
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 

Bakalářská práce 

Karel Straka 

Psychologické aspekty braní rukojmích 

Psychological aspects of hostage-taking 

 

Praha, 2015 Vedoucí práce: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 



 

 

Děkuji vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Hedvice Boukalové, Ph.D. za její trpělivost, 

ochotu a podporu při vedení této práce. Dále bych rád poděkoval rodině a přátelům, kteří mě 

podporovali a motivovali v průběhu jejího psaní. V neposlední řadě děkuji Tereze Župové za 

gramatickou a stylistickou korekturu textu. 

 

 

  



 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 28. 7. 2015 ……………………… 

  Karel Straka 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se skládá z teoretické části, na kterou navazuje návrh výzkumu. V teoretické 

části je nejprve vymezeno braní rukojmích a jeho historický vývoj. Dále je hlavní pozornost 

věnována psychologickým aspektům tohoto fenoménu. Jsou popsány druhy motivace 

pachatelů, dostupné typologie a způsob plánování incidentů. Následuje výklad o krizovém 

vyjednávání, osobnostních předpokladech vyjednavačů, roli psychologa ve vyjednávání a 

vlivu médií na vyjednávání. Pozornost je poté přesunuta na oběti braní rukojmích. Práce 

popisuje dynamiku jejich prožívání, Stockholmský syndrom a dopad incidentů na oběti. 

Návrh výzkumu si klade za cíl vytvořit a ověřit vhodnost screeningové metody pro odhad 

rizika rozvoje posttraumatického stresu u obětí braní rukojmích. 

Klíčová slova 

braní rukojmích, psychologické aspekty, pachatelé, oběti, krizové vyjednávání  



 

 

Abstract 

This bachelor thesis consists of a theoretical part, followed by research design. In the 

theoretical part, hostage-taking and its historical development is defined at first. Further, the 

main attention is paid to the psychological aspects of this phenomenon. Types of perpetrators’ 

motivation, available typologies and methods of incident planning are described. This is 

followed by explanation of the crisis negotiation, personality dispositions of negotiators, 

psychologist’s role in the negotiations and the impact of media on negotiations. Attention is 

then shifted to the victims of hostage-taking. The thesis describes the dynamics of their 

experience, the Stockholm syndrome and the impact of incidents on victims. Research design 

aims to create and verify the appropriateness of a screening method for estimating the risk of 

developing post-traumatic stress in victims of hostage-taking. 
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Úvod 

Braní rukojmích je v současnosti velice aktuální téma, kterému je věnována poměrně 

velká mediální pozornost. Z poslední doby lze zmínit držení rukojmích v kavárně v Sydney 

v prosinci roku 2014 či v Paříži v lednu 2015 v souvislosti s útokem na redakci časopisu 

Charlie Hebdo. Příklady takových událostí ale nalezneme i u nás. V prosinci 2009 držel muž 

dvě zaměstnankyně banky v Praze jako rukojmí. V říjnu minulého roku došlo k tragické 

události ve Ždáru nad Sázavou, kde duševně nemocná žena držela studentku střední školy 

jako rukojmí a způsobila smrt studenta. V březnu tohoto roku byly po dvou letech propuštěny 

dvě české studentky, které byly uneseny neznámí ozbrojenci v Pákistánu. 

Cílem této práce je podat základní přehled o vybraných psychologických aspektech 

incidentů, jejichž součástí je zadržování osob jako rukojmích, ať už z jakéhokoliv důvodu. 

Rozsah bakalářské práce je omezený, proto si nekladu za cíl postihnout všechny 

psychologické aspekty vyčerpávajícím způsobem. Práce by měla být protipólem 

k mediálnímu pokrytí tohoto tématu, které se převážně zabývá jednotlivými případy. Toho se 

budu snažit dosáhnout shromážděním a utříděním psychologických poznatků o základních 

aspektech, které jsou pro všechny tyto incidenty společné. Tyto poznatky čerpám převážně ze 

zahraničních publikací a odborných článků. 

V první kapitole stručně vymezuji tento fenomén a popisuji historickou proměnu jeho 

podoby až do současnosti. V druhé kapitole se zaměřuji na pachatele braní rukojmích a 

snažím se zjistit, jaká je jejich motivace pro tento čin. Následuje třetí kapitola, zaměřená na 

krizové vyjednávání. Krizové vyjednávání je velice rozsáhlým tématem, proto se budu 

věnovat jen jeho nejdůležitějším psychologickým aspektům, například modelům krizového 

vyjednávání, osobnosti vyjednavačů či roli psychologa ve vyjednávání. Ve čtvrté kapitole se 

podrobněji věnuji dopadům tohoto činu na jeho oběti. Popisuji zde, co prožívají zajaté osoby 

v průběhu incidentu a jak se vyrovnávají s jeho následky. Vymezuji a kriticky zde hodnotím 

také mediálně zpopularizovaný Stockholmský syndrom. Poslední kapitola obsahuje návrh 

výzkumu, který vychází z teoretických poznatků předchozí kapitoly a klade si za cíl vytvoření 

vhodné screeningové metody pro odhad rizika rozvoje posttraumatického stresu u obětí. 
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1. Vymezení fenoménu braní rukojmích 

Cílem této úvodní kapitoly je stručné vymezení základního předmětu této práce, 

kterým je braní rukojmích. To je nutným předpokladem dalších kapitol, které nastíní 

psychologické aspekty braní rukojmích z různých úhlů pohledu. 

1.1 Definice braní rukojmích 

Braní rukojmích je fenomén, který může mít mnoho různých podob. Jedná se o 

zastřešující pojem označující zadržování osob proti jejich vůli a bez právního důvodu za 

určitým účelem. Tímto účelem je donutit jednotlivé osoby, skupiny, organizace či vlády, aby 

splnily požadavky, které klade pachatel tohoto činu (Alexander, 2010). Rukojmí považuje 

Lipsedge (2004) za sekundární oběti, kdežto osoby či organizace, které jsou nuceny reagovat 

na požadavky pachatelů, označuje jako primární oběti.  

Braní rukojmích je v českém právu zařazeno mezi trestné činy proti svobodě a dopustí 

se ho ten, kdo „se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví 

nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl“ (Zákon 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 2009, §174).  

V zahraniční literatuře se rozlišují tři základní podoby braní rukojmích: 

 hijacking – unesení dopravního prostředku spolu s cestujícími, nejčastěji letadel, 

ale i lodí, vlaků či autobusů 

 barricade-siege – situace, kdy se obklíčený pachatel zabarikáduje v budovách, 

například po nezdařené bankovní loupeži 

 kidnapping – plánovaný a cílený únos konkrétní osoby nebo skupiny osob (Wilson 

& Smith, 2000) 

1.2 Historická podoba braní rukojmích 

Braní rukojmích má svou bohatou historii. Tuto praktiku lze vysledovat už ve 

starověkém Egyptě, Persii, Řecku či v Římské říši. Rukojmí byli tehdy využíváni k zaručení 

splnění závazků mezi znepřátelenými národy či k zajištění míru mezi spojenci. Tito 

„diplomatičtí“ rukojmí pocházeli často z královských rodin a těšili se značné úctě. Římané 

například brali za rukojmí syny princů, aby si tak zajistili podřízenost a plnění závazků na 

dobytých územích. Ve středověku byli bráni rytíři jako rukojmí a jejich snahou bylo poukázat 

na svůj vznešený původ, a tím si zajistit šanci na přežití díky zaplacení výkupného za jejich 

svobodu. Kupci brali rukojmí jako záruku zaplacení dluhu, který u nich měli ostatní 

obchodníci. Lze shrnout, že do 20. století sloužilo braní rukojmích převážně pro zaručení 

plateb mezi osobami nebo zajištění míru mezi národy (Alexander & Klein, 2009; Hatcher, 
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Mohandie, Turner, & Gelles, 1998). Tomu odpovídá i původní význam slova rukojmí, které 

bylo jiným označením pro ručitele (Rejzek, 2001). Ručitel je právní termín označující osobu, 

která zajišťuje věřiteli splnění dlužníkova závazku. 

1.3 Současná podoba braní rukojmích 

Současné vnímání braní rukojmích je do velké míry ovlivněno rozvojem 

mezinárodního terorismu přibližně od 70. let 20. století. Tehdy byla tato nová éra 

odstartována dvěma známými incidenty. Prvním byl únos letadla El Al v červenci 1968 třemi 

členy Lidové fronty pro osvobození Palestiny. Druhým bylo tragické zadržení jedenácti 

izraelských atletů na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, které skončilo jejich smrtí. 

Tento incident stál na počátku rozvoje krizového vyjednávání, o němž bude pojednáno v třetí 

kapitole. Mezi další známé případy patří například únos jedenácti ministrů zemí OPEC 

(Organizace zemí vyvážejících ropu) v roce 1975, držení stovek rukojmích čečenskými 

islámskými teroristy v moskevském divadle na Dubrovce v roce 2002 nebo zajetí více než 

jednoho tisíce dětí jako rukojmích během útoku na školu v ruském Beslanu (Brandt & 

Sandler, 2009). 

Teroristické skupiny
1
 beroucí rukojmí se vyznačují a od ostatních typů pachatelů 

odlišují typicky rozsáhlou přípravou, promyšlenou organizací, cíleným výběrem rukojmích, 

přístupem ke zbraním a využíváním médií. Od 80. let však na významu a počtu nabírají také 

jiné formy braní rukojmích na úkor teroristických akcí. Jde například o držení rukojmích při 

vězeňské vzpouře, pachatele přistižené při bankovní loupeži či únosy osob s vidinou získání 

výkupného. Dále se mohou braní rukojmích dopouštět duševně nemocné osoby nebo lidé 

v krizové životní situaci, kteří nevidí jiné východisko, a proto jednají pod emočním tlakem 

(Alexander & Klein, 2010).  

Význam posledně zmíněného typu pachatelů dokládají Noesner a Webster (1997, s. 

13), kteří tvrdí, že většina kritických incidentů se týká emočně motivovaných osob 

s expresivním chováním, příkladem uvádějí „odmítnuté milence, nespokojené zaměstnance či 

studenty, psychotické či emočně nestabilní osoby, sebevražedné jedince či osoby, které 

z jakéhokoliv důvodu věří, že oni sami či jejich představy byly ohroženy či poníženy 

společností. Podrobněji bude o motivaci pachatelů braní rukojmích pojednáno v následující 

kapitole. 

                                                 
1
 Terorismus a činnost teroristických skupin je natolik komplexním a rozsáhlým tématem, že se mu nelze v této 

práci systematicky věnovat. I přes svá specifika bude teroristická skupina pro účely této práce považována za 

jednu z možných skupin pachatelů braní rukojmích, např. vedle skupiny vzbouřených vězňů. 
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2. Psychologické aspekty na straně pachatelů 

V této kapitole bude věnována pozornost především různým druhům motivace 

pachatele k braní rukojmích. Dále budou zmíněny nejvýznamnější typologie pachatelů a na 

závěr bude popsán proces plánování takového incidentu. 

2.1 Motivace pachatelů braní rukojmích 

Motivace pachatelů, kteří berou a drží rukojmí, je podmnožinou obecné kriminální 

motivace. V teorii existují tři základní koncepce kriminální motivace. Psychoanalytický 

přístup zdůrazňuje úlohu konfliktů z dětství a neuvědomovaných motivů. Behaviorální 

koncepce vnímá kriminální chování jako osvojené v rámci sociálního učení. Třetí, kognitivní 

směr, poukazuje na chybná kognitivní schémata, kterými si kriminální jedinec ospravedlňuje 

své jednání. Základním východiskem je, že nemotivovaná trestná činnost neexistuje. Každý 

trestný čin je výsledkem působení vnitřních motivů a vnějších incentiv. Pro zjištění motivace 

pachatele je třeba provést diagnostický rozhovor, mít k dispozici poznatky o průběhu 

incidentu a psychologické vyšetření osoby (Čírtková, 2013). 

Brzybohatý (1999, s. 80) zmiňuje širokou škálu důvodů, které mohou mít pachatelé 

pro zadržování rukojmích. Incident podle něj „může vzniknout zcela náhodně, jako důsledek 

loupežného přepadení, rodinných problémů, nebo může být záměrně použit za účelem 

vydírání, dosažení určitých výhod nebo politických ústupků“. 

2.1.1 Instrumentální a expresivní forma incidentu 

Lze od sebe odlišit dvě základní podoby braní rukojmích – instrumentální a 

expresivní. Motivace pachatele instrumentálního typu je zaměřená na určitý cíl. Tímto cílem 

může být například obohacení, útěk či propuštění vězňů. V těchto případech jsou rukojmí 

nástrojem (instrumentem) dosažení těchto cílů. Pachatel použije druhé osoby, aby si vymohl 

na třetích osobách nezákonné výhody. Jeho požadavky bývají jasně formulovány a většinu 

z nich lze reálně uskutečnit. Zadržované osoby mohou být vybrány zcela náhodně, pokud se 

zrovna zdržovaly na místě incidentu (například klienti přepadené banky), ale i cíleně 

s ohledem na jejich „vyjednávací hodnotu“ (například dcera vlivného politika). Typickými 

příklady instrumentálního braní rukojmích mohou být držení zaměstnanců a klientů banky 

jako rukojmích po loupežném přepadení, vzpoury ve věznicích či únosy dopravních 

prostředků teroristickými skupinami (Čírtková, 2013). 

U expresivní varianty je motivace pachatele zaměřena na určitý problém, který 

aktuálně řeší. Jedná se většinou o těžké životní situace, v nichž se zrovna nachází. Může jít o 

rodinné důvody, například hrozící opuštění partnerem nebo odebrání dětí, či o psychické 
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problémy. Čin je projevem akutní krize a symbolizuje odmítnutí zraňující reality. Požadavky 

pachatele bývají vágní, případně nerealizovatelné. Na rozdíl od pravých rukojmích 

instrumentálního typu, oběti expresivní varianty lze označit za „nepravé rukojmí“. Pachateli 

neslouží k dosažení prospěchu, ale k vyjádření (expresi) jeho nesnází. Oběťmi bývají obvykle 

rodinní příslušníci, či další jemu známé osoby, které s jeho krizí nějak souvisejí. Pachatel 

nejedná příliš racionálně, ba naopak je jeho chování do velké míry určováno emocemi, 

případně duševní chorobou (Čírtková, 2013). 

Čírtková (2013) shrnuje, že u instrumentální formy je motivace čistě kriminálního 

charakteru, kdežto u expresivní formy je motivace charakterizována prožívanou krizí či 

duševní chorobou. Současně však dodává, že rozlišení je pouze zjednodušením a každý reálný 

případ v sobě obsahuje znaky obou forem. Převaha jedné nad druhou se navíc může během 

incidentu podle okolností proměňovat. To potvrzují i Vecchi, Van Hasselt a Romano (2005), 

kteří zmiňují expresivní a instrumentální typy jako dva póly kontinua možného chování 

pachatele. 

2.1.2 Způsoby zjišťování motivace pachatelů 

Wilson a Smith (2000) se zaměřují na pachatele z řad teroristických skupin a tvrdí, že 

pochopení jejich motivů k braní rukojmích může být prospěšné zejména ve fázi vyjednávání. 

Uvádějí, že zjistit přesné motivy pachatelů je velice těžké, ale lze si o nich utvořit alespoň 

určitou představu prostřednictvím analýzy chování teroristů během incidentu. Důraz kladou 

obzvláště na tyto tři aspekty – povahu a rozsah požadavků, výběr rukojmích a využití médií. 

Pokud například teroristé zajmou vládního představitele, požadují propuštění vězňů a aktivně 

využívají médií, jejich motivace má pravděpodobně politický charakter. Naopak zajetí 

bankéře a požadavek na vyplacení výkupného bez zvláštního využití mediálního pokrytí 

incidentu svědčí spíše o osobní motivaci cílené na majetkový prospěch. Mediální pokrytí 

incidentu je ale třeba posuzovat opatrně, protože téměř každému případu braní rukojmích 

bude do určité míry věnována pozornost sdělovacích prostředků. 

Existuje další způsob, jak získat vhled do motivace pachatelů braní rukojmích. Tímto 

směrem se ubírá FBI skrze svůj projekt GHosT-RAP (Global Hostage-Taking Research and 

Analysis Project – Projekt výzkumu a analýzy světového braní rukojmích). Jeho cílem je 

pomocí hloubkových rozhovorů s pachateli pochopit jejich motivy, potřeby a hodnoty. Toto 

pochopení pak má sloužit ke zlepšení strategií zaměřených na prevenci incidentů, vyjednávání 

s pachateli a zotavování obětí. Pilotní studie využívající dvanáctistupňový metodologický 

design PMRD (Perpetrator-Motive Research Design – Design výzkumu pachatelových 

motivů) byla zveřejněna v roce 2013. Pravděpodobně se bude jednat o dlouhodobý výzkumný 
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proces a je otázkou, zda jeho výsledky budou zveřejněny, nebo použity jen interně v rámci 

FBI (Vecchi, Van Hasselt, & Angleman, 2013). 

2.2 Typologie pachatelů braní rukojmích 

Motivy pachatelů jsou rozmanité, přesto je však lze zařadit do určitých typů. 

Pravděpodobně první pokus o typologizaci pachatelů braní rukojmích spadá do 70. let. Toto 

první členění zahrnovalo následující čtyři kategorie pachatelů: 

1. pachatel přistižený při páchání trestného činu 

2. psychicky narušený pachatel 

3. vzbouřený vězeň 

4. politicky motivovaný pachatel (Hassel, 1975 podle Grubb, 2010, s. 342) 

Velice podobné členění zavádí Brzybohatý (1999), rozlišuje navíc jedince a skupiny: 

1) Profesionální zločinci jsou osoby, které se dopouštějí různé trestné činnosti a 

rukojmí berou v případě, že dojde k selhání během jejího páchání. Rukojmí slouží v tomto 

případě k zajištění útěku. Tito pachatelé si bývají vědomi, že ublížení obětem by zhoršilo 

jejich postavení. Kromě úvodní fáze incidentu tak dochází k zranění rukojmích jen zřídka. 

2) Psychicky narušené osoby, jejichž cílem je upoutat pozornost, naopak nestojí o 

zajištění útěku. Může jít o jedince s duševní chorobou nebo ve stavech silného emočního 

rozrušení. K řešení incidentu může být výhodná přítomnost psychiatra jako poradce. 

3) Skupiny s nízkou úrovní organizace, nejčastěji vězni nebo party mladých 

zločinců. Cílem držení rukojmích může být vymoci si zlepšení podmínek. Organizační 

struktura bývá slabá a vede k napětí uvnitř skupiny, které může být nebezpečné pro rukojmí. 

4) Skupiny s vysokou úrovní organizace (teroristické) používají zadržení rukojmích 

pro dosažení svých politických či ekonomických cílů. Oběti jsou vybírány s ohledem na 

maximální publicitu. Incidenty bývají dobře naplánovány a využívají moment překvapení. 

První a druhý typ podle Brzybohatého je společný i pro Strentzovu typologii. U 

kriminálního typu pachatele však navíc uvádí dvě možné poruchy, kterými mohou trpět, a to 

disociální a hraniční poruchu osobnosti. Druhý typ je pachatel duševně nemocný, u nějž 

Strentz specificky zmiňuje dva podtypy – paranoidní schizofrenik a jedinec trpící depresí. Do 

třetího typu autor sdružuje pachatele motivované politicky, společensky nebo nábožensky. 

Tento třetí typ je nejpodobnější pojetí teroristických skupin podle Brzybohatého (Strentz, 

2006). Lze shrnout, že ve zmíněných typologiích se kombinují vlivy individuálních 

charakteristik jedinců se skupinovou strukturou a úrovní organizace, ale také s druhem 

ideologie jako motivace. 
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2.3 Plánování braní rukojmích 

Plánování braní rukojmích je důležitým aspektem incidentu. Je zřejmé, že o plánování 

lze mluvit spíše v souvislosti s instrumentálním typem braní rukojmích, zejména v případech 

teroristických akcí. Expresivní incidenty vznikají pod tlakem aktuálních prožívaných událostí 

a nebývají plánovány. 

Rozsah plánování incidentu poukazuje na míru oddanosti pachatelů svému cíli. Lze 

predikovat, že dobře promyšlený a naplánovaný incident bude doprovázen menším počtem 

chyb ze strany pachatelů než spontánní akce. Čím lépe je naplánovaný incident, tím je také 

snazší pro úřady předpovídat postup pachatelů. Na rozsah plánování můžeme usuzovat z řady 

ukazatelů během incidentu. Roli hraje materiální vybavení, výběr lokality a oběti, úroveň 

práce s informacemi a médii, počet podílejících se osob a existence náhradního plánu pro 

případy zhroucení očekávaného postupu událostí.  Míra plánování tak odráží povahu 

pachatelů. Dobře naplánované incidenty poukazují na zkušenou teroristickou skupinu, kdežto 

hůře naplánované incidenty svědčí o menších, nově založených či jednorázových 

teroristických skupinách. Zavedené teroristické organizace mají k dispozici širokou paletu 

zdrojů, která zahrnuje zbraně, vozidla, místa pro úkryt, ale také finance a osoby. Nehmotným 

zdrojem jsou schopnosti, zkušenosti a informace, které pachatelé mají k dispozici (Wilson & 

Smith, 2000). 

Je zajímavé sledovat, jak se teroristické skupiny zachovají, pokud jim selže původní 

záměr - vzít konkrétní významnou osobu jako rukojmí. Jejich reakce mohou leccos napovědět 

o míře promyšlení a plánování před incidentem. Například v roce 1973 skupina Černé září 

obsadila velvyslanectví Saudské Arábie v Chartúmu. Jejich cílem bylo zajetí 

východoněmeckého a britského velvyslance, ti však odešli z ambasády dříve. Z toho důvodu 

museli upustit od původního požadavku na propuštění vězňů ve východním Německu, ale 

v obléhání pokračovali a požadavky upravili podle příslušnosti osob, které se jim podařilo 

zajmout. Zde hraje jistě roli i typ incidentu. Při obléhávání je šance na útěk mizivá, ale při 

pokusu o únos by bylo pravděpodobně výhodnější opustit původní plán, než vzít náhodného 

rukojmího místo původně zamýšlené osoby (Wilson & Smith, 2000). 

Zcela čerstvý pokus o pochopení způsobu, jakým pachatelé připravují a provádějí 

zadržování rukojmích, provedl rozsáhlý tým amerických autorů ve své nedávné pilotní studii 

zaměřené na modus operandi neboli charakteristický způsob provedení činu. Studie využívá 

již zmíněný Perpetrator-Motive Research design, což znamená, že čerpá z rozhovorů s již 

odsouzenými pachateli. Pachateli uváděná příprava se značně lišila podle typu incidentu. 

Jedinci s dlouhodobější přípravou popisovali sbírání informací o zvolené oběti či získání 
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plánů budovy, kterou chtěli obsadit. Více pachatelů však uvádělo krátkodobou přípravu, která 

v sobě zahrnovala vyhlédnutí oběti, přiblížení k ní či ukrytí se a čekání na její příjezd. Malý 

vzorek zatím neumožnil dělat zobecnitelné závěry, ale autoři si od pokračování tohoto 

výzkumu slibují získání cenných informací pro praktické využití zasahujících jednotek 

(Daniels et al., 2015). 
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3. Psychologické aspekty v průběhu incidentu 

Cílem této kapitoly je zmínit dva základní přístupy k řešení incidentů spojených 

s braním rukojmích – použití síly a krizové vyjednávání. Dále bude pozornost věnována 

psychologickým aspektům krizového vyjednávání, například vyjednávacím postupům a 

modelům, osobnostním předpokladům vyjednavače a roli psychologa ve vyjednávání. Krátce 

bude popsána organizace krizového vyjednávání v České republice a v závěru kapitoly bude 

zmíněn vliv médií na průběh incidentů, možné problémy a doporučení k jejich předcházení. 

3.1 Přístupy k řešení incidentu 

Pokud dojde k situaci, v níž jsou lidé vzati jako rukojmí, existují dva základní přístupy 

k vyřešení incidentu – použití násilí zásahovou jednotkou a krizové vyjednávání 

s pachatelem. Do 70. let 20. století jednoznačně převažovala snaha pachatele překonat formou 

síly. Příkladem úspěšného zákroku může být zásah SAS (Special Air Service) při obléhání 

íránské ambasády v Londýně v roce 1980. Převažovaly však případy neúspěšných intervencí, 

při kterých došlo k velkým ztrátám na životech. V roce 1972 bylo zabito 22 osob (10 

pachatelů, všech 11 izraelských rukojmích a 1 policista) na olympijských hrách v Mnichově 

následkem neúspěšného taktického zásahu. Novějšími příklady jsou nepovedené taktické 

zákroky v divadle na Dubrovce v roce 2002 a v beslanské škole v roce 2004 (Alexander & 

Klein, 2009). 

Po kritice nezvládnutého „mnichovského masakru“ se začala za asistence psychologů 

rodit koncepce krizového vyjednávání. Jeho cílem bylo od počátku nenásilné řešení incidentů 

bez ztrát na životech pomocí komunikace s pachatelem (Grubb, 2010). Toho se dosahuje 

pomocí technik, které umožňují získat čas pro následující děje: 

 zklidnění situace na straně pachatelů, rukojmích i policie 

 vyjasnění motivace pachatele 

 shromáždění důležitých informací o pachateli 

 stanovení záchranné strategie pro případ selhání vyjednávání (Alexander & Klein, 

2009) 

3.2 Krizové vyjednávání s pachateli 

Hatcher et al. (1998) rozdělili vývoj krizového vyjednávání na dvě generace. První 

generace byla spojena se 70. léty a reagovala na zvýšený výskyt teroristických, politicky či 

nábožensky motivovaných incidentů s rukojmími. Od 80. let však došlo k posunu a tato druhá 

generace se orientovala na nové a postupně dominující typy incidentů, jejichž pachateli byly 

citově narušené osoby či obklíčení zločinci. To potvrzují i Butler, Leitenberg a Fuselier 
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(1993), kteří zmiňují, že 88% pachatelů incidentů s rukojmími bylo k činu motivováno 

emočními problémy. 

Krizové vyjednávání je dnes považováno za primární variantu řešení incidentů s 

rukojmími. Vymětal (2009, s. 142) definuje krizové vyjednávání jako metodu „řešení 

incidentů a krizí pomocí komunikace policie s pachateli a dalšími zúčastněnými osobami“. 

Považuje jej za metodu na pomezí krizové intervence a vyjednávacích technik, která využívá 

poznatky z psychologie (sociální, forenzní, klinické a dalších), komunikačních technologií a 

specifických policejních postupů. 

Za výhody krizového vyjednávání lze pokládat směřování k mírovému řešení, 

zklidnění všech stran incidentu, získání času na sběr informací a přípravu další strategie a 

zvýšení prestiže policie. Za nevýhody lze považovat časovou náročnost a finanční náklady na 

výcvik, zajištění techniky a personálu. Lze také namítnout, že může vést ke stupňování 

požadavků pachatelů vzhledem k potenciálně učiněným ústupkům (Vymětal, 2009). 

Krizové vyjednávání není práce jednotlivce, ale dobře sladěného týmu. Minimální 

počet členů jsou dva, jako optimální se uvádí pět členů. Dialog s pachatelem vede jeden 

vyjednavač, ostatní mu poskytují podporu psychologického, informačního i taktického rázu. 

Zajištění všech jednotlivých rolí v týmu musí zvládat každý jeho člen, protože rozdělení rolí 

se určuje podle specifik konkrétního případu. Například pachatelka, která reaguje na nevěru 

svého muže držením rukojmích, může odmítat komunikaci s vyjednavačem - mužem. Tehdy 

může být výhodné, aby primárním vyjednavačem byla žena. Vyjednavači nerozhodují o 

řešení incidentu, jsou pouze zodpovědní za komunikaci s pachatelem, ale musí se vždy řídit 

zadáním krizového štábu. Výhodou práce v týmu je různorodost přístupů a zkušeností, 

možnost vzájemné podpory a vystřídání při únavě a v případě neúspěchu i rozložení 

odpovědnosti (Vymětal, 2009). 

Krizové vyjednávání je považováno za jeden z nejefektivnějších nástrojů policejních 

složek. Data z americké databáze HOBAS (Hostage Barricade System), která zahrnuje 

informace o incidentech obsahujících braní rukojmích na území USA, vypovídají o úspěšnosti 

této metody. Podle jejích dat vyjednávání nejčastěji trvá mezi dvěma až čtyřmi hodinami a 

incident končí v 56% případů vzdáním se, ve 20% taktickým zásahem a v 12% jejich 

kombinací. Celých 97% incidentů se obejde bez jakýchkoliv zranění (Thompson, 2014).  

3.2.1 Obecný postup při vyjednávání s pachateli 

Kelln a McMurtry (2007, s. 30) považují krizové vyjednávání za „komplexní verbální 

tanec mezi vyjednavačem a pachatelem“. Upozorňují na komplexnost a různorodost případů, 

se kterými vyjednavači přijdou do styku. Je nereálné, aby se učili specifickému postupu pro 
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každý případ. Proto je potřeba mít k dispozici určitý flexibilní vyjednávací rámec či obecný 

postup, který může být adaptován na jednotlivé případy. 

Mezi odborníky se na základě výzkumu a praktických zkušeností ustálila shoda na 

určitých základních pravidlech každého vyjednávání s pachateli. Tyto klíčové kroky 

krizového vyjednávání shrnuje Grubb (2010) následovně: 

 Izolovat pachatele uvnitř ochranného pásma a zajistit, aby veřejnost zůstala mimo toto 

pásmo. 

 Zajistit místo incidentu. To může zahrnovat zajištění přítomnosti zdravotníků, odklon 

dopravy, jednání s médii a dostatečné informování místních obyvatel s cílem zajistit 

jejich bezpečí. 

 Co nejdříve navázat komunikaci s pachatelem. Prostředkem komunikace může být 

pevná linka, mobilní telefon, megafon, ale i email. 

 Vybudovat raport s pachatelem pomocí vhodných komunikačních strategií, například 

skrze aktivní naslouchání. Raport je pojem přenesený z terapeutické praxe do 

forenzní, podle Hartla a Hartlové (2010, s. 484) jde o „příjemný, uvolněný vztah mezi 

terapeutem a pacientem“. 

 Adekvátně reagovat na požadavky a termíny, stanovené pachatelem, přičemž 

základním zájmem je vždy bezpečí rukojmích. 

 Opatrně pracovat na kapitulačním rituálu a řešení krize. Je-li to nezbytně nutné, 

počítat s násilným zásahem a podpořit ho. 

 Využít debriefingové techniky v interakci s pachateli, rukojmími a členy krizového 

týmu. 

Tento základní postup je v praxi naplňován zejména použitím různých komunikačních 

strategií, které se sdružují do modelů krizového vyjednávání.  

3.2.2 Modely krizového vyjednávání  

Níže zmiňuji několik modelů krizového vyjednávání v časové posloupnosti jejich 

vzniku. Povaha jakýchkoliv modelů je vždy abstraktnější než reálná aplikace na místě 

incidentu. Navíc v praxi se vyjednavači neomezují pouze na jeden určitý model, ale podle 

okolností každého konkrétního případu si zvolí, jaké části kterých modelů využijí, případně 

mohou zcela improvizovat, vyžadují – li si to okolnosti incidentu. 

1) Principiální vyjednávání bylo jedním z prvních modelů vyjednávání vůbec. Jeho 

charakteristickým znakem je orientace na zájmy stran. Základní čtyři principy tohoto modelu 

vyžadují oddělit osobu od problému, soustředit se na společné zájmy, přijít s možností 
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vzájemného zisku a trvat na objektivních kritériích pro posouzení efektivity dohody. 

V počátcích vlivný model byl ale posléze kritizován pro problematickou aplikaci na mnohé 

krizové incidenty. Důvodem je předpoklad racionálního uvažování obou stran, který nebývá 

v praxi mnohdy naplněn. Pachatelé totiž mohou být emočně rozrušeni nebo mohou trpět 

duševní chorobou (Fisher & Ury, 1981). 

2) Model překonání nesouhlasu je přepracovaný model principiálního vyjednávání 

pro aplikaci v obtížných komunikačních situacích, tedy i ve vyjednávání o rukojmích. První 

krok pojmenovaný „Nereagujte, jděte na balkón“ slouží k přepnutí vyjednavače z role 

účastníka do role pozorovatele. „Odzbrojte oponenta“ je druhým krokem, který slouží 

k navázání spolupráce s pachatelem. Lze k tomu využít technik aktivního naslouchání – 

zrcadlení, parafrázování, označování emocí a shrnování. Třetí krok „Změňte hru“ slouží 

k přerámování pachatelových požadavků tak, aby nedocházelo k jejich odmítnutí, což by se 

setkalo s odporem. K tomu například slouží použití otevřených otázek směrem k alternativám 

vznesených požadavků. „Usnadněte oponentovi souhlas“ je čtvrtým krokem, pro nějž je 

typické společné hledání takového řešení, na které bude snadné pro pachatele říci ano místo 

ne. Závěrečný krok „Znesnadněte oponentovi nesouhlas“ rozpracovává čtvrtý krok a přidává 

ztížení odmítnutí protistranou. Tato metoda poskytuje celou řadu užitečných technik, stejně 

jako minulá však vyžaduje racionalitu, což odporuje převažujícímu průběhu reálných 

incidentů (Ury, 1991). 

3) Model krizového vyjednávání se příliš nesoustředí na použití konkrétních technik, 

ale spíše na přizpůsobení vyjednávacího stylu příslušným potřebám pachatele. Jeho autoři 

rozlišují v průběhu incidentu záležitosti vztahové a záležitosti věcné. Model předpokládá, že 

prvotní stádia vyjednávání se soustředí na vztahové otázky (moc, role, důvěra, status) mezi 

pachatelem a vyjednavačem. Po jejich vyřešení se těžiště zájmu posune k věcným otázkám. 

Vztahové problémy jsou typické pro krizovou fázi vyjednávání, kdežto věcné jsou typické pro 

normativní (integrativní) fázi vyjednávání. V praxi se ale ukázalo, že ne vždy dochází k 

předpokládanému přechodu z krizové do integrativní fáze, která má vést k vyřešení konfliktu 

(Donohue, Kaufmann, Smith, & Ramesh, 1991 podle Grubb, 2010, s. 345). 

4) S.A.F.E. model bývá v praxi používán mnohými vyjednavači. Jeho cílem je 

pozitivním způsobem ovlivnit chování pachatele využitím různých komunikačních strategií 

k deeskalaci krize. Jeho autoři zmiňují čtyři spouštěče procesu deeskalace – věcné požadavky 

(Substantive demands), naladění se (Attunement), tvář (Face) a emoce (Emotion). Těmto je 

potřeba během vyjednávání věnovat pozornost a adekvátně na ně reagovat. Pokud je pachatel 

ve fázi věcných požadavků, vyjednavač má usilovat o mírovou kapitulaci pachatele. Ve fázi 



20 

 

naladění se je nutné, aby se vyjednavač soustředil na vybudování vzájemné důvěry mezi 

stranami. V terapii se obdobná fáze nazývá raport. Třetí fáze souvisí s tím, jaké pojetí sama 

sebe pachatel vysílá do okolí. Úkolem vyjednavače je tuto jeho představu uznat a potvrdit, 

což vede k deeskalaci situace. Fáze emocí se u pachatele projevuje silnými negativními 

emocemi, které vedou k neschopnosti zvládnout stres plynoucí z krizové situace. Vyjednavač 

musí pachateli pomoci tyto emoce zvládnout, aby mohl znovu posoudit situaci a začal 

s vyjednavačem spolupracovat na smírném řešení (Hammer & Rogan, 1997 podle Grubb, 

2010, s. 345). 

5) Behavioral Influence Stairway Model (BISM) je model změny chování na 

základě využití aktivního naslouchání. Zdůrazňuje budování vztahu pachatele a vyjednavače 

jako podmínku smírného řešení incidentu. BISM sdílí určité techniky s takzvanými 

motivačními rozhovory, přičemž důraz klade především na využití empatie, raportu a 

aktivního naslouchání. Cílem je za stálého využití aktivního naslouchání a empatie postupně 

vybudovat vztah – raport, jehož vznik je podmínkou pro poslední fázi, kterou je snaha 

ovlivnit chování pachatele. Tento model je založen na dřívějším modelu vyjednávání FBI a je 

považován za postup, který se v praxi prokázal jako účinný (Van Hasselt, Romano, & Vecchi, 

2008). 

6) STEPS (Structured Tactical Engagement Process) model je nejnovějším 

příspěvkem do krizového vyjednávání. Jeho autoři tvrdí, že každá krize může být vyřešena až 

poté, co projde čtyřmi stádii. Těmito stádii jsou předzvažování (precontemplation), zvažování 

(contemplation), příprava (preparation) a akce (action). Akce je změna chování, která umožní 

úspěšné a smírné vyřešení krize. K podpoře pohybu pachatele z prvního do posledního stádia 

autoři doporučují určité techniky. Předzvažování se projevuje odmítáním nutnosti změnit 

chování a nespoluprácí s vyjednavačem. Vyjednavač proto musí pomocí budování raportu 

vzbudit v pachateli fázi zvažování, při které již bude otevřenější případným návrhům. 

Pachatel si postupně uvědomí, že bude muset změnit své chování, ale neví jak. Úkolem 

vyjednavače je podpořit smírné řešení a podpořit pachatele v přechodu do fáze příprav. V této 

fázi je vyjednavač direktivnější a aktivnější a probírá s pachatelem různé možnosti řešení, 

přitom stále udržuje jeho motivaci a sebedůvěru. Pokud se to podaří, v závěrečné fázi pachatel 

zahájí akci, při níž uskuteční dohodnutý plán smírného řešení za stálé podpory vyjednavače až 

do úplného vyřešení krize (Kelln & McMurtry, 2007). 

3.2.3 Osobnostní předpoklady vyjednavače 

Vyjednavač je osobou, jejímž úkolem je navázat verbální kontakt s cílovou osobou 

(pachatelem či osobou v krizi). Pomocí komunikace usiluje o zklidnění a stabilizaci napjaté 
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situace s cílem jejího pokojného vyřešení. Téměř nikdy nepracuje sám, vyjednávání je o 

intenzivní týmové práci. Kromě komunikace je třeba pečlivě analyzovat informace, které se 

případu týkají (Pilař, 2008). 

Úloha policejního vyjednavače je bezesporu náročná, je proto na místě, klást si otázku, 

jaké osobnostní předpoklady by měl dobrý vyjednavač mít. Podle Pilaře (2008) je klíčová 

schopnost úzce spolupracovat v rámci týmu, úspěšně čelit frustraci a případnému neúspěchu a 

orientovat se v nejednoznačných situacích. 

Jiný výzkum poukázal na následující vlastnosti efektivních vyjednavačů: bystrost, 

inteligence, racionalita, sebekontrola, sebevědomí, rozhodnost, asertivita, odhodlanost a 

empatie (Allen et al., 1991 podle Strentz, 2006, s. 14). Účastníci kurzů pro krizové 

vyjednavače se shodli ve více než 90% případů, že vyjednavač by měl být přizpůsobivý, 

pozorný, klidný, jasně myslící, vyspělý, trpělivý, společenský a taktní (Strentz, 2006). 

Patrně nejnovější příspěvek k tomuto tématu přinesli britští autoři. Grubb, Brown a 

Hall (2015) si položili otázku, zda se britští vyjednavači osobnostně liší od běžných policistů. 

Třetí porovnávanou skupinou zařazenou do výzkumu byli studenti. Výsledky ukázaly, že 

existuje jakýsi „policejní typ osobnosti“, protože policisté (běžní i vyjednavači) se významně 

lišili některými osobnostními rysy od studentů. Použitím osobnostního testu Big Five tito 

autoři zjistili, že policisté byli extravertnější, přívětivější a svědomitější a méně neurotičtí 

v porovnání se studenty. O specifické „vyjednavačské osobnosti“ však hovořit nelze, protože 

osobnostní rysy řadových policistů a vyjednavačů se od sebe významně nelišily. 

3.2.4 Role psychologa v krizovém vyjednávání 

Psychologové mohou být prospěšní během krizového vyjednávání. Jejich zapojení do 

řešení situace má nejčastěji podobu konzultační. Psychologové v této poradní roli pomáhají 

před, během i po incidentu. Před incidentem se mohou podílet na výběru uchazečů či na jejich 

tréninku. V jeho průběhu nejčastěji posuzují osobnost pachatele, jeho motivaci, 

pravděpodobné chování a slabiny, z čehož mohou vzejít konkrétní doporučení pro vedení 

vyjednávání. Mohou také asistovat při výslechu svědků, například rodinných příslušníků a 

kolegů, s cílem zjistit co nejvíce informací o pachateli i o rukojmích. Po skončení incidentu 

například mohou odkazovat oběti na možnosti následné psychologické podpory (Hatcher et 

al., 1998). 

V zahraničí může mít psycholog i roli stálého člena vyjednávacího týmu či dokonce 

primárního vyjednavače. Existuje však několik důvodů, proč může být nevýhodné, aby byl 

psycholog tím, kdo přímo hovoří s pachatelem. Jedním z nich je, že pachatelé bývají hákliví 

na sebemenší náznaky týkající se jejich duševního stavu nebo mohou mít negativní zkušenosti 
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s psychology. Dalším důvodem je to, že psycholog často nemá adekvátní zkušenosti 

s podobnými incidenty a nezná strukturu policie a složek, které se podílejí na zásahu (Hatcher 

et al., 1998). V České republice by jeho zapojení do vyjednávacího týmu bylo možné, jen 

pokud by tento psycholog byl zároveň policistou, protože vyjednavačem se může stát jen 

osoba v policejním služebním poměru (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 103, 2009). 

Prospěšnost využívání psychologa jako konzultanta vyjednávacího týmu se rozhodli 

ověřit američtí autoři. Zjistili, že posuzování osobnosti pachatele psychologem – 

konzultantem souviselo s nižším počtem zranění či úmrtí rukojmích, s větším počtem 

vyjednaných kapitulací a nižším počtem řešení za použití síly zásahovou jednotkou. To 

nasvědčuje prospěšnosti psychologů v krizovém vyjednávání. Autoři však metodologicky 

správně poznamenali, že jejich studie je pouze korelační a nemohou tak vyloučit jiné vlivy, 

které by mohly způsobovat tyto pozitivní důsledky (Butler et al., 1993).  

Hickman zaměřil svůj výzkum zajímavým směrem, a to na postoje policejních 

vyjednavačů k zapojení psychologů do krizového vyjednávání. Zjistil, že většina z nich (74%) 

považuje toto zapojení za přínosné a souhlasí s tím, že by k němu mělo docházet. Za 

nejpřínosnější role psychologů byly označeny konzultace v průběhu incidentu ohledně 

vyjednávacích technik, hodnocení duševního stavu pachatelů a poradenství pro oběti. Za 

nejméně přínosnou roli bylo považováno zapojení psychologa jako primárního vyjednavače, 

což je v souladu s výše zmíněnými poznatky. Autor shrnuje svůj výzkum tvrzením, že 

vyjednavači si cení úlohy psychologů spíše v okrajových záležitostech než v samotném 

verbálním kontaktu s pachatelem (Hickman, 2009).  

3.2.5 Krizové vyjednávání v České republice 

Počátky krizového vyjednávání u nás sahají do 80. let, kdy se v reakci na zvýšenou 

hrozbu terorismu začaly pořádat kurzy pro vyjednavače. Po roce 1989 se metody dále 

vylepšovaly díky navázání spolupráce s americkými vyjednavači a odborníky z Metropolitní 

policie v Londýně. Tato spolupráce trvá dodnes, protože výměna zkušeností a aktuálních 

poznatků, například formou mezinárodních cvičení, je pro úspěch nezbytná (Pilař, 2008). 

Policejní vyjednavač je v České republice „kvalifikovaný příslušník policie, který 

výkon krizového vyjednávání plní souběžně s úkoly vyplývajícími z jeho funkčního zařazení“ 

(Závazný pokyn policejního prezidenta č. 103, 2009). Být vyjednavačem tedy znamená mít 

dobrovolnou specializaci nad rámec svého běžného působení. Krizové vyjednávání provádí 

Útvar rychlého nasazení a krajská ředitelství policie. Krajský ředitel zřizuje stálý tým 

krizového vyjednávání a jmenuje členy týmu. Výběr policistů k získání kvalifikace 

vyjednavače se provádí především na základě projeveného osobního zájmu o tuto činnost, 
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dosavadních životních a pracovních zkušeností, osobnostních a charakterových předpokladů a 

závěrů motivačního dotazníku nebo pohovoru (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 103, 

2009). 

Vyjednavačské týmy se skládají z policistů různého zařazení, z nichž každý přináší do 

týmu specifické zkušenosti. Převažují příslušníci kriminální policie a zásahových jednotek, 

ale zastoupeni jsou i příslušníci pořádkové policie. Příprava budoucího vyjednavače se skládá 

ze čtrnáctidenního specializačního kurzu krizového vyjednávání, který obsahuje dvacet hodin 

teoretické přípravy a padesát hodin praktických modelových cvičení. Ta vychází z předem 

připravených scénářů. Figuranti a herci ve cvičeních jsou zkušení vyjednavači, kteří důkladně 

prověřují schopnosti adeptů. Po skončení cvičení následuje podrobný rozbor jejich průběhu. 

Tento kurz je uchazeči hodnocen jako skutečně velmi intenzivní - ne všichni ho úspěšně 

absolvují. Slouží i k tomu, aby se adepti rozhodli, zda skutečně mají o tuto práci zájem. 

K udržení získaného osvědčení je třeba se pravidelně účastnit výcviků či se podílet alespoň na 

jednom skutečném vyjednávání za rok. Samozřejmostí je další vzdělávání, inovační kurzy, 

analýzy kazuistik a supervize (Pilař, 2008).  

Na závěr je potřeba uvést, že případů braní rukojmích u nás nebývá mnoho. Například 

v roce 2009 na tyto případy z celkového počtu incidentů s použitím vyjednávání připadaly jen 

2%, spolu s únosy 5%. Nejčastějším případem nasazení vyjednavačů jsou „demonstrování 

úmyslu sebevraždy“ (DUS), viz. Graf č. 1 (Basl, 2010). Policejní statistiky za rok 2014 

evidují pouze dva případy braní rukojmích a dvanáct případů únosů (Statistické přehledy 

kriminality, 2014). K tomu je však třeba uvést, že tyto statistiky vycházejí z právních definic - 

ze skutkových podstat trestných činů, které bývají poměrně striktní, reálné případy se proto 

pod ně ne vždy podaří podřadit. I vzhledem k latentní kriminalitě lze předpokládat, že ve 

skutečnosti je těchto případů více. 

 

Graf č. 1 – policejní akce s vyjednáváním podle problematik za rok 2009 (Basl, 2010). 
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3.3 Vliv médií na průběh incidentu 

Případům braní rukojmích bývá věnována velká pozornost medií, obzvláště pokud 

jsou pachateli teroristické skupiny. Tyto incidenty často trvají delší dobu, což umožňuje 

mediální pokrytí události. Vede se debata, zda jsou média prospěšná nebo zda je jejich 

přítomnost naopak problémem (Wilson, 2003).  

Média argumentují tím, že vykonávají své právo na svobodu tisku a mají 

zodpovědnost informovat občany o záležitostech veřejné bezpečnosti. Kritici naopak 

zdůrazňují, že média spoluvytváří problém terorismu a braní rukojmích tím, že umožňují 

získat pachatelům širokou publicitu. Zmiňují také, že detailní mediální pokrytí může mít 

„odbržďovací efekt“. Podle teorie sociálního učení mohou mít lidé tendenci napodobovat 

násilné chování, které viděli u jiných, protože začnou považovat takové chování za legitimní a 

účinnou cestu k získání moci (McMains & Mullins, 2010). 

Argument proti omezování mediální „podpory“ teroristů se zakládá na pravidle 

substituce, které říká, že při selhání jedné strategie se objeví jiná. Příkladem může být pokles 

únosů letadel po nainstalování bezpečnostních rámů, který byl však vykompenzován 

nárůstem počtu incidentů obléhání ambasád. Někdy však může účast médií pokazit průběh 

celé záchranné akce. Zveřejněním živých záběrů či komentováním dění z okolí incidentu 

mohou pachateli, který má přístup k televiznímu či rozhlasovému vysílání, prozradit průběh 

příprav policejního zásahu (Wilson, 2003). 

Lanceley (2003, s. 110) zmiňuje konkrétní případ málem zkaženého vyjednávání. 

Incident se týkal rukojmích zadržovaných vězni. Média odvysílala následující zprávu: „Zdá 

se, že incident skončí násilným zásahem. Na místo přijíždí další jednotky a my budeme 

sledovat další vývoj“. Vězni, kteří vše sledovali v televizi, začali zuřit. Vyjednavači je museli 

ihned kontaktovat, aby je uklidnili připomenutím, že se jedná pouze o výměnu směn, na 

kterou je i s přesným časem dříve upozorňovali. Pro vyjednavače by ztráta důvěry pachatelů 

byla jednoznačnou prohrou.  

K předcházení výše zmíněným problémům doporučuje Lanceley řadu opatření. Policie 

by měla pečovat o dobré vztahy s médii a poskytovat jim dostatečné informace o průběhu 

případu, čímž omezí jejich tendenci získávat informace na vlastní pěst a publikovat 

nepravdivé informace. K tomu může svádět fakt, že dobré vyjednávání je pomalé, až nudné, 

což není pro média příliš zajímavé. Policie by proto měla navázat s médii profesionální 

komunikaci a vedoucí zásahu by měl ideálně posoudit všechny chystané mediální výstupy, 

zda neobsahují informace, které by mohly narušit probíhající vyjednávání nebo chystaný 

taktický zásah (Lanceley, 2003). 
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4. Psychologické aspekty na straně obětí 

Cílem této kapitoly je popsat, co prožívají rukojmí během incidentu a jaký je jeho 

dopad na jejich psychiku. Dále bude vysvětlen a kriticky zhodnocen Stockholmský syndrom 

jako specifický jev, který se může u obětí objevit. Na závěr budou popsány reakce obětí na 

způsobené trauma a zvláštní pozornost bude věnována posttraumatické stresové poruše.  

4.1 Dynamika prožívání rukojmích 

Čírtková (2013) rozlišuje následující fáze, kterými pravděpodobně prochází prožívání 

rukojmích. Dodává však, že reakce rukojmích v tak zátěžové situaci jsou velice individuální a 

záleží na okolnostech incidentu, ale také na osobnostních proměnných. Uvedené členění má 

tedy posloužit jen pro základní orientaci v prožívání rukojmích. Je proto doplněno o poznatky 

ostatních autorů, které jsou pro jednotlivé fáze relevantní. 

1) Počáteční fáze „nárazu“. Rukojmí reaguje na rychlé, intenzivní a nepochopitelné 

podněty spojené s únosem či zajetím alespoň chvilkovou neschopností akceptovat situaci. 

Dostavuje se u něj pocit neskutečna. Někteří rukojmí považují situaci za sen nebo špatný vtip. 

Tento pocit je rychle vystřídán silným napětím, fyzickým i psychickým. To značí přijetí 

situace jako reality, kterou je potřeba zvládnout. Rukojmí začíná na tuto realitu reagovat – 

vnímá pachatele, jeho chování a pokyny a rozhoduje o vlastním chování (Čírtková, 2013). 

Jiní autoři mluví o fázi popření (denial), jež má svůj záchovný účel, protože poskytuje 

jedinci určitý čas na přizpůsobení se bolestivé realitě. Například někteří rukojmí zadržovaní 

v moskevském divadle v roce 2002 si nejdříve mysleli, že přepadení čečenskými ozbrojenci je 

pouze součástí válečného muzikálu, na který se přišli podívat (Alexander & Klein, 2010). 

Symonds (1980) popsal u rukojmích následující reakce. První označuje jako jakési 

zamrznutí, při němž jsou emoční reakce rukojmích paralyzovány, což se projevuje 

automatickým chováním a zdánlivým klidem. Druhá se vyznačuje infantilním chováním, 

charakterizovaným regresí na nižší vývojový stupeň, poddajností a submisivitou vůči 

pachateli. Jediným cílem těchto reakcí je podle autora přežití jedince za každou cenu. 

2) Fáze definování situace a relativního zklidnění. V této fázi si rukojmí pro sebe 

nově formuluje situaci, do které se dostal. Orientuje se zejména na pachatele, který se stává 

hlavním nositelem dalšího děje. Rukojmí se snaží interpretovat jeho chování. U 

instrumentální formy braní rukojmích se oběti po emocionální stránce poměrně zklidňují a 

přijímají nastalou situaci. Věří, že se situace brzy vyřeší a incident skončí. Rukojmí popisují 

rozsáhlou myšlenkovou aktivitu, která kontrastuje s tělesnou pasivitou. Nejprve se myšlenky 

vážou k současnému dění - rukojmí posuzují chování pachatelů, odhadují jejich cíle a své 
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šance na záchranu. Později se myšlenky týkají hodnocení dosavadního života a objevují se 

také vnitřní monology (Čírtková, 2013). 

Reakce rukojmích se však individuálně velice liší. Autorka, která zažila únos letadla, 

například popsala skupinu adolescentů, kteří vzali nastalou situaci jako výzvu a jakési 

dobrodružství a ochotně pomáhali spolucestujícím matkám s péčí o jejich děti (Jacobson, 

1973). Za specifickou reakci rukojmích lze také považovat takzvaný Stockholmský syndrom, 

který bude popsán v následující podkapitole.  

3) Fáze rozčarování. Tato fáze je spojená s nedostatkem informací a prodlužujícím se 

čekáním. Objevují se pochybnosti, beznaděj či zoufalství, ale také vztek na vnímanou 

nečinnost policie. Vyjednávání jsou vnímána jako zbytečně dlouhá a vyjednavačům bývá 

kladeno za vinu prodlužování utrpení rukojmích (Čírtková, 2013). 

Rukojmí si mohou klást v mysli různé otázky, například: „Proč se to muselo stát 

zrovna mě? Byla to moje chyba, že se mi to stalo? Co bude s mou rodinou? Měl bych dělat, 

co mi bude řečeno, nebo zkusit utéct?“. Vztek nebývá směřován pouze na adresu 

vyjednavačů, ale také proti sobě a proti pachatelům. V případě přehnané reakce však oběti 

riskují násilí ze strany pachatelů, pro které je takové chování ohrožující. Doporučuje se proto 

splynout s davem a příliš na sebe neupozorňovat (Alexander & Klein, 2010). 

Jiní autoři poznamenávají, že je třeba odlišovat od sebe dva druhy incidentů, které se 

v této fázi výrazně liší svým průběhem a rukojmí je prožívají odlišně. V případě barikádové 

situace je pachatel spolu s rukojmími na známém místě, kde je obklíčen policií. To přitahuje 

pozornost médií, která se snaží podávat zprávy o chování pachatelů i obětí. Rukojmí mohou 

někdy sledovat incident v televizi nebo slyšet v rádiu. Výsledný pocit je, že jsou nyní 

uprostřed veškerého dění a je na ně upírána všechna pozornost. Naopak oběti únosu bývají 

obvykle drženy v izolaci na místě neznámém policii i médiím. O pokusech o jejich záchranu 

ani mediálním zájmu nemají žádné informace. Rukojmí se pak mohou cítit odříznuti od světa 

a zažívat pocity smutku a osamocení (Kentsmith, 1982; Giebels, Noelanders, & Vervaeke, 

2005). 

4) Fáze odevzdanosti. Při déletrvajícím zadržování může dojít k psychickému 

vyčerpání a ztrátě víry ve vysvobození. Může se objevit apatie a rezignace na situaci, kdy 

oběť pasivně čeká, zda bude zachráněna (Čírtková, 2013). To potvrzují i jiní autoři, kteří 

upozorňují, že může dojít k rozvoji naučené bezmocnosti (Alexander & Klein, 2010). Tu 

vymezil Seligman jako ztrátu snahy jakkoliv změnit takovou situaci, která je nebo se zdá být 

zcela neovlivnitelná vlastním snažením (Seligman, 1975).  
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Opět je třeba odlišit od sebe situace barikády a situace únosu. Únosy většinou trvají 

podstatně déle než první zmíněný typ. Čím déle incident trvá, tím více se rukojmí adaptují na 

tuto situaci. Obranný mechanismus popření, který hrál významnou roli na začátku incidentu, 

mohou vystřídat různé copingové strategie, například psaní deníku nebo tvorba podrobných 

plánů do budoucna (Kentsmith, 1982; Giebels et al., 2005). 

5) Fáze přijetí záchrany. Náhlá změna okolností, kdy je najednou rukojmí opět 

svobodným jedincem, s sebou také nese svá rizika. Od rukojmích, do této doby bezbranných a 

odkázaných na pachatele, se očekává rychlý návrat do pozice za sebe zodpovědných jedinců. 

Uvolnění psychického a tělesného napětí, které bylo do tohoto okamžiku přítomno, se může 

projevovat zmateností, silnými emocemi a ambivalentními pocity, zejména směrem k policii a 

k pachatelům (Čírtková, 2013). 

6) Fáze odpoutávání se od události. Případ může být již úřady uzavřen, ale pro oběti 

bývá často stále ještě živý. Čírtková (2013, s. 276) mluví o „postviktimizační vulnerabilitě“ a 

o „kognitivní restrukturalizaci“, která umožňuje zpracování prožitého traumatu. V ideálním 

případě dochází k odpoutání se od události, na kterou zůstanou přijatelné vzpomínky. 

V některých případech však dochází k obtížím ve zpracování traumatu, které se mohou 

projevit nejčastěji ve formě posttraumatické stresové poruchy (Posttraumatic Stress Disorder - 

PTSD). Dopadům incidentů na oběti a posttraumatické stresové poruše bude věnován závěr 

této kapitoly. 

4.2 Stockholmský syndrom 

4.2.1 Objevení Stockholmského syndromu a jeho projevy 

Stockholmský syndrom je v literatuře zmiňován velice často. Je znám nejen 

odborníkům, ale povědomí o něm má i laická veřejnost a dokonce bývá součástí zápletek knih 

či filmů. Dá se říci, že tento pojem je dnes zneužíván a jeho význam rozšiřován, o čemž se 

zmíním dále. 

Stockholmský syndrom byl objeven a pojmenován na základě skutečné události, ke 

které došlo 23. srpna 1973 ve švédském Stockholmu. Zde byla v dopoledních hodinách 

přepadena pobočka Sveriges Kreditbank těžce ozbrojeným mužem, již několikrát trestaným 

Janem-Erikem Olssonem. Loupež se nevydařila a pachatel vzal čtyři zaměstnance banky jako 

rukojmí - tři ženy a jednoho muže ve věku od devatenácti do dvaatřiceti let. Se 

spolupachatelem, jehož propuštění si vynutil během vyjednávání, zadržovali čtveřici 

rukojmích v trezoru banky po dobu 131 hodin, tedy více než pět dní (Čírtková, 2014). 
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Incidentu byla v médiích věnována mimořádná pozornost, k čemuž přispěly šokující 

reakce rukojmích během zajetí i po propuštění. Rukojmí totiž vyjadřovali sympatie 

k pachatelům a báli se policie. Jeden z rukojmích během incidentu prohlásil, že „pachatelé 

nás chrání před policií“ (Čírtková, 2014, s. 42). Rukojmí následně proti pachatelům odmítli 

svědčit u soudu, veřejně je obhajovali a založili fond na úhradu výdajů na jejich právní 

obranu. Po několika měsících se jedna ze zadržovaných zaměstnankyň banky dokonce 

zasnoubila s Olssonem (McMains & Mullins, 2010). 

Stockholmský syndrom se skládá z následujících projevů, z nichž ale nemusí být 

všechny zastoupeny:  

 Rukojmí vyjadřují negativní pocity vůči policii, například vztek či frustraci. To se 

může projevovat přesvědčením, že policie se dostatečně nesnaží ukončit incident 

nebo že připravuje útok, který může ještě více ohrozit jejich život. Rukojmí pak 

mohou podporovat požadavky pachatelů a odmítnout spolupracovat s policií. 

 Rukojmí vyjadřují pozitivní pocity vůči pachatelům. Mezi projevy patří víra, že 

pachatelé nejsou ve skutečnosti tak špatní a že jim neublíží, nebo dokonce jejich 

obrana před policií, odmítnutí svědčit u soudu či jejich veřejná obhajoba. 

 Pachatelé opětují pozitivní pocity vůči rukojmím. Mohou s nimi projevit soucit a 

případně je i propustit (Fuselier, 1999). 

4.2.2 Faktory rozvoje Stockholmského syndromu 

Faktory, které hrají roli v rozvoji Stockholmského syndromu lze podle Turnera (1985) 

shrnout do následujících sedmi bodů: 

1) Kontakt tváří v tvář zvyšuje pravděpodobnost rozvinutí syndromu. Nelze však 

generalizovat, že každodenní kontakt tváří v tvář vyvolá u všech rukojmích stejné reakce. 

Humanizaci, kterou s sebou syndrom nese, se někdy pachatelé brání tím, že obětem nasadí 

kápě, ucpou jim ústa roubíkem a dbají na časté střídání osob, které je hlídají. 

2) Přítomnost a načasování násilí hraje roli. Násilí uplatněné pachatelem na začátku 

incidentu podle Turnera nebrání rozvoji syndromu, protože bylo učiněno k zajištění kontroly 

nad situací. Stejně tak, pokud některý rukojmí provokací narušuje pomyslnou stabilitu situace 

a je pachatelem potrestán násilím, ostatní si toto chování pachatelů mohou ospravedlnit. 

Naproti tomu bezdůvodně uplatňované násilí či zesměšňování rukojmích zamezuje rozvoji 

syndromu. 

3) Sdílení stejného jazyka je nutným předpokladem komunikace, dorozumění a tudíž 

i rozvoje syndromu. Pokud existuje mezi pachateli a rukojmími jazyková bariéra, je rozvoj 
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syndromu vysoce nepravděpodobný. Jako příklad autor uvádí únos letadla Japonskou rudou 

armádou v roce 1977, při němž došlo k rozvoji syndromu u některých cestujících, kteří sdíleli 

s únosci jazyk. U cestujících s jazykovou bariérou syndrom pozorován nebyl. Svou roli zde 

však mohou hrát nejen jazykové, ale i kulturní faktory. 

4) Účelová interakce neboli využití znalosti psychologických zákonitostí rozvoje 

syndromu. Rukojmí, trénovaní v technikách přežití, se mohou pokusit zvýšit hodnotu svého 

života v očích pachatelů tím, že záměrně humanizují svou osobu. Tím mohou podpořit 

rozvinutí syndromu a zajistit si vyšší šanci na přežití. 

5) Hodnotová struktura. Turner si všímá, že silné a sebevědomé osobnosti mohou 

postupně ovlivnit osoby, které je drží v zajetí. Příkladem mohou být agronom Claude Fly a 

diplomat Sir Gregory Jackson, oba uneseni v průběhu 70. let minulého století. Jejich hlídači 

museli být střídáni, protože postupně upadali pod jejich vliv. Turner (1985) to vysvětluje 

slabou hodnotovou strukturou hlídačů, kteří mají tendenci identifikovat se se silnými 

osobnostmi. Protože lídři incidentu bývají zaneprázdněni vyjednáváním, tito hlídači mohou 

s postupem času jevit známky syndromu směrem k rukojmím. Většina rukojmích však 

pravděpodobně není takto silnou osobností. 

6) Předsudky a stereotypy (rasové, etnické, náboženské nebo ideologické) vedou 

k odmítnutí osoby jen pro její příslušnost k určité skupině. Tyto postoje není snadné změnit, 

protože jsou posilovány selektivním vnímáním informací. Proto jejich přítomnost brání 

rozvoji syndromu a může naopak vést k větší dehumanizaci rukojmích. 

7) Čas je jakýmsi zastřešujícím faktorem, jehož efekt je však výrazně určován 

předcházejícími faktory. V případě převažujících negativních faktorů (chybějící kontakt tváří 

v tvář, bezdůvodné násilí, jazyková bariéra, předsudky) nebude docházet k rozvoji syndromu. 

Pokud se interakce vyznačuje přítomností pozitivních faktorů, bude se s plynoucím časem 

zvyšovat pravděpodobnost rozvoje syndromu. Někteří autoři k tomu trefně poznamenávají, že 

tyto pozitivní faktory (kontakt tváří v tvář, společný jazyk, nepřítomnost násilí a předsudků) 

jsou podmínkami jakékoliv normální pozitivní interakce mezi lidmi (Turner, 1985; Wilson & 

Smith, 2000). 

4.2.3 Psychologické vysvětlení Stockholmského syndromu 

Bylo učiněno několik pokusů o objasnění psychologické podstaty tohoto fenoménu. 

Kvůli tomu, že se rukojmí při incidentu ve Stockholmu chovali zcela opačně, než bylo 

očekáváno, byl zprvu Stockholmský syndrom považován za poruchu prožívání a chování. 

Tomu odpovídá i jeho označení jako syndrom, což je v psychopatologii typické seskupení 

příznaků duševní poruchy. Postupem času se však na Stockholmský syndrom začalo nahlížet 
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jako na normální reakci na nenormální, vysoce stresující situaci ohrožující vlastní život 

(Čírtková, 2014). Následující odstavce představují vývoj v pohledu na psychologickou 

podstatu tohoto syndromu. 

První pokus o vysvětlení byl učiněn již v roce 1979, tedy několik let po incidentu ve 

Stockholmu. Thomas Strentz, bývalý vyjednavač z FBI, jej vysvětluje jako automatickou, 

pravděpodobně nevědomou reakci na trauma spojené se zajetím. Jeho pojetí je 

psychoanalytické a navazuje na Freudovo pojetí osobnosti a na práci jeho dcery Anny 

Freudové o ego-obranných mechanismech. Strentz považuje Stockholmský syndrom za 

projev dvou obranných mechanismů - identifikace s agresorem a regrese. Identifikace spočívá 

v převzetí představ, hodnot a chování zdroje nebezpečí, čímž má dojít k tomu, že pachatel 

přestane být vnímán jako hrozba pro ego. Regrese je návratem k méně zralým vzorcům 

chování a je způsobena strachem z pachatele a absolutní závislostí na něm. Podle Strentze 

rukojmí znovu zažívají pocity, které jsou spojeny s kojeneckým věkem, tedy strach 

z venkovního světa a zároveň totální závislost na rodičovské figuře, která ho před tímto 

světem chrání (Strentz, 1979). 

Odlišný pohled na Stockholmský syndrom nabízí Wilson a Smith, kteří vycházejí při 

jeho intepretaci ze sociální psychologie, konkrétně z teorie scénářů (script theory). Tím 

jednoznačně odmítají psychopatologické pojetí tohoto syndromu. Lidé se podle nich chovají 

podle scénářů, které předepisují očekávané role a jim odpovídající chování v určitých 

situacích. Většina lidí však pravděpodobně nemá k dispozici scénáře vztahující se k roli 

rukojmích, jelikož se jedná o výjimečnou a život ohrožující situaci. Pokud nějaký scénář mají, 

jedná se o mediálně zprostředkovaný obraz, který se od reality často podstatně odlišuje. Podle 

autorů proto dochází u rukojmích k „zhroucení scénáře“ (script breakdown), na které reagují 

tím, že se spolehnou na pravidla běžné a dobře známé sociální interakce (Wilson & Smith, 

2000).  

Patrně nejnovější pokus o vysvětlení Stockholmského syndromu vychází z evoluční 

psychologie, konkrétně z pozorování šimpanzů, našich nejbližších příbuzných. Ve skupině 

šimpanzů existuje jasná hierarchie podle míry dominance. Dominantní jedinci musí odrážet 

občasné snahy méně dominantních jedinců sesadit je z jejich pozice ve skupině. Po boji se 

poražení jedinci vrací k vítězi, hledají u něj bezpečí a usmiřují se objetím a polibky. Autoři to 

vysvětlují tak, že následné hledání bezpečí poraženého u kteréhokoliv jiného člena skupiny by 

mohlo být vnímáno vítězem jako další snaha ohrozit jeho pozici, která by vyústila v nové 

potrestání.  Podobně by mohl být pachatelem vnímán přátelský kontakt mezi rukojmími. I zde 

proto zůstává jedinou možností hledat bezpečí u pachatele (Cantor & Price, 2007). 
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Doposud neexistuje jednoznačný názor na psychologickou podstatu tohoto syndromu. 

Kromě výše zmíněných se nabízí i další možná vysvětlení, například vlivem kognitivní 

disonance nebo procesů skupinové dynamiky (Čírtková, 2014).  

4.2.4 Výhody a nevýhody Stockholmského syndromu 

Stockholmský syndrom s sebou nese řadu výhod i nevýhod u jednotlivých účastníků 

incidentu. Vyjednavači se během vyjednávání snaží podpořit jeho vznik různými způsoby. 

Mohou například požádat pachatele, aby zkontroloval zdravotní stav rukojmích nebo poslat 

dovnitř jídlo, které má být rozděleno mezi něj a rukojmí. Podobnou taktiku mohou uplatnit 

sami rukojmí. Doporučuje se plnit rozkazy a zároveň se pokusit navázat s pachateli přátelskou 

komunikaci. Lze zmínit detaily ze svého osobního života a svou roli v rodině. Společným 

cílem těchto snah je, aby pachatel začal vnímat své oběti jako lidské bytosti, ne jako objekty 

(Strentz, 2006).  

Výhodou rozvoje Stockholmského syndromu je snížení rizika ublížení rukojmím ze 

strany pachatelů. Jeho rozvoj však zvýhodňuje i pachatele, protože vede k lepší 

kontrolovatelnosti rukojmích a snížení rizika nepokojů. S tím souvisí také lepší mediální 

obraz pachatelů. To je zároveň nevýhodou pro úřady a vyjednávací tým (Wilson, 2003). 

Vyjednavači a zasahující jednotky se také nemohou plně spolehnout na spolupráci rukojmích. 

Musí se také připravit na kritiku a znevažování své práce po ukončení incidentu. Jak ale uvádí 

Strentz (2006, s. 258) „jedná se o malou cenu za záchranu jejich života“. 

4.2.5 Kritika Stockholmského syndromu 

Stockholmský syndrom je v poslední době podrobován značné kritice. Fuselier (1999) 

uvádí, že mu je věnována přehnaná pozornost vzhledem k jeho reálnému výskytu v praxi. 

Vychází přitom z již dříve zmíněné databáze FBI označované jako HOBAS. Podle ní se v 92 

procentech případů u obětí neobjevil žádný znak Stockholmského syndromu. Novější analýza 

dat z této databáze naznačuje určitou změnu. Procento případů bez jakýchkoliv znaků 

Stockholmského syndromu se snížilo na 73% (De Fabrique, Romano, Vecchi & Van Hasselt, 

2007). To by mohlo znamenat, že se výskyt Syndromu zvyšuje, ale také to může pouze 

odrážet trend, kdy se za Stockholmský syndrom považuje stále širší kategorie jevů. Bývalý 

expert FBI vysvětluje nízký výskyt syndromu tím, že naprostá většina situací, v nichž jsou 

bráni rukojmí, se odehrává mezi osobami, které mají nějaký předchozí vztah a znají se. Pro 

rozvoj syndromu se naopak předpokládá absence předchozího vztahu mezi pachatelem a jeho 

obětí (De Fabrique et al., 2007). 
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Okruh použití pojmu „Stockholmský syndrom“ se z původní oblasti braní rukojmích 

rozšířil na celou řadu jiných incidentů. Dnes se používá například i v souvislosti s domácím 

násilím, dětskými oběťmi zneužívání, oběťmi incestu, válečnými zajatci či členy kultů. Je 

běžně používán v diskuzních fórech na internetu a v médiích (Adorjan, Christensen, Kelly & 

Pawluch, 2012). 

Analýza dostupné literatury ukázala, že média běžně používají tento pojem pro 

označení pozitivního pouta, které si rukojmí vytvoří k pachateli. Odborná literatura však 

sestává převážně z popisu jednotlivých vysoce medializovaných případů, její kvalita je různá 

a autoři často neměli přístup k primárním zdrojům, ale vycházeli z popisu v médiích. Dosud 

také nebyla popsána žádná validizovaná diagnostická kritéria a Stockholmský syndrom není 

součástí DSM-5 ani MKN-10. Stále chybí jeho přesná a odborná definice a není jasné, zda by 

se tak měla označovat jen mimovolní či také účelová kooperace s pachatelem. Byl dokonce 

vysloven názor, že se může jednat o mýtus, který vznikl zveličením a nadhodnocením 

neočekávaného chování rukojmích v několika málo případech (Čírtková, 2013; Namnyak et 

al., 2008). 

4.2.6 Londýnský syndrom 

Londýnský syndrom je opakem Stockholmského syndromu. Je mu však věnována 

mnohem menší pozornost, proto ho zmíním jen pro úplnost. V roce 1981 byla skupinou 

ozbrojenců obsazena íránská ambasáda v Londýně. Uvnitř bylo drženo dvacet šest 

zaměstnanců ambasády jako rukojmí po dobu šesti dní. Většině požadavků ozbrojenců nebylo 

vyhověno. Jeden z rukojmích, tiskový atašé Abbas Lavasani, neustále provokoval ozbrojence. 

Vzýval Alláha a dával najevo ochotu položit svůj život ve svaté válce. Neposlechl výzvy 

ostatních rukojmích ke klidu. Šestého dne byl Lavasani zastřelen a jeho tělo bylo vyhozeno 

před budovu velvyslanectví, aby tak pachatelé dodali váhu svým požadavkům. Londýnský 

syndrom tedy označuje konfliktní chování zadržované osoby, která tímto svým chováním 

provokuje pachatele, čímž zvyšuje šanci, že bude vybrána k likvidaci v případě eskalace 

incidentu. Stejně jako Stockholmský, je i tento syndrom do určité míry médii vytvořeným 

fenoménem, vědecky dosud nepříliš prozkoumaným (Čírtková, 2013; Strentz, 2006). 

4.3 Dopad incidentů na oběti a jejich rekonvalescence 

4.3.1 Reakce obětí na způsobené trauma 

Psychologický dopad incidentu na jeho oběti bude vždy do určité míry odrážet 

specifické podmínky každého jednotlivého incidentu. Mezi tyto podmínky patří například 
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délka jeho trvání, přítomnost násilí, motivace pachatele, samota či přítomnost dalších 

rukojmích a další (McMains & Mullins, 2010). 

Podle Vizinové a Preisse (1999, s. 17) vzniká psychické trauma „působením jednoho 

extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace“, které se pro jedince 

vyznačují vnější příčinou, extrémní děsivostí, bezprostředním ohrožením života či tělesné 

integrity a pocitem bezmocnosti. Tyto podmínky bezesporu většina incidentů s rukojmími 

splňuje. Dopad incidentu na rukojmí lze proto připodobnit k dopadu jiných druhů traumatu na 

jeho oběti. 

Reakce obětí můžeme rozdělit na akutní, střednědobé a dlouhodobé. První dvě 

skupiny byly již podrobněji zmíněny v předchozí podkapitole. Lze shrnout, že mezi akutní 

reakce patří mimo jiné popření, šok, úzkost a zmatenost. Pokud incident trvá déle, mohou 

oběti reagovat rozvojem naučené bezmocnosti a prožíváním beznaděje, zoufalství, vzteku, 

smutku či osamocení. Dlouhodobé reakce obětí se objevují po skončení incidentu a budou 

popsány dále (Alexander & Klein, 2009). 

Velká část obětí postupně zpracuje trauma přirozeným způsobem s pomocí přátel a 

rodiny. Allodi (1994) popisuje následující stádia procesu rekonvalescence. Po úvodním 

popírání a vyhýbání se myšlenkám na incident následuje akceptace zkušenosti, doprovázená 

prožíváním smutku a deprese. Proces je ideálně zakončen zotavením a integrací. U některých 

jedinců ale dochází k dlouhotrvajícím psychickým problémům. Mohou se objevovat 

závislosti, deprese, úzkostné poruchy či přetrvávající změny osobnosti. Nejčastěji však 

dochází k rozvoji posttraumatické stresové poruchy (Vizinová & Preiss, 1999). 

4.3.2 Posttraumatická stresová porucha 

PTSD se projevuje celou řadou reakcí, které ovlivňují pracovní, sociální i rodinný 

život pacientů a trvají déle než jeden měsíc. Mezi symptomy patří znovuprožívání události 

v myšlenkách nebo snech, vyhýbání se podnětům - myšlenkám, místům či činnostem 

připomínajícím událost a dále zvýšená dráždivost, která se projevuje poruchami spánku a 

koncentrace, podrážděností a nadměrnou lekavostí. Rozlišuje se akutní reakce na stres a 

chronická PTSD, u níž příznaky trvají déle než tři měsíce. Příznaky se mohou poprvé objevit 

ihned po incidentu, ale někdy dochází k takzvané „odložené“ PTSD, která se rozvine až 

s odstupem větším než šest měsíců. Léčba PTSD spočívá v kombinaci psychoterapie a 

farmakoterapie (Vizinová & Preiss, 1999). 

Z výzkumu italských autorů plyne, že ze vzorku dvaceti čtyř obětí únosů 46% trpělo 

PTSD a 38% klinickou depresí. Podle jejich závěrů má na rozvoj PTSD vliv počet násilných 

zkušeností během incidentu (Favaro, Degortes, Colombo, & Santonastaso, 2010). Jiné 
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sledování obětí únosů a jejich rodin (55 rukojmích a 158 členů rodin) ukázalo, že PTSD trpělo 

po propuštění 29% rukojmích a téměř 20% rodinných příslušníků. Oběti ze soudržnějších 

rodin trpěly PTSD v nižší míře (Navia & Ossa, 2003). 

Podle některých autorů však dlouhodobá viktimizace rukojmích vykazuje dokonce 

závažnější následky, než které spadají pod diagnózu PTSD. Pro takové incidenty byl vytvořen 

pojem „komplexní PTSD“, jinak také „DESNOS“ (Disorders of Extreme Stress Not 

Otherwise Specified). Komplexní PTSD je reakcí na dlouhodobé podrobení totální kontrole a 

projevuje se změnami afektivní regulace, vědomí a sebepojetí, dále změnami v sociální sféře, 

v postojích a životním vyladění (Čírtková, 2014). V aktuální verzi DSM-5 však tato diagnóza 

formálně uznána není (American Psychiatric Association, 2013). Je však možné, že se objeví 

v nově připravované verzi MKN-11 (Friedman, 2014). 

V minulosti byla snaha předcházet rozvoji PTSD pomocí jednorázového debriefingu, 

který se konal těsně po skončení incidentu. Ten se skládal z rozhovoru s odborníkem, jehož 

cílem bylo umožnit jedinci přímo konfrontovat událost, sdílet své pocity a pomoci vnést 

strukturu do vzpomínek na událost. Výsledky metaanalýzy z roku 2002 ale naznačují, že tato 

praxe nesnižuje výskyt symptomů PTSD, naopak je může zvýšit (Van Emmerik, Kamphuis, 

Hulsbosch, & Emmelkamp, 2002). To samé se prokázalo pro dlouhodobější debriefingy o 

více než dvou sezeních (Roberts, Kitchiner, Kenardy, & Bisson, 2009). Možné vysvětlení je, 

že tak brzké rozebírání události během debriefingu narušuje přirozené zpracování traumatu. 

V rámci principu nonmaleficence je proto třeba hledat jiné možnosti psychologické 

intervence. 

Přesto, že existuje shoda na negativních důsledcích pro oběti, lze nalézt i zmínky o 

pozitivních dopadech. Například Van der Ploeg a Klein (1989) zkoumali dlouhodobé 

následky na oběti v Nizozemsku a zjistili, že 44% obětí a 24% rodinných příslušníků zmínilo 

alespoň jednu trvalou pozitivní změnu ve svém životě jako následek incidentu. Mezi často 

zmiňované změny patřily bližší vztahy s ostatními, větší emoční angažovanost, vědomé 

prožívání radosti, posílení vlastní osoby a větší asertivita. V jiném výzkumu propuštění 

rukojmí britské armády držení v Kuvajtu kromě negativních uvedli také pozitivní důsledky. 

Více než polovina z nich uvedla pozitivnější výhled do budoucna, což zdůvodňovali získáním 

lepší životní perspektivy a přehodnocením svých priorit (Bisson, Searle, & Srinivasan, 1998). 

Tyto poznatky jsou v souladu s aktuálním trendem v psychologii, který na rozdíl od dříve 

zdůrazňované psychopatologie klade důraz také na pozitivní stránky náročných životních 

situací, kterými jsou například resilience či posttraumatický růst (Alexander & Klein, 2009).  
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5. Návrh výzkumu 

5.1 Úvod a teoretický rámec 

Při návrhu výzkumu jsem vycházel z poznatků nashromážděných v teoretické části 

práce. V podkapitole o psychologických dopadech incidentů s rukojmími na oběti bylo 

zmíněno, že dostupné metaanalýzy ukázaly neúčinnost a dokonce potenciální nebezpečnost 

debriefingů jako psychologické intervence směřující k prevenci posttraumatického stresu. 

Jejich využívání může vést k retraumatizaci oběti a narušovat přirozené vyrovnávání se 

s traumatem. Je tedy na místě uvažovat o jiné formě psychologické intervence, která by byla 

nejen v souladu s principem nonmaleficence, ale i beneficence.  

Ukazuje se, že šetrnější a také ekonomičtější metodou je screening v podobě 

dotazníku, který rozdělí oběti na několik skupin podle míry rizika rozvoje traumatického 

procesu. Takovou metodu používá policie v Kolíně nad Rýnem pro oběti násilných trestných 

činů. Oběti jsou posouzeny vyškolenými policisty krátce po násilném činu, a pokud u nich 

screening odhalí zvýšené riziko, jsou předány dále do poradny pro oběti násilných trestných 

činů. Tento přístup odpovídá realitě, která ukazuje, že část obětí se sama zotaví a nedojde u ní 

k rozvoji psychopatologie. Screening tak umožňuje rozdělit oběti podle míry rizikovosti a 

zacílit tak lépe následnou psychologickou pomoc bez zbytečné retraumatizace u osob, které se 

zotaví přirozeným způsobem. Dotazník, který se k tomu používá, se nazývá Cologne Risk 

Index (dále jen CRI) a je blíže představen v podkapitole Výzkumné metody (Bering, 

Schedlich, Zurek, Kamp, & Fisher, 2008). 

Výzkumný plán se bude inspirovat konceptem TGIP (Target Group Intervention 

Programme – Program intervencí zaměřených na specifické skupiny), jehož cílem je prevence 

chronických duševních onemocnění a obtíží u obětí teroristických útoků. Tento koncept byl 

přebrán také projektem EUTOPA (European Network for Psycho-Social Aftercare in Case of 

Disaster), který se zaměřuje na vytvoření evropského systému psychosociální pomoci 

v případě katastrofy (Bering, Schedlich, Zurek, & Fisher, 2006). Podstatu tohoto konceptu 

přibližuje Obrázek č. 1. 
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 Obrázek č. 1 – Standardní vývojový diagram intervence zaměřené na cílové skupiny - TGIP (Schedlich, Zurek, & 

Bering, 2008) 

Obětem je nejprve poskytnuta lékařská a psychologická první pomoc. Po opadnutí 

fáze šoku, doporučuje se nejdříve po 72 hodinách od události, dochází k psychoedukaci, kdy 

jsou oběti informovány o nastalé situaci, jsou jim vysvětlena specifika traumatického 

prožívání, posílena jejich svépomoc, zmíněny limity svépomoci a další možnosti pomoci. 

Traumatická událost by neměla být detailněji rozebírána, protože to může vést 

k retraumatizaci. V další fázi se provede screening rizikových faktorů pomocí CRI, na jehož 

základě se zasažené osoby rozdělí do tří skupin (Schedlich et al., 2008). 

Další postup vyplývá ze specifik těchto skupin. U skupiny samostatně se zotavujících 

se provádí pouze podpora svépomoci a monitoring. Skupině s potenciálním rizikem je 

poskytnuta psychologická následná péče a je u nich provedena klinická diagnostika. Podle 

jejího výsledku je případně poskytnuta terapie. Velice podobný postup platí pro skupinu 

s vysokým rizikem, u které je však předpoklad většího výskytu diagnostikovaného traumatu a 

následné terapie (Schedlich et al., 2008). 

Dále popsaný návrh výzkumu se bude dotýkat zejména fáze screeningu a následné 

doby přibližně šesti měsíců po traumatické události, po jejichž uplynutí bude sledována 

přítomnost posttraumatických symptomů. Vhodným nástrojem ke sledování symptomů je 

kromě jiných například Post-Traumatic Symptom Scale (PTSS-10). Důvodem zmíněného 

odstupu je výskyt takzvané latentní fáze, která trvá minimálně 4 až 6 týdnů po traumatické 

události, během níž mnoho osob vykazuje příznaky stresové poruchy, ovšem v rámci 

normálního uzdravovacího procesu. Ne u všech osob s přítomnými symptomy v této fázi se 
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po jejím skončení projeví chronická posttraumatická stresová porucha. Sledování symptomů 

v průběhu této fáze by tedy nemělo vypovídací hodnotu o reálném rozvoji PTSD (Bering et 

al., 2008). 

Screeningová metoda CRI odhaduje riziko rozvoje posttraumatu na základě posouzení 

faktorů, které se vyskytovaly před (např. předchozí traumatické zkušenosti), během (např. 

ohrožení života, délka incidentu, známost pachatele) nebo těsně po (např. reakce institucí) 

incidentu (Fisher & Riedesser, 2009). Existují však další proměnné, které ovlivňují následnou 

míru symptomatiky, ať už konkrétně PTSD či obecně posttraumatického stresu. Jedná se o 

stresory a salutory přítomné v delším horizontu po události, které mohou pozitivně či 

negativně působit na zasažené osoby. Mezi takové stresory patří například ztráta blízké osoby, 

nemoc a zranění, ztráta domova či zaměstnání (Brewin,  Andrews & Valentine, 2000). Jejich 

výskyt může posunout skupinu lidí potenciálním rizikem do skupiny s vysokým rizikem 

rozvoje posttraumatu. Za salutory lze považovat například podporu přátel a rodiny, 

podpůrnou skupinu, terapii či copingové strategie (Charney, 2004). V níže popsaném 

výzkumu se na ně zaměřím metodou rozhovoru. 

5.2 Cíle výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je vytvoření screeningové metody pro oběti braní rukojmích 

pomocí úpravy stávajícího screeningového dotazníku pro oběti násilných trestných činů a 

následné prověření vhodnosti vytvořené metody pro cílovou skupinu. Získaná metoda umožní 

na úrovni screeningu určit míru rizika rozvoje traumatického procesu u obětí braní rukojmích.  

Impulsem pro usilování o tento cíl je snaha zlepšit následnou psychologickou péči o 

oběti braní rukojmích. Toho se dosáhne diferenciací rizikových skupin, umožňující zacílení 

následné psychologické intervence, což povede také k časové i finanční úspoře. Důvodem pro 

hledání speciální metody pro tuto cílovou skupinu je specifická povaha tohoto činu, která ho 

odlišuje od ostatních násilných trestných činů.  

5.3 Popis vzorku 

Vzorek bude obsahovat 200 osob – obětí braní rukojmích. Bude se jednat o účelový 

výběr vzorku, což odpovídá cíli výzkumu. Populací, na kterou výzkum cílí, jsou propuštění 

rukojmí. Do vzorku budou zařazeny pouze dospělé osoby z důvodu nejen etického, ale i 

praktického – dětské oběti považuji za specifickou populaci, na kterou by se měl zaměřit 

samostatný výzkum. Do vzorku budou cíleně zařazeny oběti různých druhů braní rukojmích 

(únosy jednotlivých osob, barikádové situace, únosy dopravních prostředků s cestujícími), 

aby se zajistila reprezentativnost vzorku.  
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Protože tyto incidenty obecně nejsou příliš časté, bude navázána mezinárodní 

spolupráce na evropské úrovni. Spolupracujícími subjekty budou například univerzity, 

traumatologická centra a policejní orgány.  

5.4 Design výzkumu 

Nejprve je třeba upravit stávající CRI a přizpůsobit ho na cílovou skupinu rukojmích. 

Následovat bude výzkum, jehož cílem bude sbírat kvantitativní i kvalitativní data od cílové 

skupiny. V poslední fázi se tato data vyhodnotí a na jejich základě se rozhodne o dalším 

postupu. Pokud se ukáže dostatečná validita, metoda se zveřejní pro používání ze strany 

úřadů. Pokud data odhalí problematickou validitu či reliabilitu, bude následovat úprava 

jednotlivých faktorů dotazníku podle výsledků analýzy dat a další validizační proces. 

5.4.1 Adaptace dotazníku CRI na rukojmí 

Prvním krokem je úprava metody CRI na cílovou skupinu rukojmích. Originální 

metoda CRI v české verzi je v Příloze 1. V Příloze 2 uvádím položky, které jsem přidal do 

modifikované verze, pojmenované CRI-H (Cologne Risk Index – Hostages). Dosud 

neexistuje v literatuře zcela jednoznačné vymezení faktorů, které vedou k nepříznivému vlivu 

incidentu na rukojmí. Existují však jisté důkazy, že vyšší riziko takového výsledku je u obětí 

ženského pohlaví, u osob s nízkým vzděláním a u osob zadržovaných po delší dobu (Stöfsel, 

1980). Co se týče počtu zadržovaných osob, nepodařilo se nalézt studie, které by přímo tento 

faktor zkoumaly v kontextu braní rukojmích. Podstatou braní rukojmích je ale omezení 

svobody jedince, stejně jako u vězňů. U vězeňské populace výzkumy ukazují, že jedinci na 

samotkách trpí výrazně větším procentem duševních poruch než vězni na společných celách 

(Andersen et al., 2000).  

Originální CRI obsahuje 12 položek, viz. Příloha 1. Na základě specifik cílové 

skupiny a prostudování literatury byla přidána položka tázající se na pohlaví a na počet 

zadržovaných osob. Rozpětí skórů bylo u obou položek stanoveno na 0 až 1. Položka týkající 

se vzdělání je obsažena již v originálním CRI a je formulována jako protektivní faktor. 

Položku týkající se délky zadržování obsahuje CRI také ve formě „délky vystavení 

traumatické události“ a je považována za rizikový faktor, což je v souladu s poznatky 

z literatury. Délka však byla uzpůsobena specifikům incidentů s rukojmími, které mohou trvat 

dny, někdy i týdny či měsíce. Časové kritérium bylo proto prodlouženo z 30 minut na 24 

hodin. Kromě této úpravy jsem z originálního CRI žádnou položku nevyřazoval, protože se 

zdá, že tyto položky vystihují faktory, které jsou rizikové obecně pro oběti násilných 
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trestných činů a budou tedy dobře odrážet i rizikovost braní rukojmích. Následná analýza dat 

tento předpoklad buď potvrdí, nebo vyvrátí. 

5.4.2 Screeningový rozhovor (CRI-H) 

S propuštěnými rukojmími, kterým již byla poskytnuta psychologická první pomoc a 

psychoedukace v souladu s již zmíněným konceptem TGIP, bude proveden screeningový 

rozhovor pro účely vyplnění dotazníku CRI-H pro zmapování rizikových faktorů. Spolu s ním 

budou zjištěny základní demografické údaje – věk a pohlaví. Dotazník bude zadávat 

vyškolený odborník se specializací v oblasti duševního zdraví. Bude se jednat o individuální 

rozhovor v klidném a bezpečném prostředí, pokud možno vzdáleném místu události. 

Rozhovor bude proveden nejdříve 72 hodin po události a bude pro něj vyhrazen dostatek 

času, minimálně 30 minut, aby mohl probíhat v klidu a aby si zasažené osoby mohly samy 

určovat, kolik času potřebují. Vyškolený odborník představí metodu a výzkum, zdůrazní její 

přínos pro zacílení následné péče, zodpoví případné dotazy a představí další kroky výzkumu. 

Bude zdůrazněna dobrovolnost rozhovoru a získán písemný informovaný souhlas. Účastníci 

výzkumu budou také ujištěni o důvěrném nakládání s osobními daty a výsledky dotazníku.  

Tazatel se pokusí přizpůsobit rozhovor možnostem respondenta, otázky by neměly být 

pokládány šablonovitě, odpovědi na položky by měly vyplynout z plynulé konverzace. Pokud 

respondent nebude chtít nebo nebude schopen o nějakém tématu mluvit, nebude do toho 

nucen. Tazatel se bude vyhýbat rozhovoru o detailním průběhu incidentu a upozorní 

respondenty, kteří by k tomu měli tendence, že je třeba zachovat určitý odstup od události, 

aby nedošlo k jejich retraumatizaci. Na konci rozhovoru bude respondent stručně seznámen 

s odhadem rizika a informován o případných možnostech následné pomoci, v souladu 

s konceptem TGIP. Rozhodnutí o jejich využití je dobrovolné a bude ponecháno na 

respondentovi.  

5.4.3 Administrace PTSS-10 a rozhovor 

Po šesti měsících od konce incidentu bude respondent navštíven výzkumníkem – 

tazatelem, který s ním prováděl předchozí screening. Jeho snahou bude navázat 

s respondentem dobrý kontakt a vytvořit příjemný a bezpečný prostor pro rozhovor.  Tazatel 

informuje respondenta o účelu a průběhu návštěvy a ujistí se, že respondent souhlasí 

s pokračováním ve výzkumu.  Poté proběhne polostrukturovaný rozhovor, jehož cílem bude 

zmapovat výskyt stresorů a salutorů v životě respondentů za uplynulých šest měsíců od 

události. Způsob provedení tohoto rozhovoru je popsán v následující části věnované 

výzkumným metodám. Seznam otázek k rozhovoru je uveden v Příloze 3. 
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Po skončení rozhovoru tazatel plynule přejde k závěrečné fázi, v níž respondentovi 

zadá sebeposuzovací škálu PTSS-10, zaměřenou na vyhodnocení přítomnosti symptomů 

posttraumatického stresu. Na její vyplnění bude respondentovi poskytnuto tolik času, kolik 

bude potřebovat. Po vyplnění tohoto dotazníku tazatel zodpoví případné otázky, poděkuje za 

spolupráci a rozloučí se. Další postup je popsán v části nazvané Způsob zpracování dat. 

5.5 Výzkumné metody 

Na vzorku osob bude proveden screening pomocí upravené verze metody CRI, která 

bude pojmenována CRI-H (Cologne Risk Index – Hostages). Pro ověření její predikční 

schopnosti bude použito metody Post-Traumatic Symptom Scale (PTSS-10), která se 

zaměřuje na symptomy posttraumatu. Stresory a salutory, které mohly mít vliv na míru 

výskytu těchto symptomů, budou zmapovány pomocí rozhovoru. 

5.5.1 Cologne Risk Index – Hostages (CRI-H) 

Jde o screeningový dotazník, který na základě posouzení řady faktorů určuje riziko 

vzniku traumatických symptomů u obětí. Nejedná se v žádném případě o diagnostickou 

metodu. Zmíněné faktory lze shrnout do čtyř skupin: 

 dispoziční faktory (např. předchozí traumatizace) 

 objektivní situační faktory (např. závažnost zranění) 

 subjektivní situační faktory (např. disociativní zážitky) 

 rizikové a ochranné faktory (např. negativní zkušenost s institucemi a vzdělání) 

Originální verze má 11 položek a skór v rozmezí 0 až 16 bodů. Upravená verze CRI-H 

má 13 položek a skór v rozmezí 0 až 18 bodů. Větší počet bodů znamená větší riziko rozvoje 

traumatických symptomů. CRI umožňuje diferencovat oběti na tři skupiny:  

1) Skupina lidí samostatně se zotavujících (Self-Recovery): Lidé v této skupině 

jsou schopni sami se vyrovnat s traumatem pomocí přirozeného průběhu, s využitím vlastních 

zdrojů a bez trvalých následků. 

2) Skupina lidí s potenciálním rizikem (Switchers): Do této skupiny patří lidé, kteří 

jsou stejně jako první skupina schopni se sami přirozeně zotavit, ale za podmínky neexistence 

dalších rizikových faktorů (např. negativní následné zkušenosti se sociálním prostředím či 

s institucemi, nezaměstnanost, retraumatizace). Pokud se tyto zátěžové faktory vyskytnou a 

negativně zasahují do procesu zotavení, oběti se přesunou do skupiny s vysokým rizikem. 

3) Skupina lidí s vysokým rizikem (High-Risk): U této skupiny existuje vysoké 

riziko vzniku chronické PTSD či dalších poruch, například závislostí, deprese nebo 
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úzkostných poruch. Traumatický proces může trvat několik let, příznaky se mohou zhoršovat 

nebo se mohou objevit až po určitém časovém odstupu ve formě takzvané odložené PTSD 

V původní studii byla hranice pro skupinu s potenciálním rizikem 4 body, pro skupinu 

s vysokým rizikem 6,4 bodu. Ve studii z prostředí Jižní Afriky byla hranice pro skupinu 

s vysokým rizikem stanovena na 7,5 bodu. Dotazník se smí zadávat až po 72 hodinách od 

události (Fisher & Riedesser, 2009; Peltzer, 2000) 

5.5.2 Post-Traumatic Symptom Scale (PTSS-10) 

PTSS-10 je desetipoložková sebeposuzovací škála orientovaná na zjišťování příznaků 

posttraumatického stresu. Položky zahrnují tyto symptomy: problémy se spánkem, noční 

můry, deprese, snadná vylekatelnost, stranění se ostatních, podrážděnost, náladovost, pocity 

viny, strach ze vzpomínek na událost, svalové napětí. Osoby hodnotí, do jaké míry zažívají 

tyto symptomy na sedmibodové Likertově škále, přičemž odpověď nikdy je hodnocena 0 body 

a odpověď stále je hodnocena 6 body. Větší počet bodů znamená četnější symptomatiku 

posttraumatu. Výsledné skupiny podle bodů jsou následující: 

 0 – 17 bodů: subklinické symptomy 

 18 – 23 bodů: zvýšené stresové symptomy 

 24 – 35 bodů: podezření na PTSD (riziková skupina) 

 více než 36 bodů: pravděpodobný výskyt PTSD 

PTSS-10 není klinickým diagnostickým nástrojem, na jeho základě nelze vyslovit 

diagnózu PTSD, ale umožňuje udělat si představu o druhu a počtu symptomů, které se u 

posuzované osoby objevují. Na tomto základě je pak možné provést klinickou diagnostiku 

k tomu určenými metodami (Schüffel, Schade, & Schunk, 2004). 

5.5.3 Rozhovor 

Bude se jednat o výzkumný rozhovor, jehož cílem bude získání informací – podle 

Ferjenčíka (2000) tedy půjde o poznávací rozhovor neboli interview. Z hlediska formy půjde 

o rozhovor polostrukturovaný, který se vyznačuje předem připraveným seznamem otázek, ale 

relativní volností způsobu a formy odpovědí na ně. Otázky se týkají stresorů a salutorů 

v uplynulých šesti měsících života respondenta. Byla použita kombinace uzavřených otázek, 

které se ptají na výskyt určitých událostí a otevřených otázek, které se v případě kladné 

odpovědi snaží zjistit detailnější informace. 

Tazatel na začátku vysvětlí smysl a obsah rozhovoru. Rozhovor povede citlivým 

způsobem – zdrží se hodnocení, emocionálně příliš těžkým otázkám se buď vyhne, nebo 

otázku odloží na později. Bude aktivně naslouchat a při vhodných příležitostech parafrázovat 



42 

 

a doptávat se na podrobnosti. Celý rozhovor bude nahráván na magnetofon se souhlasem 

respondenta. Seznam otázek k rozhovoru je uveden v Příloze 3.  

5.6 Způsob zpracování dat 

Budou vypočítány skóry ze screeningového dotazníku CRI-H a ze sebeposuzovací 

škály PTSS-10. Data budou převedena do statistického softwaru a zpracována za použití 

deskriptivní a induktivní statistiky. Nejdříve bude použita deskriptivní statistika pro účely 

popisu vzorku. Bude zmíněn počet mužů a počet žen ve vzorku a tomu odpovídající 

procentuální zastoupení podle pohlaví. Dále bude popsán věkový rozsah výzkumného vzorku, 

aritmetický průměr a směrodatná odchylka. 

Následovat bude induktivní statistika, jejímž cílem bude prokázat validitu a reliabilitu 

vytvořené metody CRI-H. Reliabilita bude testována výpočtem koeficientů split-half 

reliability a Cronbachovy alfa pro určení vnitřní konzistence. Tyto koeficienty mohou nabývat 

hodnot od 0 do 1, přičemž za vyhovující reliabilitu bude považována hodnota větší než 0,7. 

Pro určení validity bude použito hledisko kriteriální prediktivní validity. Důvodem je, 

že zkoumáme míru souladu výsledků dotazníku CRI-H s kritériem, jehož pozdější úroveň 

chceme z výsledků dotazníku předpovídat. Tímto kritériem je přítomnost symptomů 

posttraumatu, kterou zjišťujeme metodou PTSS-10. Jinak řečeno zkoumáme, zda zvýšená 

přítomnost rizikových faktorů opravdu povede ve větší míře k výskytu zmíněných symptomů. 

To zjistíme výpočtem podle Pearsonova korelačního koeficientu. Ke kontrole vlivu dalších 

proměnných (stresorů a salutorů) na tento vztah, bude použit výpočet pomocí parciální 

korelace. Korelace jednotlivých položek s kritériem bude zjištěna výpočtem podle 

Spearmanova korelačního koeficientu. Korelační koeficienty budou posouzeny a v případě 

nedostatečné korelace bude taková položka vyřazena z finální podoby dotazníku. 

Rozhovory o stresorech a salutorech budou doslovně přepsány a podrobeny 

kvantitativní i kvalitativní analýze. Kvantitativní analýza bude spočívat v převedení odpovědí 

na skóry, které budou vyjadřovat počet přítomných stresorů a salutorů u respondentů. Tento 

skór bude použit pro výše zmíněnou parciální korelaci. Kvalitativní analýza bude spočívat 

v analýze odpovědí na otevřené otázky. Pomocí otevřeného kódování budou vytvořeny 

kategorie, které budou následně upřesněny či spojeny s jinými v rámci axiálního kódování. 

Proces bude zakončen selektivním kódováním, které identifikuje klíčové kategorie a jejich 

případné souvislosti. Cílem bude zmapovat, jak respondenti subjektivně hodnotili vliv 

stresorů a salutorů, který vnímali jako nejvýznamnější, jaký typ jednotlivých salutorů (např. 

terapie) využili a proč. Podle rozsáhlosti odpovědí a nalezených kategorií bude zvážena i 
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formulace zakotvené teorie, která by mohla být základem pro budoucí ověření kvantitativním 

výzkumem. 

5.7 Úskalí a limity 

Podle Alexandera (2010) je výzkum v oblasti obětí braní rukojmích limitován 

z několika důvodů. Za prvé, naráží na etické otázky, protože se jedná u obětí o velice citlivé 

téma a výzkumné aktivity mohou vést k jejich retraumatizaci. Za druhé, vzorky osob mívají 

obvykle malý rozsah, protože se soustředí jen na oběti jednotlivých incidentů. Autor si také 

všímá, že chybí poznatky o vlivu počtu zadržovaných osob na následné vyrovnávání se 

s událostí (Alexander, 2010). 

I při návrhu tohoto výzkumu jsem si byl vědom etického rozměru věci. Možnosti 

retraumatizace se nelze nikdy zcela vyhnout, ale lze snižovat její riziko. To jsem se pokusil 

zajistit dobrovolností účasti, ohleduplným získáváním dat od respondentů a přítomností 

vyškoleného odborníka. Byly tak uplatněny poznatky o škodlivosti hloubkových debriefingů 

pro oběti. Účel výzkumu, kterým je pomocí vytvoření specializované metody zlepšit 

následnou péči o propuštěné rukojmí, podle mého názoru dostatečně vyvažuje etická rizika 

s ním spojená. 

Úskalím výzkumu bude rovněž získání dostatečně rozsáhlého vzorku. Vycházím 

z toho, že incidenty s rukojmími nejsou v evropských státech zcela běžné, i když v poslední 

době se zdá, že se objevují stále častěji. Tento problém jsem se rozhodl vyřešit formou 

spolupráce výzkumných subjektů z více zemí.  Jsem si však plně vědom toho, že organizace 

této spolupráce a vzájemná komunikace by při realizaci výzkumu přinášela mnohé problémy, 

které by bylo třeba vyřešit. Jedním z nich by mohla být jazyková bariéra a s tím související 

nutnost tvorby více jazykových mutací výzkumných metod. Dalším úskalím, se kterým je 

třeba počítat, je nízká návratnost dotazníků. Vysvětlením užitečnosti vyplnění dotazníku pro 

respondenta jsem se pokusil tomuto problému předejít. 

Výzkum se snažil reagovat na situaci, že není dostatečně prozkoumán vztah mezi 

počtem zadržovaných osob a způsobem zpracování traumatu. To se snažil tento výzkum 

alespoň částečně napravit přidáním příslušné položky do vzniklé verze dotazníku CRI-H. 

Vyhodnocení korelace této položky s následným výskytem posttraumatických symptomů 

může být prvním ukazatelem směru, kterým by se měl ubírat následující podrobný výzkum. 

Ten by mohl zohlednit počet rukojmích mnohem diferencovaněji, než tomu bylo v tomto 

výzkumu. 
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Pro účely této práce jsem provedl určitá zjednodušení a uvědomuji si, že jejich 

následkem je určitá limitace jeho výsledků. Prvním příkladem je zvolená doba, po které bude 

respondentům zadán dotazník na symptomy PTSD. Je zřejmé, že tímto způsobem nelze 

postihnout případy odloženého nástupu PTSD, který může nastat kdykoliv v průběhu života 

jedince. Tento problém by vyřešil podstatně náročnější longitudinální výzkum.  

Druhým příkladem je způsob validizace dotazníku CRI-H, která byla provedena 

korelací s výsledky jedné další metody (PTSS-10). Použití více metod za validizační 

kritérium by mělo za následek zvýšení validity. Současně by však bylo organizačně 

náročnější a ještě více by zatěžovalo respondenty, na které je nutno pohlížet jako na osoby, 

které se zotavují z traumatické události. Vždy je proto třeba zvažovat, kam až výzkum může 

zajít ve své propracovanosti, aby tím již zároveň nepoškozoval jeho účastníky. 

Na závěr zmiňuji, že využití screeningové metody je ze své podstaty spíše orientační, 

ne zcela přesnou metodou. Jejím cílem je zjednodušení a zefektivnění péče, ale nemůže nikdy 

nahradit hloubkovou klinickou diagnostiku. 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval vybranými psychologickými aspekty braní 

rukojmích. Mým cílem bylo podat o tomto tématu základní přehled pomocí shromáždění a 

utřídění psychologických poznatků z dostupné odborné literatury. Tento cíl se mi podařilo 

naplnit a níže bych rád shrnul základní poznatky, které z této bakalářské práce plynou. 

Braní rukojmích je fenoménem, jehož dřívější účel se značně liší od současného. Dříve 

šlo o nástroj používaný k zajištění míru či zaručení plateb, dnes je tento čin považován za 

čistě nežádoucí jev. Motivace pachatelů je různorodá, držení rukojmích jim může sloužit jako 

nástroj k dosažení cíle či jako způsob vyjádření svého aktuálního problému. Od 80. let se 

kromě dříve převažujících teroristických skupin objevují noví pachatelé této činnosti, 

například obklíčení zločinci, jedinci v životní krizi či osoby trpící duševní poruchou. 

Po neúspěchu využívání síly k řešení těchto incidentů se primární variantou stalo 

krizové vyjednávání, které se vyznačuje usilováním o mírové řešení a vysokou efektivitou. 

Existuje řada modelů krizového vyjednávání, které vyjednavači kreativně využívají s ohledem 

na konkrétní případy. Vyjednávání je týmová záležitost a svou roli, zejména ve formě 

konzultací, v něm mohou hrát i psychologové. Snaha médií informovat o incidentech může 

vyjednávání zkomplikovat, správným postupem však lze možným problémům předcházet. 

Prožívání rukojmích prochází fázemi od popření po zpracování události. U některých 

jedinců však dochází po incidentu k dlouhodobým potížím, nejčastěji ve formě 

posttraumatické stresové poruchy. Stockholmský syndrom je specifickou reakcí rukojmích a 

v současnosti je tento koncept podrobován značné kritice. V návrhu výzkumu byl popsán 

postup tvorby screeningové metody, která má sloužit ke stanovení míry rizika rozvoje 

posttraumatického stresu u obětí. Za tímto účelem jsem navrhl upravení existující metody a 

následující validizační proces pro ověření její vhodnosti. 

Mezi další psychologické aspekty, které by si zasloužily odbornou pozornost, patří 

například copingové strategie, dopad incidentů na vyjednavače, specifika vyjednávání podle 

druhu pachatelů a mnohé další. V této práci jsem se jim kvůli stanovenému rozsahu nemohl 

věnovat, ale do budoucna by jejich důkladnější výzkum jistě přispěl důležitými poznatky, 

využitelnými pro zkvalitňování krizového vyjednávání a péče o oběti.  
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Přílohy 

Příloha 1 – Cologne Risk Index (CRI) 

 

indikátory kritéria Rozpětí skórů 

1. charakter útoku 

- Zásadní fyzické a / nebo psychické poškození (útok se zbraní, 

vloupání, přepadení), únos, znásilnění = 1; 

- menší zranění = 0 

0 nebo1 

2. Ohrožení života 

- Objektivně život ohrožující situace a / nebo subjektivně zakoušený 

strach z usmrcení = 2; 

- jiné = 0 

0 nebo 2 

3. peritraumatické disociace 

- Objeví-li se příznaky disociativní zkušenosti během traumatické 

události. Jeden silný disociativní zážitek = 1; 

- více disociativních zážitků, ale ne tak silných = 2; 

- několik silných disociativních zážitků = 3; 

- nejméně dva extrémně silné disociativní zážitky, různého typu = 4 

0 až4 

4. vícečetná (opakovaná) 

traumatizace 

- Další traumatické zážitky během života – bez ohledu na to, jak 

dlouho před poslední traumatickou situací: 

- jeden = 0,3 

- dva zážitky = 0,6 

- velmi závažné zážitky, jsou-li viditelně aktivovány = až 2 

0; 0,3; 0,6; 2 

5. závažnost traumatické události 

Zhodnocení „Objektivního“ závažnosti incidentu (shrnutí dalších 

situačních faktorů kromě bodu 3 – disociace a 4 – opakovaná 

traumatizace) 

0 až 1 

6. délka vystavení traumatické 

události 

Skutečné trvání traumatické situace. Pro velmi dlouhé traumatické 

události – asi 30 minut = 1; jinak = 0 
0 nebo1 

7. negativní zkušenosti 

s institucemi 

- Negativní zážitky s policií, soudem, sociálními pracovníky, úřady a 

dalšími = 0,5; 

- když se objeví zvláště stresující zkušenosti s nimi (např. je-li 

opakovaně zmiňována) = 1 

0; 0,5; 1 

8. negativní zkušenosti se 

sociálním prostředím 

Např. poznámky ve smyslu toho, že by člověk neměl být tak citlivý 

nebo že je to chyba toho člověka a další = 1; jinak 0 
0 nebo 1 

9. Závažnost zranění 

Závažná tělesná i psychická zranění, zejména ta, která 

předpokládají trvalé následky (jizvy, omezení pohybu a další) = 1; 

jinak 0 

0 nebo 1 

10. známost pachatele 
Když je pachatel známý nebo partnerské násilí, násilí v rodině = 1; 

jinak 0 
0 nebo 1 

11. zaměstnání Nezaměstnanost oběti = 1; jinak 0 0 nebo1 

12. vzdělání SŠ bez maturity = -1; s maturitou a vyšší = -2; jinak 0 0 až -2 
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Příloha 2 – Verze CRI-H 

Oproti původní verzi CRI je upravena položka č. 6 a přidána položka č. 13 a č. 14: 

 

 

  

6. délka vystavení traumatické 

události 

Skutečné trvání traumatické situace. Pro velmi dlouhé traumatické 

události – déle než 24 hodin = 1; do 24 hodin = 0 
0 nebo1 

13. pohlaví oběti Žena = 1;  Muž = 0 0 nebo1 

14. počet zadržovaných osob Zadržován sám = 1; více osob = 0 0 nebo 1 
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Příloha 3 – Rámcové otázky k rozhovoru 

Uzavřené otázky jsou jádrové a měly by zaznít. Otevřené otázky budou užívány flexibilně podle 

potřeby a podle specifik výpovědi respondenta. Níže jsou uvedeny pouze příklady otevřených otázek. 

Otázky na stresory: 

Došlo u vás v období po incidentu k: 

1. úmrtí blízké osoby?   Pokud ano: O koho se jednalo? Jak vás to zasáhlo? Jak jste se s tím 

vyrovnával? 

2. rozvodu?   Pokud ano: Jak vás to zasáhlo? Jaký byl průběh rozvodu? 

3. zranění či nemoci? Pokud ano: O jakou nemoc/zranění šlo? Jak tím byl ovlivněn váš 

život? 

4. ztrátě domova?  Pokud ano: Jak k tomu došlo? Nalezl jste náhradu? 

5. ztrátě zaměstnání?  Pokud ano: Jak k tomu došlo? Nalezl jste jiné zaměstnání? 

6. stěhování?  Pokud ano: Co bylo důvodem? Jak probíhalo?  

7. jiné stresové události?  Pokud ano:  O jakou událost šlo? Jaký na vás měla vliv? 

Otázky na salutory: 

V období po incidentu: 

1. vyhledal jste podporu rodiny?   Pokud ano: U koho? Jakou měla podpora formu? 

2. vyhledal jste podporu přátel?  Pokud ano: U koho? Jakou měla podpora formu? 

3. vyhledal jste podpůrnou skupinu?  Pokud ano: Jakou? Pomohla vám? V čem? 

4. vyhledal jste terapii?   Pokud ano: Jakou? Pomohla vám? V čem? 

5. používal jste nějakou vědomou strategii k vyrovnání se s událostí?  Pokud ano: Jakou? 

Pomohla vám? V čem? 

V případě odpovědi NE na výše uvedené otázky: Proč jste tuto možnost nevyužil? 

Co jiného vám pomohlo se s událostí vyrovnat? 

Závěrečné otázky 

Co vám způsobilo největší stres? Co vám nejvíce pomohlo? Proč myslíte, že tomu tak bylo? 


