom impulzívnej reakcie na nepriateľstvo okolia a pod vplyvom 

halucinátorno-bludnej produkcie a sluchových halucinácii, ale rozhodne sa nejedná 

o jediný vysvetľujúci faktor kriminality. Časté sú imperatívne halucinácie, ktoré pacientovi 

kázali, aby niečo vykonal a v prípade ich neuposlúchnutia by mu hrozilo potrestanie. 

Objavujú sa sluchové halucinácie odkazujúce pacienta na to, že druhí ľudia mu chcú 

ublížiť a že nad celou situáciu nemajú kontrolu tak, ako to tvrdí aj Taylorová (2008).   

     Objavuje sa nepochopenie a zmätok z toho, čo spravili, no v čase páchania trestného 

činu nad dôsledkami neuvažovali alebo si mysleli, v rámci psychotickej produkcie, že ich 

konanie bude reverzibilné. Rôzne aspekty situácie trestného činu považovali za reálne, aj 

keď v skutočnosti boli produktom zmeneného vnímania reality. Celkovo možno poukázať 

na impulzívnosť mnohých činov, tak ako to tvrdí aj Volavka a Citrome (2011). 

     V našej vzorke sa objavili dvaja pacienti, ktorí nakladali s obeťou po smrti veľmi 

podobným spôsobom. Svoju obeť pochovali v posteli, prikryli ju perinami a obložili 

vecami, ktoré mala rada, napr. kvetinami. Predpokladáme, že môže ísť o istý typ rituálu, 

rozlúčky s obeťou alebo možno o snahu ospravedlniť svoje konanie alebo rituálne 

ospravedlnenie sa priamo obeti trestného činu.  



93 

 

    Viacerí pacienti popierajú, že by spáchali nejaký trestný čin, nakoľko si neuvedomujú 

jeho protiprávnosť. Popieranie sa objavuje najmä pri trestných činoch vyhrážania. Pacienti 

si pravdepodobne neuvedomovali, že svojím konaním môže mať obeť z nich strach 

a vysoko pravdepodobne tomu predchádzali aj iné činy alebo verbálna agresia, ktoré strach 

v obeti podporovali. Mnohí pacienti si neuvedomujú, že páchajú trestný čin aj tým, že 

maria výkon ambulantného ochranného liečenia, čo znamená, že si neuvedomujú svoju 

nebezpečnosť a nespolupracujú pri vykonávaní nápravy správania.  

     Dvaja pacienti opísali iný trestný čin ako ten, za ktorý im bolo aktuálne udelené 

ochranné liečenie. Pravdepodobným vysvetlením môže byť nevedomosť dôvodu udelenia 

ochranného liečenia vzhľadom k tomu, že vykonali viac trestných činov alebo z dôvodu, že 

realizátorka výskumu bola žena a to skreslilo ich výpovede. Rovnako ako mohlo pohlavie 

realizátorky výskumu ovplyvniť aj to, že pacienti popreli vplyv duševnej poruchy na 

trestný čin alebo dokonca popreli prítomnosť duševnej poruchy v snahe urobiť lepší dojem. 

U týchto pacientov sa objavovali napríklad ekonomické motívy alebo motívy, aby 

zapôsobili na druhých ľudí.  

     Pacienti udávali ako spúšťače trestného činu stres alebo konflikty. Ako vieme, tieto 

faktory sú častými spúšťačmi psychotických atakov, ale bežne sa s nimi stretávame aj 

v zdravej populácii, u ktorej stupňujú napätie, ktoré môže vyvrcholiť v nekontrolovateľný 

afekt. Podľa Volavky a Citroma (2011), pacienti nevedia dobre čeliť stresu z dôvodu 

zhoršeného vnímania sociálneho prostredia a nízkej kontrole impulzov. Slabú kontrolu 

impulzov potvrdzujú napríklad výroky pacientov o hneve, ktorý v čase páchania trestného 

činu pociťovali. Podľa Kocura a Cynkiera (2005) majú pacienti tendenciu vyvolávať 

konflikty s okolím a často považujú správanie druhých ako provokáciu, ktorá spôsobila 

trestný čin.  

      Ako veľmi rizikové sa javí v našej práci užívanie návykových látok. Tak, ako 

Latalová (2013) tvrdí, návykové látky pokladáme za katalyzátory správania a nie priamo 

za spúšťače kriminálneho konania. Návykové látky uvoľňujú zábrany a v prípade 

psychózy, podporujú prejavenie pozitívnych psychotických príznakov. Pacienti vedia 

o negatívnych účinkoch návykových látok a uvedomujú si potrebu zamedzenia ich 

užívania. Sender-Golloway a Clark (2013) udávajú, že v ich štúdií až 90% pacientov užilo 

pred trestným činom návykovú látku. V našej práci udávalo pravidelné užívanie 

návykových látok, prinajmenšom v minulosti až 10 pacientov a ostatných 6 udávalo 

experimentovanie s návykovými látkami alebo ich príležitostné užívanie. Podľa 

súdnoznaleckých posudkov sa vo väčšine prípadov objavilo užitie návykovej látky alebo 
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alkoholu pred trestným činom. Z celej vzorky 6 pacientov prisúdilo užitiu návykovej látky 

vplyv na ich trestný čin, pričom len traja zároveň prisúdili podiel viny aj duševnej poruche, 

čo by mohlo značiť uvedomenie, že nie duševná porucha, ale užitie návykovej látky malo 

výrazný podiel na trestnom čine. Preto súhlasíme s názormi autorov Volavky a Citroma 

(2011) o variabilite spúšťačov kriminálneho správania v zmysle, že treba prihliadať na 

historické, klinické, kontextuálne aj dispozičné faktory.  

     Podľa našich výsledkov až 10 pacientov prisudzovalo podiel viny duševnej poruche, 

čiže mentálnemu elementu podľa Gudjonssona a Singha (1989). Avšak zároveň 

s prisúdením viny duševnej poruche sa veľmi často objavilo prisúdenie viny externým 

faktorom, ako napríklad obeti, ktorá trestný čin vyprovokovala svojím správaním 

(napríklad očakávanie útoku druhého človeka). Tým potvrdzujeme výsledky Radovica a 

Hὂglunda (2014), ktorí na základe svojej práce tvrdia, že len zopár pacientov považuje 

duševnú poruchu ako jediný vysvetľujúci faktor pre trestnú činnosť. V našej práci 

nepovažoval ani jeden pacient duševnú poruchu ako jediný vysvetľujúci faktor v trestnej 

činnosti. Carlin, Gudjonsson a Rutter (2005), rovnako Batson (2010) tvrdia, že bez ohľadu 

na to, či sa jednalo o psychotickú alebo nepsychotickú motiváciu, pacienti mali tendenciu 

prisudzovať vinu externe, a teda pociťovať menšiu vinu za svoj trestný čin. Odchýlené 

myslenie a to, že si nevedia úplne rekonštruovať, čo sa udialo, im umožňuje dištancovať sa 

od trestného činu. Rovnako, ako im k tomu pomáhajú obranné mechanizmy.  

     Čo sa týka reakcií pacientov na svoj trestný čin, objavujú sa u nich emócie ako šok, 

ktorý pociťujú, ak si svoj čin presne nepamätajú a sú zhrození z ich správania, pretože 

nikdy nečakali, že by sa niečoho takého mohli dopustiť. Objavuje sa strach alebo stres 

z toho, že vykonali protiprávny čin a že to bude mať dopad na ich ďalší život, čiže viac 

zameranie na dopad na samotného páchateľa ako na obeť a premýšľanie nad činom. 

U dvoch pacientov sa po trestnom čine objavil pokus o samovraždu, ktorý môžeme 

chápať ako strach z dopadu na život. U dvoch pacientov sa objavili pocity úľavy, že sa 

vymanili z nepriaznivých životných podmienok.  

     Reakcie na obeť trestného činu sa nejavia ako veľmi výrazne empatické. Pacienti boli 

touto otázkou zaskočení, väčšina bagatelizovala dôsledky svojich činov na obeť, popisy 

boli skôr opisné, ako emocionálne, niekedy sa objavoval aj humor. To, čo si pacienti skôr 

uvedomovali bolo sekundárne ublíženie členom ich rodiny tým, že im spôsobili starosti, 

sklamali ich a podobne. Objavujú sa výroky, že trestným činom ublížili sebe samým 

s odkazovaním sa na to, že nie sú slobodní.  
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     Pacienti tvrdia, že s odstupom času nad svojím činom už toľko nepremýšľajú, 

považujú to za udalosť, ktorá je už za nimi alebo sa o to aspoň snažia. Prejavujú sa u nich 

obranné mechanizmy ako potlačenie, racionalizácia alebo presun. Niektorí pacienti majú 

výčitky svedomia a v priebehu liečenia si uvedomujú, čo mohli spraviť preto, aby sa 

trestnému činu vyhli a časté odhodlanie, že sa pokúsia najbližšie rozpoznať riziko, aby sa 

trestného činu nedopustili.  

     Pre viacerých pacientov je ťažké prijať duševnú poruchu ako faktor, ktorý mal vplyv 

na ich trestný čin, k čomu dopomohla ich duševná porucha. Celkovo prijatie obmedzení, 

ktoré duševná porucha so sebou prináša, sa zdá byť zložité – zmeny v pracovnom živote, 

sloboda (nielen umiestnenie v ochrannej liečbe, ale napríklad aj nutný dohľad lekárov aj po 

prepustení a povinná medikácia), vyhnutie sa návykovým látkam a zmenený pohľad 

druhých ľudí na nich samých. Niektorí sa za svoju duševnú poruchu a pobyt v ochrannom 

liečení hanbia a snažia sa ju pred ľuďmi skrývať. Obávajú sa označení ako „blázon“ 

alebo pocitov odporu a pohŕdania od druhých ľudí. Potvrdzujeme výsledky Mezeya, 

Kavuma, Turtona a kol. (2010) o tom, že pacienti si myslia, že by mohli byť ťažšie prijatí 

a okolie by im nemuselo odpustiť (to sa týka napríklad rodín, u ktorých pacienti udávali, že 

sa ich deti boja).  

     Väčšina pacientov akceptuje, že im bolo nariadené ochranné liečenie, ale je rozdiel, 

či súhlasia s tým, že by sa mali liečiť, alebo s rozsudkom, za ktorý im bolo nariadené. 

Pacienti sa výrazne odvolávajú na zákony, ktoré porušili, preto nie je jasné, nakoľko ich 

skutočne mrzí čin, ktorý spáchali alebo ich viac mrzí ich obmedzenie slobody. Súhlasíme 

s výsledkami Keski-Valkama a kol. (2010), že pacienti považujú nariadenie ochranného 

liečenia skôr ako trest a vnímajú viac jeho negatívne stránky, ako pozitívne stránky. Medzi 

pozitívne stránky radia pacienti to, že im je umožnené liečiť sa, sú v bezpečnom prostredí, 

kde sa im personál venuje.  

     Podľa našich výsledkov sa pacienti za nebezpečných nepovažujú, a to bez ohľadu na 

závažnosť trestného činu, ktorý vykonali. Len jeden pacient otvorene priznáva, že si myslí, 

že by nebezpečný mohol byť aj v budúcnosti. U ostatných pacientov by sme mohli hovoriť 

o neakceptovaní svojej „temnej“ stránky, aby nebol narušený ich obraz seba. V rámci 

ochrannej liečby slúžia ako referenčný rámec trestné činy ostatných pacientov. Odvolávajú 

sa na to, že ich činy mohli mať aj fatálnejšie dôsledky, čím znižujú závažnosť svojho 

trestného činu. Akt sebaobrany je chápaný pacientmi ako poľahčujúca okolnosť.  

     Celkovo možno zhrnúť, že vo vnímaní trestnej činnosti pacientov nariadenej ochrannej 

liečby majú významnú úlohu obranné mechanizmy a to hlavne tie, ktoré sú podľa 
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klasifikácie Kaščákovej (2007) a práce Dixita a kol. (2011) považované za nezrelé. 

Stretávame sa s agovaním, ako tendenciou k rizikovému správaniu; popretím viny na 

trestnom čine; presúvaním viny na externé faktory ako obeť, konflikty, zlú ekonomickú 

situáciu a hlavne prisudzovaním viny mentálnemu elementu - duševnej poruche; 

bagatelizáciou ako zľahčovaním situácie napríklad, že ich čin mohol mať fatálnejšie 

dôsledky; racionalizáciou ako hľadaním prijateľného vysvetlenia trestného činu, napríklad 

konanie v sebaobrane; skreslenie trestného činu na základe halucinátorno-bludnej 

produkcie a tiež interpretácia činu ako aktu sebaobrany; potlačenie, ako snaha už 

nepremýšľať nad trestným činom a jeho dôsledkami; útek, ako únik zo situácie zlyhania 

a poníženia rovnako snahou nezaoberať sa trestným činom; vytesnenie, že nejaký trestný 

čin vôbec vykonali, nepamätaním si ho; humor, ako popisovanie situácie s nadľahčením, 

znížením napätia, ktoré by mohol vyvolávať; odčinenie, ako snaha svoj čin ospravedlniť; 

izolácia, ako rozprávanie faktov o trestnom čine bez afektov, ktoré by ich mohli 

sprevádzať a obrátenie proti sebe, ktoré sa prejavilo napríklad u pacientov, ktorí chceli 

spáchať samovraždu. Predpokladáme, že obranné mechanizmy sú podporované tým, že 

pacienti majú problém začleniť do svojho sebaobrazu to, že spáchali niečo negatívne, aj 

keď to bolo napríklad v rámci bludov a halucinácii. Pravdepodobne je ťažké prijať, že aj 

keď je to ich súčasťou v rámci toho, že duševnou poruchou trpia, je to niečo, čo nedokážu 

mať úplne pod svojou kontrolou. 

     Za limity našej práce považujeme vysokú heterogenitu výskumného súboru. Výsledky 

by boli konzistentnejšie, ak by sme si vybrali presnejšie cieľové skupiny, napr. páchatelia 

násilných trestných činov versus páchatelia majetkovej trestnej činnosti; pacienti 

s diagnózou zo spektra schizofrénnych porúch versus zo spektra afektívnych porúch versus 

porúch osobnosti. Avšak treba brať do úvahy, že aj v homogénnejších skupinách, 

predovšetkým psychotikov, by sa objavili pravdepodobne veľké rozdiely medzi 

jednotlivými pacientmi vzhľadom k tomu, že duševná porucha sama o sebe nie je jediným 

vysvetľujúcim faktorom páchania trestnej činnosti.  

     Okrem použitej metódy pološtruktúrovaného rozhovoru, metódy koláča viny, 

zdravotníckej dokumentácie a súdnoznaleckých posudkov by bolo možné použiť rôzne 

dotazníkové metódy zamerané na prežívanie pocitov viny, osobnostné dotazníky zamerané 

predovšetkým na disociálne rysy, dotazníky impulzivity, frustračnej tolerancie, vnímanej 

kontroly vlastného správania a mnoho ďalších, ktorými by sme prehĺbili poznanie 

v jednotlivých skúmaných oblastiach. Vzhľadom k tomu, že cieľom našej práce bolo 

zmapovanie, ako pacienti nariadenej psychiatrickej liečby vnímajú svoju trestnú činnosť, 
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metódu rozhovoru považujeme za správne zvolenú metódu, ktorá umožnila preniknúť do 

hlbších konceptov a dynamiky, ako napríklad do samotnej motivácie trestnej činnosti. 

V ďalšom výskume by bolo možné zamerať sa napríklad na osobnostné rysy pacientov vo 

vzťahu k vnímaniu vlastnej trestnej činnosti, ale tým by sme získali odlišné informácie a to 

nebolo cieľom nášho výskumu. 

     Výsledky práce môžu byť ovplyvnené tým, že realizátorka výskumu bola žena, ktorá 

nie je súčasťou tímu odborníkov oddelenia. Vplyv sa javil u niektorých pacientov ako 

pozitívny, tešil ich záujem študentky o danú problematiku a snažili sa odpovedať na otázky 

čo najúprimnejšie. Na druhej strane, niektorí pacienti mohli mať tendenciu snažiť sa 

podávať sociálne žiaduce odpovede, ktoré sú v spoločnosti akceptované a snažiť sa tak 

normalizovať svoje správanie. 

     Výsledky práce by mali pomôcť porozumieť, do akej miery sú pacienti schopní náhľadu 

na svoju trestnú činnosť a ako duševná porucha ovplyvňuje ich pohľad na trestný čin. Na 

základe informácii, ktoré získavame od pacientov o tom, ako vnímajú svoju trestnú činnosť 

je možné ďalej naviazať vhodný spôsob intervencie, aby sa zabránilo recidíve a posúdiť 

prognózu resocializácie. Na základe rozhovoru a jeho analýzy možno odhadnúť 

nebezpečnosť páchateľa nielen pre spoločnosť, ale aj pre seba samého. Odhalenie spôsobu 

vnímania a prežívania trestného činu, podielu viny, prijatie duševnej poruchy s jej 

nástrahami a celkové prijatie seba samého ako páchateľa rôzne závažného trestného činu 

môže byť pacientom vnímané ako veľmi problematické, a preto by mohla byť terapia 

zacielená na tieto aspekty. 
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Záver 

     V našej práci sme sa zamerali na duševne chorých pacientov, ktorí vykonali trestný čin. 

Zisťovali sme, ako vnímajú svoju trestnú činnosť, nakoľko pripisujú dôvody trestného činu 

duševnej poruche, stresu, konfliktom, užitiu návykovej látky a ďalším faktorom.    

     V teoretickej časti práce sme popísali priebeh posudzovania trestnej činnosti a naviazali 

sme na možnosti ukladania trestu duševne chorým pacientom v podobe nariadenia 

niektorého typu ochranného liečenia, ambulantnou alebo ústavnou formou alebo udelením 

zabezpečovacej detencie v prípade, ak pacient nespolupracuje v liečbe a existuje vysoká 

pravdepodobnosť recidívy. Ďalej sme sa snažili dostupnou literatúrou prezentovať, ako 

môže byť vnímaná trestná činnosť samotnými pacientmi. Venovali sme sa motivácii, 

atribúcii viny, hanbe, ako je vnímaný trest nariadenia ochranného liečenia, sebaobrazu 

pacientov a rôznym obranným mechanizmom. Popísali sme forenzne významné duševné 

poruchy v psychiatrickej ochrannej liečbe, na ktoré sme naviazali kapitolou o forenznom 

význame jednotlivých porúch, napríklad s akými trestnými činmi sa u nich najčastejšie 

stretávame.  

     V empirickej časti sa venujeme samotnému výskumu, popísali sme výskumný súbor 

zložený zo 16 pacientov nariadenej ochrannej liečby z Psychiatrickej nemocnice Bohnice v 

Prahe. Pre účely našej práce sme využili kvalitatívnu analýzu pološtruktúrovaného 

rozhovoru, metódu koláča viny, zdravotnícke záznamy a súdnoznalecké posudky. V práci 

sme sa zamerali na vybrané aspekty vnímania trestnej činnosti pacientmi. Zamerali sme sa 

na ich vnímanie toho, čo ich priviedlo k trestnému činu, aké pocity sa s tým spájali, čo 

pociťovali po trestnom čine, ako vnímali svoju obeť alebo komu vlastne ublížili, zisťovali 

sme, ako vnímajú samých seba, čo sa týka zmien v ich živote a ich sebaobrazu, či sa 

považujú za nebezpečných alebo ako hodnotia svoj čin. 

     Zistili sme, že pacienti si uvedomujú, čo pravdepodobne viedlo k ich trestnému činu. 

Pacienti si aj napriek nariadeniu ochrannej liečby nevysvetľujú čin ako dôsledok duševnej 

poruchy, ale vnímajú aj iné okolnosti ako stres, konflikty, užitie návykovej látky, ktoré 

zapríčinili vznik trestného činu. Pozorovali sme pomerne často výskyt obranných 

mechanizmov slúžiacich predovšetkým k ochrane obrazu Ja. Pre pacientov pravdepodobne 

nie je jednoduché prijať svoju „temnú“ stránku, že môžu byť nebezpeční pre svoje okolie, 

a preto sa snažia vysvetľovať si situáciu zločinu pre nich prijateľným spôsobom. Všímali 

sme si, že pacienti neprejavujú veľmi empatiu k svojim obetiam a skôr si uvedomujú, že 

činom ublížili svojej rodine a sebe. Pacienti akceptujú, že im bolo nariadené ochranné 
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liečenie, ale niektorí súhlasia s rozsudkom, iní skôr s liečbou. Okrem jedného pacienta sa 

ani jeden pacient nepovažoval za nebezpečného bez ohľadu na to, akého trestného činu sa 

dopustili. Vzhľadom k tomu, že väčšina pacientov našej vzorky sú psychotici, vo 

výpovediach pacientov sa vyskytujú prejavy pozitívnych príznakov poruchy (bludy, 

halucinácie, dezorganizácia). 

     Práca by mala pomôcť k pochopeniu, ako pacienti nariadenej ochrannej liečby môžu 

vnímať niektoré aspekty ich trestnej činnosti, ktoré by mohli smerovať k zvoleniu 

vhodného terapeutického pôsobenia. Navyše, zdá sa, že na základe odpovedí získavaných 

od pacientov by bolo možné odhadnúť riziko recidívy a pravdepodobnosť resocializácie.  
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