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Abstrakt 
 

Cílem předložené studie je odpovědět otázku, zda lze snížit delikventní chování nebo 

rizika, která k němu vedou, u odsouzených pachatelů násilí s poruchou osobnosti pomocí 

nově vyvinutého terapeutického programu zaměřeného na trestný čin (TERČ), a  pokud ano, 

jak se budou tyto změny projevovat v míře recidivy a odrážet v osobnostních 

charakteristikách odsouzených. TERČ byl poprvé systematicky aplikován v roce 2008 ve 

Specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování ve Vazební 

věznici Liberec a staví na prvcích Ambulantního intenzivního programu (AIP) ze Švýcarska. 

Do programu TERČ bylo od roku 2008 do roku 2015 zařazeno 100 odsouzených, z toho 

65 jedinců program řádně dokončilo a 57 bylo propuštěno na svobodu. Z již propuštěných 

absolventů programu TERČ recidivovalo do 12 měsíců 10,4 %, ze všech odsouzených 

zařazených do programu TERČ selhalo (bylo vyloučeno) nebo recidivovalo od roku 2009 bez 

časového omezení 30,2 % jedinců. Absolventi vykázali pozitivní, statisticky významné 

změny ve sledovaných oblastech životní spokojenost, emoční stabilita, sebenáhled, 

sebekontrola a agresivita, zatímco na škálách reprezentujících poruchu osobnosti nebyl 

pozorován pozitivní, statisticky významný efekt. U odsouzených, kteří později recidivovali, 

byly změny signifikantně nižší než u stabilních absolventů. U kontrolní skupiny nedosahovaly 

změny hladiny statistické významnosti. V druhé kontrolní, tzv. zrcadlové studii probandi po 

absolvování programu TERČ dosáhli statististicky významných změn u sledovaných 

proměnných i tam, kde předtím v běžném výkonu trestu žádné změny zaznamenány nebyly. 

 

 

Klíčová slova: terapie zaměřená na trestný čin, zacházení s pachateli násilí, efektivita 

intervencí, osobnostní změny, snížení rizika recidivy, vězeňská služba  
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Abstract 
 

This paper addresses the question of whether individual delinquent behaviour, 

or criminogenic risks that lead to it, can be reduced for convicted violence offenders with 

personality disorder, using the newly developed offence-oriented therapeutic program TERČ 

(“TARGET”). If so, how will these changes manifest in the recidivism rate, and how they will 

reflect the personality characteristics of inmates. TARGET was first systematically applied 

within a special treatment unit for prisoners with mental and behavioral disorders in Liberec 

Remand Prison in 2008. It is based on selected elements of the Ambulant intensive program 

(AIP) from Switzerland. A total of 100 convicts were entered TARGET from 2008 to 2015. 

65 individuals completed the program successfully, and 57 were released again. The already 

released graduates of TARGET re-offended within 12 months in 10.4%. Of all admitted 

TARGET participants,  a total of 30.2% either relapsed or failed during the program since 

2009. Graduates showed positive, statistically significant changes in the monitored areas of 

life satisfaction, emotional stability, insight, self-control and aggression, while on scales 

representing personality disorder no positive, statistically significant effect was observed. For 

later re-offending prisoners, the changes were significantly lower than in stable graduates. 

The control group did not show any statistical significant changes. In the mirror-design part of 

the study, TARGET completers achieved statististically significant changes in the monitored 

variables during the program although no changes were reported during their previous 

standard sentence periode. 

 

Keywords: offence-oriented therapy, violent offender treatment, treatment efficacy, 

personality changes, reducing the risk of recidivism, prison service 
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V roce 2008 byl obviněn z několikanásobné vraždy Roman P., neboť dva dny předtím zastřelil 

policistu. Chvíli předtím zastřelil mladíka obsluhujícího v baru a den předtím pumpaře. Roman P. si 

přitom ještě krátce předtím odpykával třináctiletý trest ve věznici Plzeň-Bory, neboť deset let předtím 

zastřelil mladíka na diskotéce. Z vězení jej však předčasně propustil soud za dobré chování.  

Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že u Romana P. nebyla zhodnocena kriminogenní rizika, odsouzený 

se nepodrobil žádné intervenci zaměřené na snížení rizika recidivy ani s ním nebyly probírány motivy 

jeho trestného činu s ohledem na jeho možné opakování. Jako jediné kritérium pro vyslovení příznivé 

prognózy posloužilo soudu dobré chování, tj. odměny věznice za uklízení, stlaní a jiné povinnosti 

pracovního či režimového charakteru. Jak se však ukázalo, dobré chování Romana P. během výkonu 

trestu nebylo pro selhání po propuštění ani pro život jeho obětí relevantní.  

 

1 ÚVOD 

Míra recidivy českých odsouzených vězňů je s 70,86 % (podle Statistické ročenky 

Vězeňské služby, 2014, s. 96) jednou z nejvyšších v Evropě. Třebaže násilné trestné činy 

tvořily v roce 2013 pouze 6 % všech spáchaných trestných činů v České republice (Marešová 

et al., 2014, s. 12), pachatelé násilných trestných činů představují v populaci odsouzených ve 

věznicích celých 43 % (podle Statistické ročenky Vězeňské služby, 2014, s. 105 – 106) 

a s mírou recidivy do 12 měsíců od posledního propuštění překračující 50 % (Marešová et al., 

2011) se na celkové míře recidivy podílejí největší částí. U násilné kriminality podle Policie 

ČR v minulém roce nejvíce vzrostl počet trestných činů porušování domovní svobody a 

nebezpečného vyhrožování, stejně jako násilí proti úřední osobě. Počet vražd byl v roce 2013 

historicky jeden z nejnižších, avšak je zaznamenávána stoupající brutalita provedení těchto 

činů, přičemž více vražd než dříve je pácháno mladistvými nebo ve věku blízkém mladistvým 

a oběťmi jsou častěji než dříve senioři, vlastní rodiče a prarodiče. Za rok 2013 je evidováno 

nejméně 275 úmrtí a 7698 zranění v důsledku násilných trestných činů (policejním slovníkem 

tzv. „objektů napadení“), přičemž skutečné počty se předpokládají vyšší. Značná část útoků je 

vyvolávána z malicherných příčin, což může svědčit pro impulzivní kořeny takového jednání 

a nedostatečné sebekontrolní mechanismy pachatelů - jako by byli vykolejeni a utrženi ze 

řetězů. 

Z hlediska opakování násilného trestného činu, zasažení populace, výše škod i 

celospolečenských výdajů s tím spojených se jedná o skupinu s vysokými riziky a značným 
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dopadem. I relativně malá zlepšení v oblasti rizikového chování a snížení recidivy mohou vést 

k významnému posílení ochrany společnosti, zmírnění hmotných i nehmotných škod obětí a k 

úsporám ve výdajích státu. Na individuální úrovni lze po vymanění se z bludného kruhu násilí 

očekávat nejen zvýšení schopnosti odsouzeného žít po propuštění samostatně, legálně a 

s vyšší odpovědností za vlastní způsob života, ale rovněž jeho pozitivnější sebeprožívání, 

zlepšení zdraví, socio-ekonomického postavení a kvality života jako takové.  

 
Graf 1: Evidované násilné trestné činy a počet všech odsouzených ve věznicích v ČR v letech 2004 - 2013 
(zdroje dat: Marešová et al., 2014 a Statistická ročenka, 2014) 
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Přesto příklad uvedený v záhlaví ilustruje jistou bezradnost, co činit s odsouzenými ve 

výkonu trestu odnětí svobody pro jejich nápravu. Je nesporné, že své místo mají jak režimové 

prvky, tak odborné zacházení. České vězeňství však, přes svou značnou historickou zkušenost 

s penitenciární psychoterapií a přes širokou škálu režimových opatření a specifických 

intervencí zaváděných a postupně standardizovaných zejména po roce 2004,  ještě stále 

neopustilo diskusi, na jakou cílovou skupinu, jakými metodami a s jakou intenzitou se 

zaměřit. Jakkoliv si penitenciární odborníci i management Vězeňské služby uvědomují, že 

stávající systém vyvinutý v 90. letech již neodpovídá současným potřebám trestní, resp. 

reintegrační politiky, nejsou dosud připraveny, natož v praxi aplikovány metody umožňující 

měřit efektivitu poskytovaných intervencí.   

Informace o míře efektivity specifických programů zacházení pro odsouzené jsou přitom 

nezbytné nejen z výzkumného hlediska, ale též v praxi jako podklad pro evaluaci dopadu 
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intervencí a účelnosti vynaložených prostředků. Poskytovateli pomáhají při strategických 

rozhodnutích zaměřených na integraci odsouzených po propuštění, snižování recidivy a 

ochranu společnosti. 

Kritériem efektivity je vyjádření míry dosažení očekávaného cíle. Z hlediska strategie 

penitenciárních intervencí pro společnost je hlavním cílem snížení recidivy. Specifický 

program zacházení je tak efektivní, jakou měrou dokáže snížit recidivu či změnit jiné 

charakteristiky absolventů tohoto programu ve srovnání s recidivou vězeňské populace 

v běžném výkonu trestu, která daným programem neprošla. Proto musí měření efektivity 

sledovat kauzální vztah mezi nezávislou proměnnou, která představuje míru a druh 

intervence, a závislou proměnnou jako míru a druh recidivy, případně jiné měřené proměnné, 

např. osobnostní charakteristiky. 

Na studii efektivity by měla v ideálním případě navázat analýza nákladů a zisků pro 

evaluaci ekonomického dopadu intervencí zaměřených na snižování recidivy. Cílem analýzy 

nákladů a zisků je zajistit, aby dopad (efektivita) vynaložených prostředků byl co nejvyšší. 

Úkolem analýzy nákladů a zisků je přinést odpovědi na otázky, jaké jsou náklady na 

jednotlivé druhy intervencí, zda výsledek odpovídá míře vynaložených prostředků a zda se 

jedná se o nejefektivnější způsob dosažení žádaného výsledku, nebo je možné jej dosáhnout 

jiným či méně nákladným způsobem. Analýza nákladů a zisků tak pomůže určit, které 

intervence přispívají ke snížení společenských nákladů na kriminalitu, resp. které přinášejí 

nejvyšší ekonomický zisk. Pomůže tak rovněž formulovat, které trestné činy zatěžují stát 

ekonomicky nejvíce a kterými opatřeními lze dosáhnout úspor / zisků. 

Nic z výše popsaného české vězeňství zatím nemá k dispozici, neboť dosud nebyl 

proveden systematický výzkum, který by se zaměřoval na efektivitu různých druhů intervencí 

s odsouzenými s dopadem na snižování kriminogenních rizik nebo skutečnou recidivu při 

zohlednění zásad standardních vědeckých postupů. Těm neodpovídá buď základní design 

studií (nedostatečné nastavení kontrolní skupiny – viz např. Jiřička & Prokešová, 2012), nebo 

výběr souboru (malý vzorek, nezohlednění míry rizik, nedostatečné vymezení intervence, 

nedostatečně ohraničená cílová skupina – viz např. Biedermanová & Petras, 2011) či způsob 

statistického vyhodnocení (zpravidla omezené na základní deskriptivní statistiku). Některé 

studie se zase – podobně jako mnohé diplomové či disertační práce – zaměřují na spíše užší, 

specifickou skupinu odsouzených, často zkoumanou velmi specifickými metodami, kdy 

výsledky nelze vždy zobecnit na větší celky vězeňské populace či pro praxi (např. Polišenská 

et al., 2010; Polišenská et al., 2012). 
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Osobnostní charakteristiky odsouzených, včetně pachatelů násilí, se jako téma 

výzkumných studií tu a tam objevují (pravidelně např. v rámci publikační činnosti Institutu 

pro kriminologii a sociální prevenci, v poslední době např. Marešová et al., 2014; Blatníková 

et al., 2013; Tomášek, 2013; Biedermanová & Petras, 2010). Většinou se však nejedná 

o psychologicky zaměřené studie, případně jde o jednorázová šetření, která nepřesahují ke 

sledování vývoje těchto charakteristik v čase v souvislosti s absolvováním specifických 

intervencí. S výjimkou poměrně úzce zaměřených diplomových či disertačních prací je třeba 

vycházet spíše ze zahraniční literatury. 

Základní tezí předkládaná práce je předpoklad doložený řadou empirických zjištění (např. 

Andrews & Bonta, 2006; Lösel, 2001; McGuire, 2000 a 2008), že zatímco nízkorizikové a 

psychopatologicky nenarušené osoby budou ve smyslu snížení rizika recidivy spíše 

ovlivnitelné režimovými prvky a zařazením do práce, osoby se středními a vysokými 

kriminogenními riziky a psychopatologickými charakteristikami se sice za určitých 

podmínek na režim mohou relativně dobře adaptovat, avšak jen s malým, často 

statisticky nevýznamným dopadem na beztrestné chování po propuštění (tj. přísné 

sankce, režimová opatření a práce u těchto osob nevedou ani ke snížení recidivy, ani 

k posílení sebekontroly, sebenáhledu či dalších charakteristik považovaných za klíčové pro 

úspěšnou reintegraci). 

Většina pachatelů násilí se řadí mezi osoby s výraznou psychopatologií a výraznou 

prevalencí psychopatologické komorbidity, kde se zejména na (dissociální) poruchy osobnosti 

napojují další duševních poruchy či trendy, z nichž např. duální diagnózy kombinující 

poruchu osobnosti a závislost jsou vnímány jako běžná záležitost. Pokud se vrátíme 

k monodiagnózám, zatímco v běžné populaci je prevalence poruchy osobnosti udávána mezi 

0,2 až 9,4 %, u vězněných osob to mohou být až tři čtvrtiny (75 % uvádí Praško, 2004, s. 230; 

78 % Crighton & Towl, 2008, s. 63) a u násilníků-recidivistů až 90 % (Netík a kol., 1997, 

s. 68). 

Skutečnost, že pachatelům násilí lze přiřadit (z hlediska terapeutických možností) relativně 

homogenní klinický obraz, otevírá prostor pro psychoterapeutickou práci a sledování jejího 

vlivu na změnu klinicky, osobnostně a behaviorálně významných faktorů. Jako účinné se 

u cílové skupiny pachatelů násilí ukazují takové intervenční postupy, které pracují 

s přítomnými kriminogenními riziky, zohledňují osobnostní charakteristiku či klinický obraz 

odsouzených a jsou zaměřeny na posílení sebenáhledu, přijetí odpovědnosti za trestný čin a 

nácvik chování (sebekontroly) v zátěžových situacích.  



 7 

Očekávaným přínosem práce je tedy jednak zjištění efektivity použité intervence ve 

smyslu snížení rizika recidivy psychoterapeutickou cestou, jednak identifikace osobnostních 

ukazatelů, které u pachatelů násilí významně souvisí s recidivou násilného chování a mohou 

je predikovat, resp. které působí protektivně. 

Pátrání po možnostech měření behaviorálních a osobnostních změn pachatelů násilí a po  

efektivitě specifických intervencí v předložené práci sleduje červenou nit, jež vede od 

základních teoretických východisek až ke specifickým metodologickým a intervenčním 

postupům užitým v této práci. Protože je disertační práce předkládána v oboru klinické 

psychologie, je její teoretická část vystavěna dle klinické tradice na pilířích Osobnost, Terapie 

a Metodologie. Tyto tři pilíře nesou paradigmata, která vymezují, co má být zkoumáno, podle 

jakých pravidel a konvencí, s jakými přístupy a jakými metodami.  

Ne všechna paradigmata a principy (např. princip rizik, potřeb a responzivity) mají zdroj 

v klinické psychologii, naopak vycházejí spíše z řady dalších vědních disciplín, mezi jinými 

zejména ze sociální a forenzní psychologie a kriminologie. Je otázkou, nakolik je lze 

považovat za ideální a všeobecně platná – už jen z toho důvodu, že byla vybrána z řady 

jiných, často konkurenčních přístupů. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí stále ještě 

nacházejí spíše jen okrajové uplatnění, zatímco v anglosaském světě a západoevropských 

zemích jsou sdílena většinou kriminologů a penitenciárních výzkumníků a jsou obsahem též 

řady Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy1, může jejich volba představovat alespoň 

určitou inspiraci.  

V následujícím přehledu, který shrnuje strukturu teoretické části práce a měl by 

představovat propojení autorových úvah do logicky navazujícího a vnitřně konzistentního 

celku, jsou v levém sloupci formulovány základní otázky, jež stály základem této výzkumné 

studii, uprostřed jsou stručně charakterizována příslušná východiska a koncepty a pravý 

sloupec odkazuje na příslušnou kapitolu v textu. 

 

                                                 
1 Například Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of Ministers to member States concerning 

dangerous offenders; 

Recommendation CM/Rec(2000)20 of the Committee of Ministers to member States on the role of early 
psychosocial intervention in the prevention of kriminality; 

Recommendation CM/Rec(2003)23 of the Committee of Ministers to member States on the management by 
prison administrations of life sentence and other long-term prisoners; 

Recommendation CM/Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member States on the European Prison 
Rules. 
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Tabulka 1:  Schematické řešení disertační práce 

Problém Řešení Kapitola 

Jak se lze zabývat 
účinností (efektivitou) 
terapické intervence 
násilníků s poruchou 
osobnosti?  

Intervence je tak efektivní, jakou měrou dokáže  
- snížit recidivu absolventů programu ve srovnání 

s recidivou běžné vězeňské populace, 
-  dosáhnout pozitivních behaviorálních a/nebo 

osobnostních změn.  

Úvod 
 

OSOBNOST 

Jaké přístupy ke 
zkoumání osobnosti 
jsou k dispozici? 

Klinický přístup: psychopatologie 
Analytický: jako výsledek interakcí jednotlivých 
faktorů, normalita a patologie tvoří póly spektra 

Obecně k osobnosti a 
osobnostním teoriím 

Je možné dosahování 
a sledování změn na 
osobnostní úrovni?  

Dynamicky: v psychoterapii duševními pochody 
Strukturálně: v osobnostních charakteristikách  

Konzistence osobnosti a 
její změny 

Jak jsou poruchy 
osobnosti responzivní 
ke změně? 

Poruchy osobnosti jsou značně stabilní a nejsou 
slibným cílem intervence. Změna je možná na 
úrovni komorbid a interagujících risk faktorů.   

Psychopatie, ASPD a 
dissociální porucha 
osobnosti 

TERAPIE 

Jaký intervenční 
přístup vybrat? 

Jako účinná se ukázala terapeutická komunita, 
dávající dostatek prostoru i bezpečí pro aplikaci 
terapie zaměřené na trestný čin.   

Specializovaná oddělení 
 

Jak lze maximalizovat 
užitek z intervence?  

Principy rizik, potřeb a responzivity Principy efektivních 
intervencí s odsouzeným 

Jaké konkrétní prvky 
má intervence mít? 

Obsahově se krýt s cíli. Pro zvýšení sebenáhledu 
konfrontovat se sebenáhledem. Pro snížení rizika 
násilí a recidivy tematizovat násilí a trestný čin.  

Terapie zaměřená na 
trestný čin 

METODOLOGIE 

Jaký výzkumný design 
má studie mít? 

Musí být etický a proveditelný. Kombinace kvazi-
experimentálního designu a zrcadlové studie. 

Měření efektivity a 
výzkumný design 

Jaké změny měřit? Kriminogenní rizika (PCL-R, HCR-20), Prožívání a 
spokojenost (DŽS, SOS-10), poruchu osobnosti 
(PSSI, MMPI-2, SPARO), typologii a základní 
nastavení osobnosti (SPARO, NEO-PI-R, PSSI), 
klinické komorbidity (MMPI-2), změny 
osobnostních zdrojů a charakteristik (SPARO, 
MMPI-2, NEO-PI-R). 

Použité 
psychodiagnostické 
metody a statistické 
nástroje 

Jak změny měřit? Jednovýběrový t-test (mezi aktivní a kontrolní 
skupinou), párový t-test (pre-test a post-test), 
vícevýběrová ANOVA (mirror-design), korelace 
(mezi proměnnými)  

Použité 
psychodiagnostické 
metody a statistické 
nástroje 
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Do úvodu se rovněž sluší uvést, z jakých „výzkumně-kulturních“ okruhů tato práce 

vychází při shromažďování poznatků a čerpání východisek pro provedenou studii. 

V českém prostředí byly prvním svazkem pramenů dnes už historické práce spojené 

s činností Výzkumného ústavu penologického Sboru nápravné výchovy ČSR, které svého 

času do českého vězeňství zaváděly inovativní postupy, nikoliv vzdálené těm moderním 

západním, a empiricky je popisovaly. Patří sem práce Jiřího Čepeláka, Jana Němce či Miluše 

Urbanové i studie dalších autorů publikované v bulletinech2, ale svým způsobem sem lze 

zařadit též přeložené zahraniční texty, např. dánského psychiatra Georga Kristoffera Stürupa 

(1968), který svými terapeutickými postupy s odsouzenými psychopaty, podobně jako další 

skandinávští a polští autoři, významně inspiroval české (československé) vězeňství v době, 

kdy byl přístup k informacím ze svobodného světa ztížen a léčba neléčitelných („Treating the 

Untreateable“) znevažována. 

V novější době funkci výzkumného ústavu částečně převzal Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, pod jehož hlavičkou z psychologů publikují zejména  Šárka Blatníková a 

Alena Marešová, případně Policejní akademie s autorkami Vratislavou Černíkovou, Janou 

Firstovou či Marcelou Moulisovou. Samotná Vězeňská služba ČR se vlastního výzkumného 

pracoviště postupně vzdala, jakkoliv pod hlavičkou Institutu vzdělávání Vězeňské služby 

(dnes Akademie VS) vznikaly cenné studie a přehledové materiály zejména z pera 

Jana Sochůrka, Květuše Slukové a Lubomíra Bajcury. Na katedře psychologie Univerzity 

Karlovy k forenzní psychologii publikují Ilona Gillernová a Hedvika Boukalová. 

Mimo zmíněné instituce, které mají výzkum forenzní psychologie takříkajíc v popisu 

práce, nelze opomenout práce soudního znalce Karla Netíka, který se ve svých studiích 

zaměřuje zejména na pachatele násilí mezi mladistvými a kriminální agresory vůbec, stejně 

jako na poruchy osobnosti, dále Petra Weisse, Jiřího Rabocha či Slavoje Brichcína, kteří se 

věnují pachatelům sexuálně motivaných trestných činů, či práce Veroniky Polišenské, 

zaměřená na pachatele vloupání. V poslední době začíná nabývat na významu výzkum 

agresivity u impulzivních násilníků zaměřený na genetické koreláty, které v českých 

věznicích již řadu let zkoumá Jan Vevera.  

Současná anglosaská a německá literatura, která v posledních přinejmenším dvou 

dekádách určuje tón výzkumu a praxe forenzní a penitenciární psychologie (srv. též 

                                                 
2 Strojopisové Bulletiny Výzkumného ústavu penologického Sboru nápravné výchovy ČSR vycházely zejména 

v 70. a 80. letech. Většinou byly tematicky zaměřeny, vznikaly takto i monografie a zprávy z aktuálních 
výzkumů. 
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„correctional psychology“ či „penal science“), představovala druhý svazek pramenů. Patří 

sem především Kanaďané z University of British Columbia a ze Simon Fraser University: 

Don Andrews a James Bonta (v roce 2008 navštívil Prahu), kteří jsou považováni za autory 

obecně respektovaných principů efektivních intervencí, založených na modelu 

kriminogenních rizik a potřeb RNR (risk, need and responzivity), dále William J. Marshall, 

Christopher D. Webster, Kevin Douglas či Stephen Hart (v roce 2011 v Praze vedl seminář 

k nástrojům hodnocení rizik), kteří forenzní psychologii přinesli nástroje na hodnocení 

kriminogenních rizik (PCL-R, HCR-20) a přispívají k výzkumu pachatelů násilí, psychopatie 

a poruchy osobnosti. Také sem patří Britové: Mark W. Lipsey, který svými meta-analýzami 

zaměřenými na efektivitu intervencí s vězni ve své době provětral zatuchlé pracovny 

spokojených vězeňských terapeutů, James McGuire, shrnující v řadě svých příspěvků globální 

poznatky o tom, „co funguje“, nebo výzkumníci z Institutu kriminologie v Cambridge, 

především David Farrington a Friedrich Lösel (třebaže posledně jmenovaný je Bavor), autoři 

longitudinálních studií (Cambridgská a Norimberská studie) zaměřených na sledování 

dlouhodobých individuálních změn ve vztahu ke kriminalitě. Protože hodnocení 

kriminogenních rizik a terapeutické intervence zaměřené na snížení rizika recidivy jsou na 

Britských ostrovech velmi dynamickými odvětvími a do jisté míry určují směr vývoje 

v dalších zemích, zařadil autor mezi hlavní zdroje i publikace forenzních psychologů David 

A. Crightona a Grahama J. Towla z Psychologického pracoviště britského Ministerstva 

spravedlnosti. 

Poznatky přicházející z anglosaských zemí jsou na evropském kontinentě akceptovány, 

avšak většinou nejsou aplikovány v původní podobě. Spíše inspirují k hledání vlastních 

modelů. Jedním z nich je autor tzv. terapie zaměřené na trestný čin, která je klíčovým 

konceptem této disertační práce, Němec Frank Urbaniok, který spolu s dalšími (Jérôme 

Endrass, Astrid Rossegger) vybudoval vlastní „školu“ založenou na moderních psychiatricko-

psychologických přístupech ve švýcarském kantonu Curych a do Čech o ní jezdil na pozvání 

Vězeňské služby přednášet. Jiným příkladem je Steven Feelgood, ředitel sociálně-

terapeutického centra v Braniborsku, který v Německu implementoval tzv. Good Lives 

Model, terapii pro pachatele násilí, vyvinutou Novozélanďanem Tony Wardem a rozšiřující 

koncept RNR (který současně tak trochu kritizuje) o podporu protektivních faktorů. 

Značnou část zde citované literatury si autor dovezl ze své krátkodobé stáže z knihovny 

Institutu pro kriminologii na Univerzitě v Cambridge – na letištní váze tehdy musel oželet 

několik osobních věcí, aby byl i s tak praskajícím kufrem vpuštěn do letadla. Jako dobrý 
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rozcestník pro další literaturu k odsouzeným s poruchou osobnosti sloužila také 

minimalisticky nenápadná, ale na sedm tisíc článků či odkazů obsahující internetová stránka 

Roberta Hareho www.hare.org.   

Výzkum efektivity terapeutického zacházení s pachateli trestných činů zažívá ve světě 

opětovný boom a posouvá se od „plánovačů programů zacházení“ a „snižovačů recidivy“ 

k trochu jinému druhu „efektivity“, kde intervence s odsouzenými sledují odlišné cíle, ať už 

se jedná o zdravotní péči, pastorační programy, kulturní aktivity, nově rostoucí trend 

zaměřující se na „well-beeing“ vycházející z pozitivní psychologie (Seligman, Linly & 

Joseph, 2004), programy restorativní justice nebo reintegrační programy.  

Z české perspektivy není ani tak podstatné, nakolik se jedná o další „módní vlnu“ 

(podobně jako na počátku 70. let, než s výsledky prvních meta-analýz přišlo vystřízlivění - 

Martinson, 1974), dlouhodobý vývoj navázaný na potřeby státu a efektivní hospodaření s 

veřejnými finančními zdroji, nebo o důsledek vývoje hodnot ve společnosti (minimálně té 

západně orientované). Český výzkum na tomto poli v poslední době neudělal mnoho 

zkušeností, žádnou širší kontrolovanou studii zatím nevyprodukoval a rovněž v trestní politice 

České republiky se poznatky tohoto druhu dosud odrážely spíše skromně.      

  

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 OSOBNOST 

2.1.1 Obecně k psychologii osobnosti 

Nelze začít jinak než u osobnosti pachatele, neboť právě osobnost je důležitým faktorem 

ve forenzně-psychologickém výzkumu, chceme-li na základě poznání osobnostních 

charakteristik a vlastností pachatele vytvářet vhodné intervenční metody a sledovat, na co 

působí. 

Zdá se, že současná psychologie nemá v rukávu moderní a zároveň všeobecně přijímanou 

teorii osobnosti, kterou by mohla vytáhnout jako důstojného soupeře proti klasickým 

psychologickým teoriím. Klasickým teoriím už přitom doba použitelnosti do značné míry 

vypršela – jsou sice stále vyučovány, nechybí v žádné psychologické příručce zaměřené na 

osobnost a slouží často jako odrazový můstek výzkumným studiím, avšak pro aplikované 
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použití v současné psychoterapii jejich význam spíše klesá a prostor je uvolňován různým 

eklektickým přístupům.  

Tyto eklektické přístupy do jisté míry tlumí vlny, na nichž se houpe „výzkumný duch 

doby“, aby ve střídavém rytmu vyzdvihoval zájem o „vlivy vnitřní“ (vše je v biologických 

faktorech a genetické variabilitě) a „vlivy vnější“ (vše je v získané zkušenosti, v prostředí a 

výchově).  

Současná doba se ve výzkumu osobnosti zdá být možná příznivěji nakloněna studiím 

zaměřeným na biologické vlivy a na stále větší oblibě se těšící honbu za genetickými koreláty 

(v českém prostředí a v souvislosti s impulzivními násilníky viz ilustrativně např. Vevera et 

al., 2009), které nabízejí bohatý prostor pro zkoumání mozkových struktur a biochemických 

procesů pomocí stále jemnějších zobrazovacích technik. Důraz je kladen na vytváření 

komplexních modelů, popisujících biologické základy individuálních charakteristik. Tímto 

směrem jdou např. psychobiologické modely osobnosti počínaje Cloningerem, kterému se 

podařilo prokázat vazbu potřeby vyhledávání nového (novelty seeking) na receptor dopaminu 

a spojení neuroticismu s neurotransmitterem serotoninem (Cloninger, 1987). Podobným 

směrem šel i Zuckerman, který psychobiologické propojení demonstroval na příkladu 

sensation seeking (Zuckerman, 1991). Spojení psychologie osobnosti s biologií (genetikou, 

fyziologií) je předpovídána velká budoucnost a význam koexistence těchto vědních disciplín 

bude nepochybně značný. V klinických oborech je netrpělivě očekáváno využívání 

psychofarmak, která by selektivně působila na receptory spoluovlivňující určité psychické 

funkce. Tato představa – pro niž vznikl obor psychiatrické farmakogenomiky jako 

interdisciplinární obor, který spojuje molekulární biologii, bioinfomatiku, farmakologii a 

psychiatrii – je nakonec spojována s příslibem tzv. „personalizované medicíny“ (Willard & 

Ginsburg, 2009). Výběr vhodného psychofarmaka, stanovení optimální dávky nebo výroba 

specializovaného personalizovaného léčiva na základě genetického profilu pacienta, je víc než 

lákavou představou.  

V roce 2001 byla dokončena sekvence kompletního lidského genomu (Lander et al., 2001; 

Venter et al., 2001). Stále však zůstává většina otázek nezodpovězených a začíná se zdát, že 

psychické poruchy podle současného stavu poznání nepůjde spojit do skupin spojitelných 

jedním či několika málo geny3. A pak, i pokud přijmeme předpoklad, že genetické faktory 

                                                 
3 Na rozdíl třeba od Huntingtonovy choroby, kdy lze s jistotou říci, že se jedná o gen HTT, lokace 4p16.3; pokud 

je počet opakování sekvence CAG>40, riziko rozvoje choroby dosáhne 100% (Teo, Wang, Yang Law, Lee, & 
Chong, 2008). 
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mohou vysvětlovat 20 – 50 % genotypického rozptylu osobnostních vlastností, pak je stále 

ještě 50 – 80 % osobnostních charakteristik ovlivněno jinými než genetickými vlivy (Plomin, 

1990). 

V psychiatrii je osobnost chápána jako dynamický soubor relativně trvalých vlastností, 

které se utvářejí v průběhu individuálního vývoje a které předurčují schopnost adaptace na 

okolí a interakce s ním. Osobnost vychází z biologických základů jedince a dotváří se 

v průběhu individuálního vývoje.  

Zkoumání osobnostních rysů se tedy tak jako tak ani nadále neobejde bez přihlédnutí 

k dalším psychologickým konceptům (motivům, atribucím, životnímu příběhu, nevědomým 

procesům). To v praxi předpokládá využívání metod a technik z různých přístupů v jednom 

výzkumu. Takové výzkumy mají větší šanci poskytnout širší, integrovaný pohled na osobnost 

a jsou prospěšnější pro její pochopení (Hřebíčková, 2011, s. 203). 

Pro potřeby předložené práce se pro definici psychických jevů a osobnosti vydáme 

k průkopníkovi psychologie osobnosti Gordonu Allportovi do doby, kdy  psychické jevy byly 

popisovány především  jako funkce situace a osobnosti, respektive jejich vzájemné interakce, 

a v které se mezi tehdy dominujícími směry psychoanalýzou a behaviorismem prosazovala 

třetí (dnes bychom řekli eklektická) cesta, která o dvou dříve jmenovaných směrech říkala, že 

„první jde moc do hloubky a druhý zas moc málo“. 

Sám Allport osobnost vnímal z hlediska aspektu statického (jako integraci), dynamického 

(jako interakci) a společenského (jako směřování k cíli) a tvrdil, že osobnost je „individuum, 

chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím“ (Říčan, 2010, s. 38). 

I když se přes dějiny psychologie a psychologie osobnosti přehnala ze všech možných 

směrů řada vln, v obecné rovině si lze osobnost představit jako určitý  soubor vlastností, 

charakterizujících celistvou individualitu daného člověka, zaměřeného na realizaci 

životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. K tomu se v ní v každém jedinci 

spojují biologické, psychologické a sociální aspekty, aby mohla utvářet vztahy: vztahy 

k sobě, k druhým, k prostředí a společnosti.  

Tato studie, jakkoliv se zabývá měřením osobnostních charakteristik, vznikla především na 

půdě psychoterapie. Pracuje se v ní tedy jak procesním či dynamickým přístupem, který se 

zabývá tím, jak jedinec dospívá k připravenosti jednat kriminálním způsobem a jaké duševní 

pochody a vlastnosti navozují trestnou činnost, udržují ji v chodu a vtlačují jí konkrétní tvář, 

tak rovněž přístupem strukturálním či typologickým, který výzkumníka vede ke zjišťování, 
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zda se pachatel vyznačuje určitými psychologickými zvláštnostmi, které by jej odlišovaly od 

nepachatelů, a které to jsou (podle Čírtkové, 2004). 

Jestliže v diagnostice osobnosti delikventů existují podle Krejčího (1997) dva přístupy 

vysvětlování vzniku kriminálního chování, kterými jsou přístup klinicko-psychologický 

(psychopatologický) a přístup využívající psychologii osobnosti, pak jsou v této práci 

kombinovány oba přístupy. Jsou v ní používány jednak obě metody zvlášť, avšak některé 

psychodiagnostické inventáře kombinují jak faktorově-analytický, tak klinický (nefaktorový) 

přístup. 

Z faktorově-analytických hledisek vycházela hlavně škola Eysenckova a její operacionálně 

vymezené faktory (extroverze – introverze, neuroticismus), které pak pronikly do řady dalších 

subsměrů. Cattel se kriminální osobností z hlediska fakorové teorie příliš nezaobíral, avšak 

popsal rozdíly mezi normální a kriminální populací na rysech jako anxieta, egocentrismus, 

slabé superego či nezávislost. 

Některé teorie naopak zdůrazňují psychopatologický  rozměr osobnosti delikventa. Jak 

bude ukázáno v jiných částech této práce, řada studií naznačuje úzkou vazbu delikvence a 

psychopatické struktury osobnosti.  

Psychometrický a klinický přístup je spojený např. v Minnesotském multifázovém 

osobnostním inventáři MMPI-2 (Koudelková, 1995; Krejčí, 1997). 

Tato práce tedy staví na východiscích, že osobnost lze zkoumat: 

- dynamicky (z pozice duševních pochodů) i strukturálně (z pozice 

psychologických charakteristik); 

- klinicky (z hlediska do jisté míry dichotomní psychopatologie) i analyticky 

(z hlediska kontinuálního spektra, přecházejícího od normality k patologii a zpět). 

Z toho vychází i výběr metod, výběr psychodiagnostických nástrojů a způsob interpretace 

jejich výsledků. 

 

2.1.2 Konzistence osobnosti a její změny 

Důležitou charakteristikou osobnosti je trvalost určitého souboru psychických vlastností a 

rysů, jak se projevují v jejím jednání, třebaže tato trvalost nemusí být (ani není a nemůže být) 

absolutní. Také osobnostní rysy jako takové jsou relativně stabilní v čase a místě, a proto je 
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lze do jisté míry predikovat. Současně se ale zdá, že pro vývoj jedince se zdá být 

nejvýhodnější rovnováha mezi kontinuitou a změnou osobnosti v průběhu života. 

Pokud bychom přijali pojetí struktury osobnosti jako soustavy složené z komponent 

charakteru, temperamentu a inteligence, pak lze temperament definovat jako způsob 

emočního reagování v určité situaci, přičemž se předpokládá, že je určován biologickými 

faktory. Charakter představuje sociální a psychologickou stránku osobnosti a bývá definován 

jako relativně trvalá pohotovost jedince projevovat se určitým způsobem ve společneském 

prostředí. Inteligence někdy nebývá v této souvislosti zvlášť zmiňována, avšak mohli bychom 

o ní říci, že modifikuje jak temperament, tak i charakter.  

Osobnostní struktura je na jedné straně v dospělém věku relativně stabilní, na druhé straně 

se však lidé během života vyvíjejí a mění. Mění se jejich reaktivita na svět. To odráží 

zdánlivý rozpor v klasickém pojetí osobnosti (Praško et. al., 2003). 

Caspi a Robert (2001) popsali čtyři druhy procesů v jedinci, které mohou společně či 

každý zvlášť přispívat ke změnám na osobnostní úrovni a současně se dají dobře integrovat 

do terapie: 

• reakce na nahodilosti,  

• sledování sebe sama / introspekce, 

• sledování druhých, 

• přijímání druhých. 

 

 
Tabulka 2: Příklad zaměření intervencí, cílů a délky trvání 
 

Cíl Zaměření intervence Očekávatelná změna 

Subjektivní aktuální stav 
(dekompenzace) 

Podpora, zájem, krizová 
intervence dny 

Dysforie Rozpoznání chybných vzorců týdny 

Chování Rozpoznání obranných 
mechanismů měsíce 

Vztah k ostatním Konfrontace, rozpoznání 
vztahových vzorců 6 – 18 měsíců 

Intrapsychické uspořádání, 
osobnostní rysy 

Korekce vztahů, analýza 
chování, sebenáhled 2 roky a více 
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Karen Toman (2014) měřila změny dosažené na osobnostních škálách MMPI-2 vlivem 

psychoterapie a ukázala, že je možné jich jednak dosáhnout, jednak je možné je pomocí cíleně 

zamřené terapie i vysvětlit, jak ukazuje tabulka 3.  

 
 

Změnám na úrovni osobnostních charakteristik je věnováno více prostoru v kapitole  2.3 

Výběr z relevantních výzkumných studií. 

 

 

2.1.3 Psychopatologie u odsouzených 

 
V roce 1985 v Československu vyšly dva díly trojdílné publikace pojednávající o 

osobnosti pachatele (Suchý et al., 1985). První díl byl teoretický, druhý shrnoval dvouletý 

výzkum dvou souborů po 210 vězněných prvopachatelů a recidivistů, v němž byly vedle 

diagnostického rozhovoru použity metody Inventář specifických otázek životního stylu a 

programu, Cattellův 16PF, Mitteneckerův osobnostní dotazník MPI, Eysenckův PEN-K, 

Cattellův test vernalizace (CF 2A), Brngemannův test rigidity R-70F a Buss-Durkeeův 

inventář agresivity BDI. Třetí díl shrnoval Netíkův výzkum mladistvých násilníků z let 1983-

1984. 

Tabulka 3: Změny ve skórech MMPI-2 v psychoterapii: pre-test a post-test (Toman, 2014) 
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Takto systematické výzkumy osobnosti pachatelů však nebyly v českých zemích 

obvyklé, zpravidla se omezovaly na úžeji zaměřené studie, jako např. výzkum poruch 

osobnosti pomocí Cloningerova dotazníku TCI (Polišenská, 2006), který zjistil poruchu 

osobnosti u 33,3 % pachatelů vloupání.  

Populace odsouzených je z forenzního hlediska do jisté míry charakterizována relativně 

vysokou prevalencí řady psychických onemocnění, případně komorbiditami a duálními 

diagnózami.  Přestože nejvíce prevalenčních studií pochází z USA, je třeba tyto výsledky 

zasadit do příslušného kontextu, a to především s ohledem na zdravotní péči a zdravotní 

systém, který se v Evropě od toho ve Spojených státech amerických dramaticky liší (doslova: 

„There is a direct link between inadequate community mental health services and the growing 

number of mentally ill who are incarcerated“ (Human Rights Watch, 2003). V důsledku 

jiného systému veřejného zdravotního pojištění a sítě zdravotnických zařízení je v některých 

severoamerických federálních státech umísťováno do věznic až 30 % odsouzených 

s psychiatrickou diagnózou (tj. s duševní poruchou, a sice mimo systém poruch osobnosti).  

Další z příčin vysokého podílu duševně nemocných mezi odsouzenými ve Spojených 

státech amerických, významnější, než by se mohlo zdát na první pohled, byl proces s Johnem 

Hinkleyem v roce 1982. Hinkley se v březnu 1981 pokusil spáchat atentát na tehdejšího 

prezidenta Ronalda Reagana a byl v porcesu soudem shledán „nevinným z důvodu 

nepříčetnosti“. To vyvolalo bouřlivou reakci veřejnosti, takže v následujících čtyřech letech 

polovina států upravila své zákony tak, aby již nebylo tak snadné vyhnout se vině pro 

nepříčetnost. Dvanáct států zavedlo možnost vynést rozsudek „vinen, avšak duševně 

nemocen“ a tři státy (Utah, Montana a Idaho) zcela zrušily možnost hájit se před soudem 

duševní nepříčetností (Human Rights Watch, 2003).  

Z duševně nemocných odsouzených v USA až 65 % užívalo v době spáchání trestného 

činu alkohol nebo drogy, z duševně zdravých pak 57 %  (Human Rights Watch, 2003). 

 

2.1.4 Agresivita, agrese a násilí 

Je-li v této práci řeč o pachatelích násilí a agresorech, impulzivních násilnících či jejich 
hostilních postojích, je vhodné ozřejmit vzájemný vztah těchto pojmů (volně podle Hubálka, 
2012).  

Agresivitou se rozumí sklon k útočnému jednání. Jedná se o osobnostní proměnnou, která 
se může transformovat do různých podob. 
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Hostilitou či „nepřátelskostí“ (z lat. hostilis, nepřátelský) se v psychologii rozumí 
dlouhodobý emoční stav či spíše sociální postoj, který se projevuje nepřátelsky nastaveným 
jednáním vůči druhým lidem. Hostilita bývá spojena se vztahovačností a antisociálností, je 
často součástí paranoidní a dissociální poruchy osobnosti. Součástí hostility bývá hněvivé 
odmítání druhých a vědomá touha a snaha uškodit. 

Psychickým stavem, spíše však subjektivním energetizujícím faktorem, je další 
komponenta agresivního jednání, zloba. Je nejen příčinou, ale i častým korelátem agrese jako 
stenická emoce. 

Vstupují-li agresivita, hostilita a zloba do interakce se sociálním prostředím, resp. reagují-li 
na ně, dochází k „výpadu“, tedy agresi (z lat. agressio, výpad, útok) tedy chování, které se 
projevuje záměrným poškozováním a násilným omezováním jiné osoby či věci. Tento vztah 
dobře ilustruje následující obrázek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Při agresi nemusí dojít ani k fyzickému kontaktu, agrese se projevuje fyzicky, verbálně či 

myšlenkově. Rozdělení agrese v následující tabulce je opět inspirováno Hubálkem (2012): 

Teorie agresivity zahrnují instinktivistické teorie (psychoanalytická teorie Sigmunda 

Freuda, sexuální pudy, jáské pudy, agrese jako reakce na frustraci, pud smrti – thanatos),  

etologické teorie (Konrad Lorenz: „člověk má z prehistorie takovou míru agrese, která mu 

umožnila přežít, že dnes hledá adekvátní ventil, aby to přežil“), behaviorální teorie 

(frustračně – agresivní hypotéza Dollard a Millera, funkcí agrese je katarze) a 

biopsychosociální přístupy (Študent a jeho patogenní faktory: nedostatek kladných citových 

vazeb v dětství, hrubé, agresivní rodinné prostředí, egocentrismus, schvalování agrese, 

AGRESIVITA 
jako  

osobnostní proměnná 

HOSTILITA 
jako  

sociální postoj 

ZLOBA 
jako subjektivní 

energetizující faktor 

 
SITUAČNÍ 

VLIVY 

AGRESE 
jako jednání 

Obrázek 1: Vztah agresivity, hostility a zloby (volně podle Hubálka, 2012) 
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podceňování, ponižování, favorizování sourozenců v rodině). Posledně jmenované jsou dobře 

využitelné v této práci, neboť jsou měřitelné. 

 
 
Tabulka 4: Rozdělení agrese (volně podle Hubálka, 2012) 
 

fyzická 

aktivní 
přímá o bití, zabití 

nepřímá o najmutí vraha 

pasivní 
přímá o bránění 

nepřímá o odmítnutí splnit něčí požadavky 

verbální 

aktivní 
přímá o urážení, nadávání, znevažování 

nepřímá o rozšiřování pomluv 

pasivní 
přímá o odmítání s někým mluvit 

nepřímá o nezastat se někoho 

 
 

Násilí je chápáno jako chování, jehož prvotním cílem je někomu vědomě a záměrně ublížit 

či jej poškodit. Násilnou trestnou činnost páchají častěji muži, v české populaci zhruba mezi 

85% u vraždy a až 95% u ostatních násilných trestných činů (Gillernová, Boukalová a kol., 

2007, s. 29). Většina pachatelů násilné trestné činnosti vykazuje zvýšenou hladinu agresivity, 

hostilních postojů a zlobných emocí jako dispozic k agresivnímu jednání. 

Z forem kriminální agrese bývají nejčastěji citovány dvě (Boukalová et al., 2006; Netík et 

al., 1997): 

- instrumentální  agrese, která slouží jako prostředek k dosažení cíle; jedná se o vědomé, 

řízené, plánovité chování, které není doprovázeno výraznými city; častý u psychopatů či 

jedince s dissociální poruchou osobnosti; 

- emočně reaktivní agrese, charakteristická impulzivním, výbušným a neřízeným 

chováním; agrese je v takovém případě reakcí na (konfliktně vnímanou) situaci; není 

prostředkem k dosažení cíle, ale cílem sama o sobě; přítomna u většiny pachatelů násilí, 

kteří jsou explozivní, emocionálně labilní a neurotičtí. 

Netík (1991) kromě toho rozlišuje kriminálně agresivní jednání podle míry zastoupení 

faktorů jako: řízenost agresivního chování, spontaneita agrese, emoční doprovod agrese, do 

jaké míry je agrese reakcí na frustraci, instrumentalita agrese, ofenzívnost agrese, míra 

hostilility, skupinovost a situační potenciál. Tyto faktory je možné identifikovat jak 
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u pachatele, tak rovněž u oběti. Netík tamtéž uvádí faktory typické pro tzv. „spontánní 

afektdelikt“, typický třeba pro vraždy v afektu:  

- nízká míra regulovanosti agrese, k níž dochází bez přípravy teprve po konfliktní 
interakci s obětí;  

- vysoká míra frustrace pachatele v jeho potřebách;  

- nízká míra instrumentality agrese, která je sama o sobě cílem činnosti a odreagováním 
tenze;  

- agrese nese prvky defenzivity, kdy se v motivaci uplatňuje strach z chování oběti či 
z eventuálních sociálních důsledků tohoto chování pro pachatele;  

- vysoká míra hostility, kdy má pachatel pozornost upřenu především o oběť a jde mu 
primárně o to ji eliminovat či poškodit, přičemž agrese může pokračovat i v době, kdy 
oběť je již „znehybněna“ a / nebo neklade odpor. 

 

Pachatelé násilí jsou odsuzováni ponejvíce za trestné činy uvedené v následující tabulce 

dle trestního zákoníku (zák. č. 140/1961 Sb.), resp. trestního zákona (zák. č. 40/2009 Sb.), 

přičemž v tabulce jsou uvedeny počty odsouzených za dané trestné činy k 31. 12. 2013. 

Omezování osobní svobody a porušování domovní svobody jsou v seznamu uvedeny zvlášť, 

jakkoliv tyto trestné činy jsou běžně k násilným trestným činům počítány.   

 

 
Tabulka 5: Počet odsouzených  pachatelů násilí ve výkonu trestu v roce 2013 (zdroj: Statistická ročenka 
VSČR, 2014) 

trestný čin 
dle zákona č. 
140/1961 Sb. 

dle zákona č. 
40/2009 Sb. N 

% ze 
všech 

TČ 
Zabití   — § 141 5 0,02 
násilí proti úřední osobě § 155 § 325 199 0,86 
výtržnictví § 202 § 358 924 4,01 
týrání svěřené osoby § 215 § 198 67 0,29 
vražda § 219 § 140 1 158 5,03 
ublížení na zdraví § 221 § 146 501 2,18 
těžké ublížení na zdraví § 222 § 145 602 2,61 
ublížení na zdraví z nedbalosti § 223 § 148 12 0,05 
těžké ublížení na zdraví/usmrcení z 
nedbalosti § 224 § 143, 147 136 0,59 
omezování osobní svobody* § 231 § 171 86 0,37 
loupež § 234 § 173 2 641 11,47 
vydírání/sexuální nátlak § 235 § 175 747 3,24 
porušování domovní svobody* § 238 § 178 2 328 10,11 
znásilnění § 241 § 185 470 2,04 
násilí proti skupině obyvatel § 196 § 352 22 0,10 
celkem          9 898 42,99 
* celkem bez § 231 a § 238         7 484 32,51 
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2.1.5 Psychopatie, ASPD a dissociální porucha osobnosti 

Pokusy o vytvoření modelu osobnosti, který by byl charakteristický pro delikventní, resp. 

násilné jedince, trvají již přinejmenším dvě staletí, když Phillippe Pinel poprvé popsal svůj 

koncept manie sans délire. V rámci francouzské školy jej následoval Esquirol, který v roce 

1838 přišel s termínem les monomanies, Morel o dvě dekády později s dégénérés, Lombroso 

v 70. letech 19. století razil pojem delinquente nato. V německých zemích psal ještě před 

koncem 19. století Koch o psychopatické inferioritě, Bleuler ve šlépějích Lombrosových 

o rozeném kriminálníkovi, Kraepelin se v roce 1909 poprvé zmínil o psychopatické osobnosti, 

o dekádu později pak Kurt Schneider. Současné koncepty se asi nejúžeji váží na Cleckleyho 

dílo z roku 1941 Mask of Sanity (Maska příčetnosti), na kterém staví svůj koncept 

psychopatie rovněž Hare (1990), autor hodnotícího a predikčního nástroje Psychopathy 

Checklist (v aktuální verzi PCL-R či zkrácené PCL:SV). Všechny tyto pokusy však nebyly 

zcela úspěšné, a třebaže máme vžité koncepty dissociální poruchy osobnosti v MKN-10, 

antisociální poruchy osobnosti dle DSM-IV, resp. DSM-5, případně jiných poruch osobnosti, 

nelze je patrně považovat za jednoznačný důkaz o odlišné struktuře osobnosti pachatele od 

jiných lidí. 

V roce 2008 na mezinárodní konferenci forenzní psychiatrie IAFMHS ve Vídni vystoupila 

Sheilagh Hodgins, Stephen Hart, Kevin Douglas a další lídři současného výzkumu 

zabývajícího se poruchami osobnosti a psychopatií s požadavkem, aby bylo nově definováno, 

co je násilí, co je porucha osobnosti a co je psychopatie. Násilí by mělo být nově vnímáno ne 

jako hlavní předpoklad pro poruchu osobnosti, ale jako její diagnostický, resp. hodnotící 

ekvivalent. Přitom  upozorňovali na léta zažitou tautologii, v níž zaniká význam původních 

pojmů a je třeba nově stanovit, na co se při zacházení s rizikovým odsouzeným nebo 

pacientem zaměřit, zda na snížení násilí, nebo na snížení indikátorů dissociální (antisociální) 

poruchy osobnosti. Autoři se klonili ke snižování konkrétních rizikových projevů chování, 

např. snižování tendence k násilí, k vyhledávání nových stimulů nebo k vyhledávání 

rizikových situací přičemž je lhostejné, zůstává-li taková osoba psychopatem nebo ne. 

Ostatně i výraz psychopat dost možná přestane být doménou severoamerických psychiatrů a 

psychologů a vrátí se do evropských slovníků – ještě na Evropském psychiatrickém kongresu 

v Praze 2012 se otevřeně diskutovalo o tom, že DSM-5 stejně jako ICD-11 tuto možnost 

připustí, a ne-li tyto verze, pak snad ty následující. 
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Vysoká skóre v nástrojích měřících míru psychopatie (PCL-R, příp. HCR-20) jsou sice 

zejména v anglosaském světě dosud považována za robustní prediktory násilí a obecné 

recidivy, avšak původní koncept Cleckleyho, resp. Hareho, se zdá být nenápadně opouštěn ve 

prospěch novějších teorií osobnosti, např. Cloningerova dynamického psychobiologického 

modelu (Cloninger, 1994), případně Millonova konceptu (Millon, 1993). Tyto koncepty jsou 

praktické i z hlediska psychoterapie, neboť počítají se schopností modulace temperamentu, 

typicky formou nácviku nebo behaviorálními přístupy, a zároveň uznávají změnu 

charakteru prostřednictvím kognitivních přístupů či dynamických procesů.    

Z hlediska psychopatologie je v rámci české kriminální populace u pachatelů vražd a 

násilných trestných činů opakovaně shledáváno velké procento jedinců s poruchou 

osobnosti. Netík a kol. (1997) uvádí 30%, Heretik (1999) 64%, Študent (in: Netík a kol., 

1997, s. 68) až 90% u populace sexuálně motivované vraždy. Nejčastější zastoupení má 

v kriminální populaci dissociální porucha osobnosti (Netík a kol., 1997). Intelektové 

schopnosti nemusí být narušeny, sociálně jde o osoby naopak sociálně velmi zdatné, 

s vysokou schopností manipulace v sociálních interakcích a vztazích. Gillernová, Boukalová 

et al. (2007) uvádějí, že „tito lidé nedokáží vytěžit z odměny, poučit se z trestu, ze zkušenosti, 

řídit se dlouhodobějším životním plánem“, a proto „současný způsob fungování trestu odnětí 

svobody není příliš efektivní z hlediska změn a možnosti učení se novým vzorcům chování“.  

 

Psychopatie 

Asi nejpůsobivější popis psychopatovy osobnosti pochází z legendární Masky příčetnosti 

od Herveye M. Cleckleyho, z níž si dovolím níže v překladu citovat (podle Cleckley & 

Linder, 1976): 

„Psychopat má zvláštní kouzlo osobnosti, povrchní šarm, kterým dokáže hned 

napoprvé okouzlit, je nadán dobrou inteligencí, chybějí mu neurotické rysy 

(nervozita); je nespolehlivý, nemá výčitky svědomí a netrpí studem, ustavičně lže. 

… Projevuje nevhodné chování, vydírá demonstrativními pokusy o sebevraždu. … 

je patologicky egocentrický a neschopen citové vazby, jeho sexuální život je 

chudý, neosobní, v interpersonálních vztazích je necitlivý, chybí mu schopnost 

vcítění (empatie) a vhledu, má sklon k afektivním reakcím. … Není schopen se učit 

ze zkušenosti. … Je neschopen naplnit jakýkoli životní plán; v intoxikaci často 

produkuje šokující a vulgární chování a konečně není schopen se učit ze 

zkušenosti.  … V jeho sociálním chování je hrubě narušená profesionální kariéra, 
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typické jsou pro něj četné absence, fluktuace, dlouhodobá nezaměstnanost. … 

Časté je neplnění role rodiče, zanedbávání výživy a výchovy dítěte, porušování 

společenských norem kriminálním chováním, neschopností trvalejšího 

partnerského vztahu, agresivitou. … V jeho slovním projevu mezi řádky uslyšíte 

„Já, já, já, jenom já“ a generalizace nikdy nikdo, všichni, všechno. … Daří se mu 

vyvolávat vždy dobrý první dojem, dobře a snadno mluví, má různorodé zájmy a 

překvapí specifickými znalostmi. Jeho smysl pro realitu nebývá poškozen a je 

schopen popsat a verbálně souhlasit se správností sociálních, morálních etických 

i osobních hodnot, i když se jimi nikdy neřídí. … Sám k sobě postrádá kritický 

náhled, zato ve vztahu k druhým se často staví do role moralizujících kritiků, 

arbitrů. … Je schopen předstírat city a emoce, které jsou adekvátní dané situaci a 

získávají tak snadno důvěru oběti.“ 

Dnes je koncept psychopatie definován zejména hraničním skóre v nástroji Psychopathy 

Checklist – Revised (PCL-R), jehož hranici (cut-off) tvoří v Severní Americe skóre 25. 

 
 

Dissociální porucha osobnosti 

Prevalence se uvádí od 0,2 do 9,4 % v celkové populaci, 3 – 37 % u psychiatrických 

pacientů, ale až 75% vězeňské populace. Rysy musí být patrné již před 15. rokem, částečně 

v podobě poruch chování již v dětství (typicky týrání zvířat, záškoláctví…). Po 21. roce věku 

nastává remise u 2% jedinců ročně. „Postižení“ jedinci netrpí (ve smyslu utrpení) dissociální 

poruchou osobnosti, ale komorbidně mohou trpět depresí, úzkostnou poruchou, somatomorfní 

poruchou; s přibývajícím věkem některé aspekty vyhasínají, jiné rostou. 

Pro stanovení diagnózy musí být splněna kritéria poruch osobnosti F 60 dle MKN-10 

(1994). Specifická porucha osobnosti je těžké narušení v charakterové skladbě a tendencích 

chování jedince, zahrnující obvykle několik oblastí osobnosti. Téměř vždy je sdružena se 

závažným osobním a sociálním selháním. Porucha osobnosti se obvykle objevuje v pozdním 

dětství nebo adolescenci a pokračuje v projevech do dospělosti. Je proto nevhodné poruchu 

osobnosti diagnostikovat před věkem 16 nebo 17 let.  

Diagnostická vodítka dle MKN-10 (1994) F 60 pro specifickou poruchu osobnosti: 

Stavy, které nelze přímo přisoudit poškození nebo onemocnění mozku nebo jiné 

psychiatrické poruše a které vyhovují těmto kritériím: 
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(a) výrazně disharmonické postoje a chování, zahrnující obvykle několik oblastí 

funkcí, např. afektivitu, vzrušivost, kontrolu impulzivity, způsoby vnímání, 

myšlení a styl vztahů k ostatním lidem, 

(b) abnormální vzorec chování je trvalý, dlouhodobý a není omezen na epizody 

duševního onemocnění,  

(c) vzorec abnormálního chování ovlivňuje celou osobnost a je jasně maladaptivní 

v širokém rozsahu osobních a sociálních situací, 

(d) shora uvedené projevy se vždy objevují během dětství nebo dospívání a 

pokračují do dospělosti, 

(e) porucha vede ke značné osobní nepohodě, ale to může být zřejmé až 

v pozdějším průběhu, 

(f) porucha je obvykle, ale ne vždy, sdružena s významným zhoršením výkonu jak 

v zaměstnání, tak ve společenské oblasti. 

Dissociální porucha osobnosti (dle MKN-10, 1994) vyvolává pozornost vzhledem k vážné 

nerovnováze mezi chováním a převládajícími společenskými normami a je charakterizována 

těmito rysy: 

(a) nelítostný nezájem o city druhých, 

(b) neotřesitelný a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči 

společenským normám, pravidlům a závazkům, 

(c) neschopnost udržet trvalé vztahy při schopnosti je bez nesnází vytvářet,  

(d) velmi nízká tolerance k frustraci a nízký práh pro uvolnění agrese, vč. násilí, 

(e) neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu, 

(f) výrazné tendence ke svádění viny na jiné nebo poskytování plauzibilních 

racionalizací pro chování, které jedince přivádí do konfliktů se společností.  

Prevalence je uváděna mezi 3 – 6 % mužů a u 1 % žen (viz také údaje níže v textu), dříve 

se porucha označovala jako amorální, antisociální, asociálně psychopatická, sociopatická 

osobnost; deficit ega, defektní superego, chatrné svědomí,  chybí empatie, víra, láska, zvýšená 

agresivita, narcistické rysy.  
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Antisociální porucha osobnosti (ASPD dle DSM-IV) 

Odhady celoživotní prevalence ASPD v obecné populaci se pohybují v Severní Americe 

od 4,5%  u mužů a 0,8% u žen (Robins et al. 1991) po 6,8% u mužů a 0,8%  u žen (Swanson 

et al. 1994), což je obojí signifikantně výše než v Evropě, kde byla zjištěna u 1,3% mužů a 

0% žen (Torgensen et al. 2001), resp. u 1% mužů a 0,2% žen (Coid et al. 2006). Není zcela 

jasné, zda se jedná o skutečné rozdíly, nebo spíše v jiných metodologických přístupech. 

Přesto to vede ke dvěma závěrům: ve všech uvedených případech je psychopatie (definovaná 

pomocí skóre na PCL-R) mnohem méně prevalentní než ASPD. Tak například zatímco 50% 

vězňů by vykazovalo kritéria pro ASPD, mezi britskými vězni by bylo jen 4,5 % jedinců se 

skórem PCL-R větším než 30 a 13% se skórem nad 25 (Hare et al. 2000). Zadruhé lze říci, že 

i nejkonzervativnější odhady ukazují, že ASPD u mužů má stejnou prevalenci jako „velké“ 

duševní poruchy, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha. Pacienti jmenovaní na druhém 

místě však dostávají mnohem více pozornosti a prostředků ze zdravotnictví.  

ASPD se často vyskytuje v komorbiditě s jinými poruchami na ose I DSM-IV, Swanson 

et al. (1994) dokonce ukázal, že 90.4% jedinců s ASPD trpí alespoň jednou další duševní 

poruchou. Ženy s ASPD mají větší prevalenci zneužívání návykových látek než muži. 

Byla nalezena komorbidita ASPD a úzkostné poruchy u 54% (Goodwin & Hamilton, 

2003), resp. 47,5 % (Lenzenweger et al. 2007). Z mužů s ASPD trpělo 28% jinou afektivní 

poruchou. Tyto komorbidity jsou přitom často léčeny tradičními konzervativními přístupy. 

ASPD je jedinou poruchou osobnosti v DSM-IV, pro jejíž diagnózu je třeba splnit 

předchozí kritérium z dětství. 

 

ASPD, osobnostní charakteristiky a kriminalita  

Jednou z hlavních kritik ASPD je její zřejmý důraz na kriminální chování přímo v definici. 

To vedlo k domněnce, že ASPD a jeho varianty mohou být „přediagnostikovány“ , a to 

zejména tam, kde je kriminální chování častější, typicky ve věznicích, a naopak nedostatečně 

diagnostikovány v běžné společnosti (Lilienfeld, 1998; Ogloff, 2006). Pokud byl však ASPD 

byla synonymem kriminálního chování, znamenalo by to, že všichni odsouzení by splňovaly 

kritéria pro ASPD a že ASPD by byla vzácná u jedinců bez kriminální historie. To tak ale 

není. Například prevalence ASPD mezi vězni je o něco nižší než 50% (Hart & Hare 1989; 

Singleton et al., 1998; Fazel & Danesh, 2002).  
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Lidé s poruchami osobnosti jsou vedle známých kritérií psychodiagnostických systémů 

typičtí především omezenou variabilitou reagování, resp. rigidním prožíváním maladaptivních 

reaktivních vzorců (Praško, 2003, s. 129). To má afektivní, kognitivní a vztahovou dimenzi. 

Třebaže jsou změny v osobnostní struktuře osob s poruchou osobnosti obecně považovány za 

obtížné až nemožné, právě strategie zaměřené na přeučení starých stereotypních vzorců 

myšlení, chování a cítění na nové stereotypy mohou být úspěšné. 

Pro pachatele násilí s poruchou osobnosti, což je termín, který by autor chtěl používat 

v dalším textu této práce, je typické afektivní reagování, malá schopnost empatie, povrchní 

citové projevy a slabé pocity zodpovědnosti za svoje chování. V myšlení se typicky projevuje 

rigidita, orientace na přítomnost a okamžité uspokojení aktuálních potřeb, neschopnost 

přemýšlet o budoucnosti a neadekvátní hodnocení situace, které se projevuje zejména v její 

přehnaně optimistické interpretaci (Netík & Netíková, 1991).  Z diagnostického hlediska se 

jedná o odsouzené s poruchou osobnosti zejména dissociální a smíšenou. V anamnéze se 

obvykle vyskytuje abúzus alkoholu či jiných návykových látek, ve výkonu trestu mají 

zvýšenou tendenci ke zneužívání léčiv, vykazují častěji psychické i somatické potíže, častěji 

se sebepoškozují. Motivace je především krátkodobého rázu, myšlení a jednání se týká 

především přítomnosti, význam budoucnosti je přehlušen zájmem o aktuální stav, a tím i 

důsledky jejich jednání nenesou žádoucí korektivní náboj. Obtížně zvládají konfliktní a 

náročné životní situace, častěji volí úniková řešení od problémů. Často mají ochablé či vůbec 

nevytvořené pracovní návyky. Z renomovaných světových studií podobné závěry potvrdily 

např. výsledky tzv. Cambridgské studie (Farrington, 1990, 2003), podle kterých tito lidé 

vykazovali rané známky impulsivnosti a agresivity, zakoušeli tvrdou a / nebo 

nevypočitatelnou rodičovskou výchovu, měli slabé vazby na rodiče a jiné dospělé a 

upřednostňovali styk s delikventními vrstevníky. Rozvinula se u nich vysoká impulzivita na 

úkor emoční kontroly, přehnaně vysoká potřeba vyhledávání nového a riskování, 

egocentrismus (Stevens et al., 2007). Závažné trestné činnosti se dle Moffittové (1993) častěji 

dopouštějí tzv. lifecourse persistent offenders (celoživotní delikventi).  

 

Komorbidity a další vlastnosti 

Saulsmanová a Page (Saulsman & Page, 2004) rozdělili poruchy osobnosti do dvou skupin. 

Do první skupiny řadí poruchy charakterizované emočním distresem, což se v systému Big 

five projevuje vysokým skóre na škále neuroticismu. Patří sem paranoidní, schizotypní, 

hraniční, vyhýbavá a závislá porucha osobnosti. Pro druhou skupinu jsou charakteristické 
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deficity v mezilidských vztazích, které se v NEO projevují nízkým skóre na škále přívětivosti. 

Dissociální poruchu osobnosti pak lze chápat jako „psychopatii s přidanými emocemi“ 

(Dutton, 2012). Podle Lilienfelda(1999) lze psychopatii / poruchy osobnosti chápat jako 

kontinuum.  

 
 
Tabulka 6: Přehled charakteristik pro tři typy pachatelů násilí s duševní poruchou (Lilienfeld, 1999) 
 

 Práh 
úzkosti 

Práh 
vzrušení 

Kognitivní 
schopnosti 

Postoj 
k druhým  
+ emoční 

Postoj 
k druhým 
 - emoční 

Agresivita Impulzivita Citlivost na 
alkohol 

Násilný 
psychopat + + + - - + + ano 

Antisociální 
porucha 

osobnosti 
0 / + + - - 0 + + ano 

Intermitentní 
explozivní 
porucha 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
+ 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
+ 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
- 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
- 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
+ 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
+ 

Normálně: 
0 

v epizodě: 
+ 

ano 

 
 
 
 

Newman ve svém experimentu, v němž probandy informoval, že po náhodném zobrazení 

červených znaků dostanou elektrický šok, zkoumal, zda jedinci, kteří v PCL-R dosáhnout 

skóre 28 a vyšší, vykazují méně úzkosti než jedinci s nižším skórem. Pokud byla jejich 

pozornost od elektrošoku odvedena prostřednictvím jiné instrukce, vykázali psychopati 

o hodně méně úzkosti než nepsychopati. Pokud byl v experimentu dán naopak důraz na 

emoce spojené s elektrošokem, stali se psychopati nervóznějšími. Pokud se psychopatičtí 

jedinci zaměřili na emoce, vykazují normální emoční reakci. Jestliže je jejich pozornost od 

emocí odvedena, přestávají emoce vnímat a plně se zaměří na nový úkol.  

Poruchy osobnosti vč. psychopatie lze dávat za určitých okolností  do souvislosti 

s vysokými hodnotami neuroticismu. Hans J. Eysenck uvádí, že neurotické symptomy jsou 

naučené, avšak neadaptivní vzorce chování, a to dvojím možným způsobem: neurotické 

symptomy jako výsledek naučení se neadaptivní reakci (např. fobie) a jako znak deficitní, tj. 

nenaučení se správnému chování adaptivnímu (např. enuréza). Karen Horneyová zdůraznila, 

že neurotické poruchy pramení, ze sociálních a kulturních faktorů, především pak z poruch 

v lidských vztazích.  
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Neurózu lze definovat jako duševní poruchu vyvolanou psychogenně, vzniklou působením 

sociálních faktorů na základě chybného sociálního učení v dětství, vytvoření chybných vzorců 

chování na konfliktní a zátěžové situace a jejich pozdější opakování v dospělém životě, a 

působením nepříznivých životních situací. Takto vzniklé neurózy jsou vlastně přísně logické a 

vyjadřují obranu organismu proti negativnímu působení prostředí.  

Od psychogenních neuróz je třeba v souvislosti s vězeňskou klientelou odlišit poruchy 

regulace a koordinace, jež vznikají často na základě dlouhodobé traumatizace nebo 

komplexních psychických příčin nebo neadekvátním zpracováním dlouhodobě působících 

konfliktních, zátěžových a frustračních situací. Společným jmenovatelem neuróz je vysoká 

míra úzkosti. 

Costa & McCrae, 1992 (in Bulten, 2009) pomocí NEO-PI-R na souboru odsouzených  

zjistili pozitivní korelaci na škálách neuroticismu a svědomitosti s většinou subškál dotazníku 

na kriminální styl myšlení PICTS.  

Neurózy je třeba vnímat jako reverzibilní onemocnění, léčitelné psychoterapeuticky. To 

je velmi důležité poznání pro komplexní terapeutické zacházení o násilníky s poruchou 

osobnosti.   

Následující charakteristiky související s kriminálním chováním volně vycházejí 

z publikace Crightona & Towla (2008): 

 

Psychologické charakteristiky 

• Porucha chování v dětství a antisociální porucha osobnosti korelují spolu navzájem, 
stejně jako s kriminálním chováním. 

• Porucha ADHD pozitivně koreluje s kriminálním chováním. 

• Deprese a suicidální tendence se mezi pachateli vyskytují častěji než v běžné populaci. 
Deprese v rodině je spojena s vyšším rizikem kriminálního chování. 

• Schizofrenie a kriminalita spolu pozitivně korelují 

• Byla zjištěna pozitivní korelace mezi nižší inteligencí a kriminálním chováním, stejně 
jako mezi poruchami učení a pomalým rozvojem a kriminalitou. 

• Mezi osobnostní rysy korelující s kriminálním chováním patří vysoká míra 
impulzivity, vysoká míra psychoticismu, sensation-seeking, nízké sebeovládání, 
vysoká míra agrese v dětství, nízká empatie a nízký altruismus. 
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Socioekonomické faktory 

• Vyšší socioekonomický status (obvykle měří triádu příjmů / bohatství, profesní úroveň 
a délku studie / stupeň vzdělání) koreluje s nižším rizikem kriminálního chování. 

• Vysoká frekvence změny pracovních míst a vysoká frekvence nezaměstnanosti 
koreluje s kriminalitou.  

 

Biologické faktory 

• Věk: kriminalita je nejčastější v druhé a třetí dekádě života. 

• Muži páchají častěji a intenzivněji násilnou trestnou činnost. Také páchají více 
majetkových trestných činů s výjimkou drobných krádeží v obchodech. 

• Nízká míra vzrušení koreluje s kriminálním chováním, přinejmenším u osob 
s poruchou soobnosti (například srdeční tep a kožní vodivost jsou nižší) mezi zločinci. 

• Somatyp: mezomorfní nebo svalnaté tělo pozitivně koreluje s kriminalitou. 

• Hladina testosteronu pozitivně koreluje s kriminálním chováním. 

• Nízká aktivita monoaminooxidázy a nízké hladiny 5-HIOK pozitivně korelují 
s kriminálním chováním. 

 

Etnický původ a migrace 

• Etnicky či rasově odlišní jedinci v majoritní populaci vykazují většinou vyšší míru 
kriminality v porovnání s etnicky / rasově homogenní oblastí.  

• Většina studií o přistěhovalcích identifikovala vyšší výskyt trestné činnosti. Nicméně 
toto závisí na zemi původu a regionech, což je patrné zejména u přistěhovalců, kteří 
přišli z regionů s nižší mírou kriminality než obyvatelstvo cílové země. 

 

Raný život 

• Kouření během těhotenství je spojováno s pozdější kriminalitou potomka.  

• Nízká porodní hmotnost a perinatální trauma / porodní komplikace se častěji vyskytují 
mezi zločinci.  

• Děti narozené z nechtěného těhotenství se stanou spíš delikventy než chtěné děti. 

• Týrání dětí rodiči, nízká úroveň attachmentu (vazby) rodič-dítě, manželský nesoulad / 
rodinné konflikty, alkoholismus a užívání drog v rodině a nízká míra rodičovského 
dozoru jsou spojeny s vyšší kriminalitou.  

• Větší velikost rodiny a pořadí narození rovněž hrají roli. 

• Noční pomočování koreluje s vyšší kriminalitou. 

• Šikana pozitivně souvisí s kriminálním chováním. 

• Školní disciplinární problémy jako záškoláctví, špatné známky a vyloučení ze střední 
školy jsou spojeny s kriminalitou. 
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Chování v dospělosti 

• Užívání alkoholu a užívání nelegálních drog / závislost pozitivně souvisí s 
kriminalitou. 

• Nízký věk prvního pohlavního styku a více sexuálních partnerů jsou spojeny s 
kriminalitou. 

• Vztahy s jedinci s kriminálními zkušenostmi a členství v gangu pozitivně korelují s 
kriminalitou. 

• Prožívání náboženské víry, velký význam náboženství v životě člověka a členství 
v církvích je spojeno s nižší kriminalitou. Regiony s vyšším počtem lidí zapojených 
v náboženských společenstvích mají nižší míru kriminality.  

 

Fyzické zdraví 

• Pachatelé trestných činů trpí více a častěji tělesnými a duševními chorobami. 

• Epilepsie se zdá pozitivně korelovat s kriminalitou. 

• Zločinci jsou častěji náhodně zraněni. 

 
 

2.1.6 Hodnocení rizik a predikce recidivy 

Teoretická východiska a směry  

Hlavním předpokladem pro predikci rizika dalšího kriminálního chování je, že se 

jednotlivé charakteristiky vztahují k dalšímu páchání trestné činnosti (Quinsey, Harris, Rice a 

Cormier, 1998). Tento předpoklad je silně podporován dlouhou historií výzkumu k predikci 

recidivy pachatelů s předchozí historií kriminálního jednání (Andrews & Bonta, 1998). 

Zatímco většina pachatelů vykazuje kriminální historii menšího rozsahu, závažné projevy 

kriminálního chování, jako je vražda, ozbrojená loupež, sexuální napadení či žhářství je 

vážným ohrožením společnosti (Bakker, O.Malley a Riley, 1998). V následujícím textu budou 

zmíněny některé přístupy ke studiu kriminálního chování, vhodných intervencí a doporučení 

osvědčených postupů v oblasti hodnocení rizik. 

Lze říci, že kriminalistika začala biologickým deterministickým pohledem na deviace. 

Lombrosova teorie rozeného zločince (1876) byla patrně prvním pokusem představit 

evoluční teorii kriminálního chování, která tvrdila, že někteří jedinci se jako zločinci již 

narodili. Jeho teorie, kterou shrnuli Andrews a Bonta (1998), byla založena na přítomnosti 

atavistických znaků a vlastností chronických zločinců, které byly hodnoceny na základě 

identifikace fyzických vlastností indikujících pravěkého člověka: velkých čelistí a lícních 
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kostí; očních vad, neobvyklých uší, tvaru nosu (zploštělý = zloděj, zobák = vrah), velkých a 

vyčnívajících rtů, dlouhé či ustupující brady, dlouhých paží či odchylek ve velikosti hlavy a 

trupu. I když tento biologický přístup k posuzování kriminálního chování ilustruje fascinaci 

19. století biologickými faktory, jeho další vývoj zůstal v oblasti beletrie, jako například 

Stevensonův Dr. Jekyll a pan Hyde. 

Ve 20. století nastoupily na scénu sociologické a psychologické teorie kriminality, jejichž 

hlavní přístupy jsou dodnes vesměs uznávány. Každý z přístupů má určitou znalostní 

základnu, která může být posouzena z hlediska účinnosti při predikci kriminálního chování. 

 

Sociologická kriminologie 

Z části kvůli vědeckému vakuu ve studiu kriminálního chování, které se v psychiatrii a 

psychologii zaměřily na jiné formy deviantního chování, se stala sociologická perspektiva 

dominantní teorií vysvětlující zločin (Andrews & Bonta, 1998). Primární ohrožující faktory 

pro trestnou činnost byly hledány v sociálních, politických a ekonomických podmínkách, 

které způsobovaly znevýhodnění určitých jedinců či skupin, jež pak „byly nuceny“ páchat 

trestnou činnost. Hlavní příčiny trestné činnosti tedy nebyly hledány u jednotlivce, ale ve 

společnosti (Newbold, 1992). 

Příkladem tohoto předpokladu byla „teorie příležitostí“ (v angl. Opportunity Theory), 

podle které lidé usilují o univerzální cíle (např. peníze, bohatství, prestiž a moc), avšak někteří 

se kvůli nerovnosti v přístupu k těmto cílům uchylují k nelegitimním způsobům, jak těchto 

cílů dosáhnout (Andrews & Bonta, 1998, Newbold, 1992). Jiný přístup je „teorie 

nálepkování“ / „teorie stigmatu“ (Labelling Theory), podle které se jedinci jednou označení 

společností za narušené stávají kriminálníky, neboť nálepku společnosti přijímají a jednají 

dále podle ní. Zastánci této teorie věřili, že moment zvratu nastává zejména při přechodu 

z dospívání do dospělosti, kde odsudek ze strany společnosti může u mladého jedince vyvolat 

rychlou změnu sebepojetí identifikaci s kriminálním chováním. Zajímavou teorií je 

„neutralizační teorie“ (Matza, 1968), která říká, že delikventi jsou v podstatě vázáni 

společenskými normami a hodnotami stejně jako všichni ostatní, a aby se s tímto rozporem 

vyrovnali, potřebují neutralizovat svou vinu útěkem do deviantního chování společně 

s ostatními, podobně se chovajícími jedinci.  

Celkově se sociální kriminologové při hledání  prediktorů kriminálního chování 

zaměřovali na socioekonomický status, rasu, etnický původ, sociální postavení, sociální 
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vztahy a další faktory, které nelze snadno změnit. Sociologický přístup k vysvětlení trestné 

činnosti nekladl dostatečný důraz na individuální rozdíly v osobnostních proměnných 

 

Klinická kriminologie 

Klinická kriminologie se zaměřuje na jednotlivce, nikoliv na společenské faktory. Obecně 

předpokládá, že kriminální chování je buď výsledkem psychopatologie u jedince („teorie 

osobní tísně“ – v angl. Personal Distress Theory), psychologického deficitu („teorie duševní 

poruchy“ - Mental Disorder Theory), nebo toto chování je důsledkem u jedinců, kteří nežijí na 

úrovni svého psychického potenciálu (existenciální teorie). Tyto teorie získaly ve své době 

široké přijetí v minulosti od profesionálů a odborníků na antisociální chování (Andrews 

& Bonta, 1998). V souladu s teorií osobní tísně se hodnotitelé zaměřovali na symptomy a 

charakteristiky, jako je úzkost, nízká sebeúcta, deprese, odcizení, osamělosti apod. Intervence 

se pak typicky zaměřovaly na poskytování relaxace a sociálních dovedností, 

sebezdokonalování a kognitivní terapii zaměřenou na dysfunkčních přesvědčení (Andrews 

& Bonta, 1999). Nicméně bylo zjištěno, že skutečná korelace mezi chováním spojeným 

s osobním úzkostí a recidivou je velmi nízká, r = 0,08 v hodnocení 225 studií (Gendreau et 

al., 1996).  

Teorie duševní poruchy klade důraz na psychickou poruchu jako příčinný faktor 

násilného antisociálního chování, kterou lze diagnostikovat pomocí DSM-IV na ose 

1. Předpokládalo se, že duševně nemocní pachatelé se budou častěji než duševně zdraví 

chovat násilně. Ve skutečnosti šlo o metodologickou chybu, kdy studie k násilníkům byly 

prováděny zejména mezi populací duševně nemocných (Quinsey et al., 1998). K tomu 

přispívá i fakt, že mnoho studií zaměřených na prevalenci duševních poruch uvádí prevalenci 

duševních poruch mezi vězni od 58% do 100%, aniž se zabývají klinickou závažností takové 

poruchy či diagnózou. Prevalence závažných duševních poruch mezi pachateli není ve 

skutečnosti vysoká pro poruchy jako schizofrenie (méně než 7%) nebo maniodepresivní 

porucha (2-3%) (Andrews & Bonta, 1998). Komplexní studie psychiatrické morbidity na 

Novém Zélandu mužských vězňů našla podobně nízké zastoupení s 6% splňujícími 

diagnostická kritéria pro schizofrenii a 2,2% pro maniodepresivní poruchu (Simpson et al., 

1999) Výzkumy tedy ukazují, že přítomnost duševní poruchy nebyla dobrým prediktorem 

trestné činnosti. Nejslavnější studie v této oblasti byla studie Steadmana a Cocozzy (1974) 

zaměřená na evaluaci „Baxtromových pacientů“. Tato studie vznikla, když odsouzený 
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Johnnie Baxtrom, který měl diagnózu duševní poruchy, napadl své dlouholeté věznění u 

Nejvyššího soudu Spojených států (Baxstrom vs. Herold), které nebylo podloženo žádným 

důkazem o pokračující nebezpečnosti. Soud souhlasil, že pokud nebyla nalezena rizika 

svědčící pro jeho nebezpečnost, musí být propuštěn. Tímto rozhodnutím se spustila lavina 

velkého propouštění množství psychiatrických pacientů, kteří drženi v institucích z obav, že 

by jednou mohli spáchat závažné násilné činy. Později byla provedena studie, podle které tito 

propuštění psychiatričtí pacienti recidivovali v 14,3% případů, což bylo mnohem nižší číslo, 

než se původně předpokládalo. Bonta, Law a Hanson (1998) v meta-analytické studii zjistili 

negativní vztah k predikci recidivy, kdy pachatelé s duševní poruchou byli porovnáváni 

s duševně zdravými pachateli (obecná recidiva r = - 0,19; násilná recidiva r = -.10). Jedinou 

proměnnou, která se zdála být prediktivní vůči násilí, byla přítomnost bludů ze ztráty 

sebekontroly. Tyto bludy souvisely s přesvědčením, že ostatní se je snaží poškodit nebo 

kontrolovat (Link & Steuve, 1994). Později byla i tato hypotéza vyvrácena (Monahan et al., 

2001). 

 

Teorie sociálního učení 

Monahan (1981) zjistil, že kromě kriminální minulosti by mohly hrát v predikci násilné 

recidivy roli též kognitivní a afektivní predispozice k násilí a demografické charakteristiky. 

Přístup sociálního učení k pochopení kriminálního chování zdůrazňuje, že naučené chování se 

řídí stejnými zásadami jako ostatní chování v interakci s vnitřními a vnějšími faktory. Přístup 

sociálního učení k variabilitě antisociálního chování se zaměřuje na charakteristiky 

bezprostředního okolí; postojů, hodnot, přesvědčení a racionalizací ve vztahu 

k antisociálnímu chování; sociální podporu pro antisociální chování; historii antisociálního 

chování a přítomnost vlastností spojených s antisociální osobností (impulzivita, nedostatečné 

sociální kompetence, špatné mezilidské vztahy a afektivní deficity) (Andrews & Bonta, 1998; 

Blackburn, 1993). Přestože teorie sociálního učení uznává statické faktory, tento model 

umožňuje lépe posoudit dynamické rizikové faktory, které jsou potenciálním prostředkem pro 

prosociální změny. Meta-analýza zaměřená na souvislost recidivy s prediktory ukázala, že 

nejlepší prediktory pro širokou škálu populačních skupin (psychiatričtí pacienti, vězni, mladí i 

staří, muži i ženy) jsou: antisociální kognice, antisociální přátelé, historie antisociálního 

chování a charakteristické znaky antisociální osobnosti (Bonta et al., 1998). 
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Všechny výše uvedené proměnné přehledně shrnuje následující tabulka, která uvádí i 

hodnoty variancí, vysvětlující recidivu prostřednictvím jednotlivých faktorů, resp. korelace 

mezi recidivou a prediktory.  

 

 
Tabulka 7: Prediktory obecné recidivy (podle Gendreau et al. (1996) a Bonta a kol. (1998))  
 

rizikové faktory (disciplína)      r 

 

Antisociální vztahy (sociální učení)                .21 

Antisociální osobnost (sociální učení)    .18 

Antisociální kognice charakteristiky (sociální učení)  .18 

Kriminální historie (sociální učení)     .16 

Sociální postavení (klinická kriminologie)    .13 

Rodinné faktory (sociální učení)     .10 

Užívání návykových látek (sociální učení)    .10 

Inteligence (klinická kriminologie)     .07 

Nízká sociální vrstva /  (sociologická kriminologie)  .05 

Osobní tíseň (klinická kriminologie)    .05 

 
 

„Velká čtyřka“ prediktorů kriminálního chování 

Antisociální kognice. Při pohledu na antisociálních kognice (příklad: „moje práva jsou 

důležitější než ta ostatní“), je důležité poukázat na to, že tyto kognice nejsou nutně obecně 

platné. Mnoho lidí bude souhlasit, že je v určité specifické situaci přijatelné krást nebo 

způsobit bolest druhému. Takové racionalizace jsou často používány před spácháním 

trestného činu, a proto jsou považovány za kauzální. Také jsou užívány k ospravedlnění 

kriminálního chování prostřednictvím odvádění pozornosti od viny. Typickými projevy, 

kterými je vina neutralizována, je odmítání odpovědnosti, popírání způsobeného zranění; 

odmítnutí toho, že se stal někdo obětí mého skutku, odsouzení „systému“, státního zřízení, 

soudů a podobně (Andrews & Bonta, 1998).  

Antisociální vztahy. Tento prediktivní faktor zahrnuje členy rodiny, vrstevníky a jiné 

osoby v bezprostředním okolí, které jsou schopny ovlivnit jedince prostřednictvím 

modelování antisociálního nebo prosociálního chování a pravidel. Kromě toho takové vztahy 
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pomáhají vytvářet a udržovat antisociální postoje (Blackburn, 1993). Korelace mezi tímto 

faktorem a kriminálním chováním byla v meta-analýzách nejvyšší. Robins (1966) zjistil, že 

u lidí s poruchou chování / antisociálním chováním bylo více pravděpodobné, že patří do 

gangu. 

Historie antisociálního chování. První systematická studie recidivy byla provedena v roce 

1920 s použitím trestních záznamů od 3000 mužů, podmíněně propuštěných z věznice 

v Illinois věznice, a našla pozitivní vztah mezi trestní minulostí a recidivou (Burgess, 1928). 

Mladší věk při prvním odsouzení byl spojen se zvýšeným rizikem násilné recidivy (Loeber a 

Stouthamer-Loeber, 1996; Moffitt, 1997). Obecně platí, že pachatelé, kteří začnou trestnou 

činnost dříve a „spadnou“ do justičního systému v mladém věku, mají větší pravděpodobnost 

ke spáchání dalších násilných trestných činů než ti, kteří se do trestné činnosti zapojí později. 

Velký počet studií potvrzují souvislost mezi časným nástupem a chronickým, perzistentním 

kriminálním chováním, včetně Dunedinské longitudinální studie, která identifikovala 

perzistentní antisociální chování před věkem 13 let jako klíčový rizikový indikátor (Moffit, 

1993). V jiné dlouhodobé studii kriminálního chování s použitím vzorku 282 mužských 

pachatelů Bonta, Lipinski a Martin (1992) zjistili, že recidivisté měli výrazně mladší 

průměrný věk v době prvního odsouzení (17,8 let) než nerecidivující (19,5 let). Kromě toho 

na vzorku 322 mužských odsouzených Martinez (1997) zjistil, že věk při prvním zatčení 

predikoval budoucí trestnou činnost. Lattimore, Visher a Linster (1995) dále určili věk při 

prvním zatčení jako významné riziko pro budoucí násilnou trestnou činnost. Na vzorku 120 

vězňů propuštěných z forenzní-psychiatrické léčebny Villeneuve a Quinsey (1995) zjistili, že 

násilní recidivisté měli podstatně větší historii závažné kriminality v mladistvém věku než 

nerecidivující. Gendreau et al. (1996) zjistil, že historie antisociálního chování v adolescenci 

byla prediktorem obecné recidivy.  

Antisociální / psychopatická osobnost. Antisociální porucha osobnosti byla dlouho 

spojena s vyšším rizikem kriminálního chování a byl zařazen do příručky DSM od druhého 

vydání (APA, 1968). Nicméně je třeba rozlišovat mezi těmi, kteří splňují diagnostická kritéria 

pro psychopatii, od populace podobných jedinců, označovaných ovšem jako antisociální 

osobnost pomocí diagnostických kritérií uvedených v DSM-IV (APA, 1994). Termíny jako 

psychopatie, antisociální porucha osobnosti, sociopatie nebo dissociální porucha osobnosti 

jsou často používány jako synonyma (Hare, Hart, a Harpur, 1991). Ve skutečnosti je 

odhadováno, že 80% odsouzených ve vězení obvykle splňují kritéria pro antisociální poruchu 

osobnosti, avšak jen malá část z nich bude splňovat kritéria pro psychopatii (Andrews 
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& Bonta, 1998). Potíž je v tom, že kritéria DSM-IV pro antisociální poruchou osobnosti jsou 

založeny převážně na deviantních deskriptorech chování, aniž by byla řešena motivace pro 

tyto činy jako vztahové a afektivní deficity, velikášství, neschopnost zažívat lítosti (nikoliv 

nad sebou samým) či bezohlednost, které nejsou – na rozdíl od kritérií pro dissociální poruchu 

osobnosti v MKN-10, zahrnuty (Shipley & Arrigo, 2001). Osoby, jejichž antisociální chování 

lze vysledovat z neurotických motivací či vlivem sociologických faktorů, nelze považovat za 

psychopatické. Lépe je argumentovat, že souvislost mezi antisociální poruchou osobnosti a 

recidivou je ve skutečnosti vztah mezi kriminální psychopatií a recidivou (Andrews & Bonta, 

1998). Salekin, Rogers a Sewell (1996) prozkoumali 29 studií, které popisovaly psychopatii 

jako rizikovou proměnnou pro sexuální recidivy, a našli korelaci r = 0,27 pro obecnou 

recidivu a r = 0,32 pro násilnou recidivu.  

Problematice terminologie a rozlišení mezi psychopatií a antisociální, resp. dissociální 

poruše osobnosti je věnována samostatná kapitola Dissociální porucha osobnosti a 

psychopatie. 

Celkově vzato existuje dostatek důkazů, že „velká čtyřka“ je nejlepší soubor prediktorů 

kriminálního chování.  

Nicméně to neřeší otázku, jak tyto znalosti využívat při posuzování rizik a zda k těmto 

rizikům používat jako podporu též klinický úsudek,  nebo zda je účinnější, pokud místo 

klinického úsudku bude zvolen statistický přístup. Srovnání klinických a statistických 

nástrojů hodnocení rizik je věnována samostatná kapitola Psychodiagnostika poruch 

osobnosti a  hodnocení rizik. 

 

Nástroje hodnocení rizik 

Zatímco se forenzní obory psychologie a psychiatrie ve střední Evropě opíraly o klinickou 

tradici, výzkum v anglosaském světě šel cestou sociologie a teorie sociálního učení. To je 

důležité, neboť to zásadně formovalo přístup k delikventovi: klinický přístup vede k tendenci 

spatřovat v pachateli narušeného pacienta, u něhož je třeba léčit poruchu, avšak sociálně-

psychologický přístup pohlíží na delikventa jako na samostatného a za sebe odpovědného 

jedince. Teprve poslední desetiletí jsou charakteristická integrací obou těchto historicky 

daných východisek v jeden celek (Urbaniok et al., 2006).     
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Vývoj na poli hodnocení rizik odsouzených v druhé polovině 20. století, především v 

anglosaském světě, který po druhé světové válce převzal v této oblasti přední úlohu, 

přehledně shrnuje Bonta (2002), který rozlišuje čtyři generace nástrojů hodnocení.  

Do první generace hodnotících (spíše diagnostických) nástrojů Bonta považuje klinické 

vyšetření, nestrukturovaná a stavějící na zkušenosti a profesionálním úsudku hodnotitele. 

Takto koncipované hodnocení, převládající od 50. do 70. let 20. století, považuje Bonta za 

poměrně nepřesné a nespolehlivé, orientované na klinický obraz selhávajícího pachatele a jen 

málo se věnující okolnostem trestné činnosti a z toho se odvíjejícím intervencím ve smyslu 

nápravy. Tento typ hodnocení chybně klade rovnítko mezi klinický problém a delikvenci, 

jako by zapomínal, že pachatel nebyl odsouzen za svou poruchu, pokud nějakou má, avšak za 

spáchání zcela konkrétního trestného činu.  

Proto v 80. letech nastoupila druhá generace nástrojů, které se opíraly o statistické (v angl. 

actuarial) metody. Druhá generace kladla důraz na statické, tj. neměnné a již neovlivnitelné 

faktory: věk, pohlaví, začátek trestné činnosti, počet odsouzení a další charakteristické znaky, 

typické pro kriminální chování. Tento model vykazoval vyšší prediktivní validitu, do 

dnešních dnů víceméně nepřekonanou. Na druhé straně téměř nepracoval s aspektem 

případných intervencí. 

S 90. léty přišly nástroje kombinující statické a nově též dynamické faktory. Byl zaveden 

pojem strukturovaného profesionálního posouzení (v angl. structured professional judgement 

– zkr. SPJ), který vyjadřoval kombinaci objektivních empirických zjištění (v angl. evidence-

based) o rizikových faktorech a subjektivní interpretace odborníka ohledně závažnosti, 

frekvence nebo trvání těchto rizikových faktorů. SPJ nenesou vyšší prediktivní reliabilitu než 

statistické nástroje, avšak odpovídají na otázky, co je možné změnit.  

Konečně nástroje čtvrté generace, které jsou vyvíjeny od přelomu milénia, zohledňují 

délku a intenzitu intervence ve vztahu k míře rizik a potřeb. Nejnověji je  typická případová 

práce se scénářem namísto suchého výpočtu pravděpodobnosti selhání. To umožňuje šít 

pachatelům intervenci na míru (v angl. tailored treatment) a současně predikovat jejich další 

chování na základě splnění daných podmínek.  

V praxi jsou dnes používány paralelně nástroje všech čtyř generací. V anglosaském světě, 

zejména v Kanadě a zemích Spojeného království, dominují statistické nástroje, v posledních 

letech se i v evropských zemích přesouvá zájem od klinických metod k vědecky 

validizovaným nástrojům pouze pro určité cílové skupiny, zejména pachatele násilné a 
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sexuálně motivované trestné činnosti (Urbaniok et al., 2007). Mezi nejpoužívanější a 

z hlediska prediktivní validity nejpřesnější patří Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) 

(Webster et al., 1997), HCR-20 (Webster et al., 1997), Violence Risk Appraisal Guide 

(VRAG) (Harris et al., 1993) a Level of Service Inventory – Revised (LMI-R) (Andrews & 

Bonta, 1995).  

V predikci násilné recidivy pachatelů s duševní poruchou a poruchu chování je velikost 

účinku (effect size) pro statistické hodnocení rizik (r = 0,30) zhruba třikrát vyšší než u 

klinických nástrojů (0,09), u recidivy sexuálních delikventů dokonce více než čtyřikrát (0,46 

vs. 0,10) (Bonta et al., 1998). Kanadská skupina výzkumníků z University of British 

Columbia a Simon-Fraser-University jde dokonce tak daleko, že nepoužívání statistických 

nástrojů pro predikci rizik považuje za neetické a neprofesionální (Quinsey et al., 1998). 

V českých zemích byla věnována pozornost predikci delikventního chování, resp. predikci 

recidivy zhruba od konce 60. let 20. století. V bývalém Československu na tom měla 

významný podíl činnost Výzkumného ústavu penologického Sboru nápravné výchovy ČSR, 

který na základě výsledků hodnocení zkoumal i možnosti aplikace intervenčních postupů 

v „penitenciární resocializaci“ (Čepelák, 1980; Urbanová, 1977). Mezi 70. a 80. lety vznikla 

řada nástrojů zaměřených na predikci pravděpodobnosti kriminálního vývoje, jak Blatníková 

a Netík (2008).  

Za jeden z prvních domácích predikčních nástrojů lze považovat Veverkův Zelený test, 

vyhodnocující psychiatricky relevantní informace, a Modrý test, zaměřený na anamnézu a 

sociální zázemí pachatele a zkoumající faktory zvyšující pravděpodobnost delikventního 

vývoje (Veverka, 1969, 1971). O data z longitudinálního výzkumu recidivistů se opírala 

Dufkova predikce kriminality, rozlišující 36 sociálně-právních, psychologických a 

psychiatrických predikčních faktorů (Dufek, 1980). Neumann a Voňková (1987) 

identifikovali 14 „statických“ prediktorů resocializace v sociálně predikčním instrumentu 

RAOK. Heretik et al. (2001) sestavil Prognostický index recidivy PIR, ukazující 

pravděpodobnost specifické a obecné recidivy. Dobrotka (1972) naopak rozlišoval mezi 

společenskými, osobnostními a symptomatickými (dnes bychom řekli kriminogenní) faktory a 

patrně jako první používal škálování predikčních výstupů, kdy diferencoval od příznivé až po 

velmi špatnou prognózu. Blatníková & Netík (2008) předložili pracovní verzi 

pětipoložkového predikčního nástroje na základě analýzy statických dat o kriminální historii 

souboru 100 osob z dílny Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Nástroj však pracuje 
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pouze se statickými faktory a je konstruován spíše pro potřeby pracovníků justice či soudní 

znalce v oboru psychologie . 

 Český přístup vykazoval proti vývoji ve světě několik odlišností:  

- jakkoliv se v nástrojích objevovaly snahy o implementaci klinicky relevantních znaků, 

celkově jen málo zohledňovaly možnost změny pachatele  

- nástroje se zaměřovaly téměř výlučně na oblast statických faktorů,  

- nástroje zkoumaly prognózu recidivy vězněných osob, avšak bez dopadu výsledku 

prognózy do penitenciární praxe či na zacházení s vězni,  

- nástroje nepracovaly s kriminogenními faktory ve smyslu rizik a potřeb,  

- pokud bychom měli přiřadit české nástroje výše uvedeným generacím, s výjimkou 

Dobrotkova instrumentu by byly součástí druhé generace statistických nástrojů, a to i 

v případě, kdy obsahovaly dynamické faktory, neboť jejich dynamický potenciál nebyl 

adekvátně zohledněn, 

- ani jeden z nástrojů nebyl reálně používán ve vězeňské praxi. 

Aktuálně čeští vězeňští psychologové používají jednak nástroj na hodnocení rizik a potřeb 

IV. generace (SARPO), pomocí něhož hodnotí statická a dynamická rizika, jakkoliv rovněž 

používají – jak bylo uvedeno již dříve v textu - psychodiagnostické /  dotazníkové metody 

spadající do první (klinické) generace hodnotících nástrojů, u kterých je kladen důraz na 

individuální přístup, s důrazem na osobnost pachatele a se zřetelnou paralelou ke struktuře a 

funkci soudně znaleckých posudků či klinických vyšetření.  

 
 

2.1.7 Psychodiagnostika ve věznicích  

V českých věznicích se tradičně používají „klinicky“ zaměřené psychodiagnostické 

metody v kombinaci s faktoriálně-analytickými. Používány jsou často již zastaralé metody, 

přinejmenším z hlediska norem, jež byly vytvořeny před několika dekádami: FPI-R, CAQ, 

Cattellův 16PF, Mikšíkovy dotazníky navazující na řadu IHAVEZ – SPIDO až po vývojově 

nejmladší a nejkomplexnější SPARO; inteligence je měřena pomocí Ravenových 

standardních matic, kde se normy již výrazně posunuly, případně TIP; z novějších 

výkonových metod se zpravidla používá Vídeňský maticový test (VMT), případně Test 

kognitivního odhadu (TKO).  
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V posledních letech přeci jen došlo k jisté obměně psychodiagnostických metod, a tak se 

častěji používá MMPI-2, PSSI, vzácněji NEO-PI-R.  

Z projektivních metod je nejobvyklejší použití Testu stromu (B-Test) a Test kresby 

postavy (FDT). Užití ROR je spíše vzácné a zpravidla jen u indikovaných odsouzených – 

ponejvíce pachatelů sexuálně motivovaných nebo velmi závažných trestných činů. 

Celkově jsou více testováni pachatelé závažnější kriminality, ať už z důvodů odhalení 

možných rizik během zacházení, nebo pro účely zacházení. 

Specializované dotazníkové metody pro zachycení psychopatie či rizika násilné recidivy se 

v českých věznicích nepoužívají. To je ale dáno i tím, že tyto nástroje nebyly přeloženy do 

českého jazyka ani validizovány. Psychologové tedy vycházejí z jednotlivých znaků nebo 

subškál v osobnostních testech (ve SPARO např. škály AN, EX; v MMPI-2 škály ASP či PD; 

PSSI) a pozorování odsouzeného. Ve světě se z této kategorie používají nejčastěji  testy PCL-

R (The Hare Psychopathy Checklist – Revised, Hare, 1991), případně jeho zkrácená verze 

PCL:SV, což jsou nástroje s celosvětově nejvyšší prediktivní validitou násilné recidivy. 

Velice dobře ukazují dále rovněž frekventované nástroje HCR-20, VRAG, STATIC-99 či 

LMI-R, které jsou blíže popsány v kapitole Nástroje na hodnocení rizik. Celkem se ve světě 

užívá několik set různých statistických nástrojů druhé generace,   

Psychologové, ve srovnání s mnoha jinými humanisticky orientovanými odborníky, mají 

obecně vyšší znalosti psychometrie. Rádi používají testy. Pokud je používají ve výzkumných 

studiích, rádi se v diskusi na konci článku obracejí k vnitřní validitě používaných nástrojů, ke 

konvergentní a diskriminační validitě, k vnitřní reliabilitu použité škály a podobně. Všechny 

tyto faktory jsou důležité psychometrické vlastnosti dobře provedeného testování. Někdy se 

však ztrácí ze zřetele zřejmě nejdůležitější vlastnost: prediktivní validita. Mnoho z klinických 

studií ve vězeňské psychologii např. používalo jako měřící nástroj MMPI, resp. MMPI-2. 

Existuje řada studií, srovnávajících MMPI s MMPI-2 či s Milionovým klinickým víceosým 

inventářem MCMI, srovnává se též rovnocennost Megargeeho přístupu ke škálám MMPI 

(Megargee, 1994), ověřuje se platnost Antisocial Practices Scale (ACS) (Lilienfield, 1996) – 

avšak existuje jen velmi málo studií, měřících prediktivní validitu psychodiagnostických 

nástrojů. 

Celosvětově – a v českém vězeňství též - jsou v penitenciární oblasti zkoumány víc 

dotazníkové metody a méně pozornosti se věnuje projektivním metodám. Vzhledem k možné 
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simulaci a agravaci symptomů u odsouzených, jak ji uvádějí třeba McDermott a Sokolov 

(2009), je s podivem, že tomu není spíše naopak.  

Neal & Grisso (2014) zjišťovali u 434 forenzních expertů – členů profesních asociací, jaké 

používají psychodiagnostické metody, jak často a v jaké podobě. Také se ptali na odůvodnění 

používání či nepoužívání těchto nástrojů. Nástroje používala většina oslovených expertů 

(74.2%), průměrně užívali čtyři nástroje, celková varieta však zahrnovala 286 různých 

nástrojů. Zde uvádíme 10 nejpoužívanějších nástrojů ve forenzní psychologii v západních 

zemích, řazeno sestupně dle četnosti použití:  

 

1. MMPI-2 

2. PAI – Personality Assessment Inventory 

3. Static-99 

4. PCL-R Psychopathy Checklist–Revised 

5. MCMI - Millon Clinical Multiaxial Inventory 

6. WAIS / WISC – Wechslerova škála 

7. HCR-20 -Historical Clinical Risk Management 

8. TOMM - Test of Memory Malingering 

9. Rorschach – Rorschach Inkblot Test 

10. M-Fast - Miller Forensic Assessment of Symptoms Test 

 

Na otázku, zda je pro predikci násilného chování vhodnější používat sebeposuzovací 

metody nebo expertní hodnocení, se snažil najít odpověď Walters et al. (2003). Ten konkrétně 

sledoval predikci adaptace na vězeňské prostředí na základě dvou metod: expertního nástroje 

PCL-R (Hare, 1991) a škálu agresivity jako součást PAI (The Personality Assessment 

Inventory; Morey, 1991). Důležitým zjištěním pro používání psychodiagnostických metod u 

psychopatů a poruch osobnosti je, že sebeposuzovací nástroje jsou podobně efektivní jako 

expertní hodnocení. 

Gacono (1998; 2001) hledal diagnostická či hodnotící kritéria, na základě kterých by bylo 

možné plánovat terapii s jedinci s antisociální poruchou osobnosti. Ve svých studiích 

doporučoval kombinovat statistické (PCL-R) a klinické nástroje (ROR) komplementárně. 

Joshua Weiss z Izraele dělí přístup k posuzování nebezpečnosti odsouzených na statistický 

a na idiografický / klinický. Argumentuje, že i přes oslabování pozice klinického přístupu 
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v dřívějších letech je výhodné doplnit statistické hodnocení o idiografická data a interpretaci 

skórů MMPI-2, což vede ke kvalitativně lepšímu klinickému posouzení a zapojením 

individuálního kontextu získat komplexnější obrázek o rizicích a nebezpečnosti odsouzených 

(Weiss, 2000). 

Izraelští autoři, mezi nimiž byl i výše uvedený Josua Weiss, zkoumali rovněž rozdíly mezi 

čtyřmi skupinami pachatelů (N = 230), kteří spáchali trestné činy domácího násilí, sexuální 

trestné činy, trestné činy v souvislosti s řízením motorových vozidel a jiné násilné trestné činy 

(Shechory et al., 2013). Srovnání zahrnovalo vyšetření pomocí dotazníku MMPI-2 úrovně 

agresivity a úzkostnosti, stejně jako porovnání na škálách PD4 (Psychopatická odchylka) a 

ASP (Antisociální chování).  

Nejvíce se od ostatních skupin odlišovali domácí násilníci, kteří vykazovali nízkou hladinu 

úzkostnosti a vysokou agresivitu. Tato skupina vykazovala mnohem více násilí a agresivity 

než ostatní skupiny. Pachatelé sexuálně motivovaného násilí představovaly poněkud 

specifickou skupinu, která se vydělovala z kategorie „klasických pachatelů násilí“. Byla u 

nich nalezena poměrně nízká úroveň agresivity a vysoká míra úzkostnosti, jejich skóre na 

škálách PD4 a ASP byla ve srovnání s ostatními skupinami nižší. Pachatelé trestných činů 

souvisejících s řízením motorových vozidel vykazovali nízkou úzkostnost a vysokou míru 

agresivity, rovněž vysoké skóre na škále ASP a problémy s autoritami. Pro jiné nespecifické 

násilníky nebyly nalezeny zvláštní charakteristiky. 

Boscan et al. (2002) zjistil pomocí MMPI-2 u odsouzených vysoké skóre na škálách F 

(škála netypičnosti), Sc (schizofrenie), Fp (málo frekventované odpovědi), VRIN 

(inkonsistence variabilních odpovědí), MAC-R (MacAndrewova škála alkoholismu - 

revidovaná), FRS (strachy, obavy), TRT (nízká motivace) a sociální a interpersonální 

maladjustaci. Statisticky nesignifikantní rozdíl oproti kontrolní skupině studentů zaznamenal 

na škálách Pd (psychopatická odchylka), BIZ (bizardní psychické aktivity), CYN (cynismus) 

a LSE (nízká sebeúcta). Podle zjištění Osberga & Polanda (2001) s kriminální historií 

pozitivně korelují škály Ma1 (amoralita), Pd2 (problém s autoritami), Pd5 (sebeodcizení). 
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2.2 TERAPIE S ODSOUZENÝMI 

2.2.1 Účel trestu a zacházení s odsouzenými ve vězení 

Účel trestu 
Původní trestní zákon z roku 19614 vymezoval účel trestu takto:  

Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl 

řádný život a tím působil výchovně i na ostatní členy společnosti.  

Z trestního zákoníku z roku 20095 přímá formulace vypadla, avšak v Komentářích 

k trestnímu zákoníku (Šámal et al., 2010) byl účel trestu popsán explicitně a je ostatně sám 

o sobě i všeobecně a v souladu s evropskou trestněprávní tradicí předpokládán. Na Komentáře 

později, v roce 2014, navázal řád výkonu trestu6, kde se o účelu trestu opět hovoří a podle 

kterého je trest  

účinným nástrojem chránícím společnost, neboť jeho cílem je izolovat 

pachatele od společnosti a současně regulovat chování pachatele tak, aby 

v budoucnu trestný čin již neopakoval a začlenil se do společnosti. 

V trestně právním smyslu je tedy hlavním účelem výkonu trestu odnětí svobody účinná 

ochrana společnosti. Netík (1991, s. 26) dále rozlišuje tyto funkce trestu:  

- izolace; důležitá u pachatelů s omezenou schopností či možností resocializace či 

pozitivní korekce chování a jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný; 

- odstrašení; tato funkce je často očekávána od laické veřejnosti, avšak v praxi je její 

účinnost velmi omezená a působí více na nenarušené pachatele, nikoliv prekriminálně 

disponované jedince, kteří tvoří většinu vězeňské populace; 

- regulace chování ve smyslu resocializace, opuštění nežádoucích, antisociálních 

vzorců chování, sociálních skupin, vazeb, způsobů chování, hodnotové orientace 

aj.pod., které v příčinném vzorci kriminálního chování hrají významnou roli. Sochůrek 

(2008, s. 16) uvádí, že je třeba zohlednit vzájemnou provázanost osobnostních, 

sociálních, behaviorálních a situačních fenoménů, které jsou, zejména v případě 
                                                 
4 § 23 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
5 zák. č. 40/2009 Sb, trestní zákoník 
6 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů 
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vlastností osobnosti, schopností, poruch chování či poruch osobnosti jen velmi obtížně 

ovlivnitelné. Trest tedy plní podle Sochůrka (2008, s. 18) vedle ochrany společnosti 

též korektivní úlohu, resp. kompenzaci chyby.   

Izolace bývá někdy směšována s odstrašujícím účinkem trestu. Zde je třeba především 

znát, jak vlastně trest působí. Trest v první řadě inhibuje staré chování, aniž by učil chování 

novému. Navíc existuje jen málo univerzálních trestů v přiměřené míře. Trest odnětí svobody 

je sice univerzální, avšak je řešením až ultima ratio. Navíc je tento trest pro značnou část 

vězněné populace poměrně neúčinný či přímo nerelevantní - zvláště multirecidivisté a 

osobnostně narušení pachatelé, kteří tvoří největší podíl vězeňské populace, nevnímají 

dlouhodobé nebo opakované věznění jako něco vysloveně negativního, ale spíše jako jiný 

způsob života. 

Trest obecně funguje u osob neimpulzivních, orientovaných do budoucna, alespoň 

průměrně inteligentních, s minimální historií vazeb a trestů, tedy spíše nerecidivujících. Čím 

nižší kognitivní schopnosti, tím dříve po provinění musí následovat. 

I z tohoto je zřejmé, že samotný trest odnětí svobody u značné části vězeňské populace 

prostě nemůže splnit účel účinné ochrany společnosti. A to nehovoříme ani o dalších vlivech, 

jako je institucionalizace a prizonizace, které účel výkonu trestu odnětí svobody ještě dále 

oslabují či jsou přímo kontraproduktivní.  

V následujícím textu budou představeny principy, které jsou pro efektivní naplňování 

účelu výkonu trestu, zejména pak pro funkci regulaci chování, zásadní. 

 

2.2.2 Principy efektivních intervencí s odsouzenými 

Ochránit společnost před nebezpečností vězně po jeho propuštění nelze účinně zajistit ani 

samotnou izolací a vězeňským režimem, popřípadě prací, ani prostou psychologickou péčí, 

sytící psychologické (nekriminogenní) potřeby, ani působením proti prizonizaci. V případě 

psychicky nenarušených odsouzených bez sociálně patologické charakteristiky je obojí 

bezpředmětné, neboť tato skupina je relativně dobře responzivní vůči preventivnímu působení 

trestu a ve větší míře nerecidivuje. Pro odsouzené se sociálně patologickými charakteristikami 

jsou naopak výše popsané intervence nedostatečné. Sochůrek (2008a) uvádí, že výkon trestu 

odnětí svobody v původním tradičním pojetí „přestává odpovídat požadavkům současné 
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doby“, a odkazuje na „nezbytnost specializovaného a léčebného azcházení se specifickými 

skupinami vězňů“.  

Výše uvedené lze vztáhnout i na intervence, jež jsou někdy nazývány jako „resocializační“, 

„reedukační“, „rehabilitační“ či „reintegrační". Jakkoliv v disertační práci tyto pojmy 

nebudou příliš často používány, je omylem běžné praxe používat je zhusta jako synonyma. 

Proto je vhodné pro úplnost a s obecným odkazem na ty, kteří se touto problematikou ve 

svých pracech zabývali podrobněji (Mařádek, 2005; Sochůrek, 2008a) stručně shrnout, že: 

- socializací jedince se rozumí jeho celoživotní biologické, psychické a sociální zrání, 

přebírání rolí, s nimi spojených norem a hodnot odpovídajících věku a pohlaví,  

předjímání a přípravě rolí budoucích, přičemž neúspěšná socializace může vést 

k sociálnímu vyloučení a / nebo k sociální deviaci;  

- resocializací se rozumí proces nápravy a změny neuspokojivé a (často ovšem jen 

z pohledu společnosti, nikoliv daného jedince) neúspěšné socializace; lze ji popsat též 

jako výchovné působení na pachatele trestného činu k jeho opětovnému zařazení do 

řádného života společnosti, závisející nejen na jeho adaptaci na novou sociální situaci, 

ochotě přijímat (často nové) hodnoty, podřizovat se sociálním normám, přijímat nové 

vzory chování a akceptovat nové autority, ale rovněž na odlišnosti nového sociálního 

prostředí a na otevřenosti sociálního systému jako takového; v němčině (die 

Resozialisierung) se používá častěji než v angličtině (resocialization), kde se spíše 

užívá ang. rehabilitation. 

- edukace zahrnuje jak vzdělávání, tak i výchovu (podobně jako v angl. education; 

v něm. se používá podle kontextu jak pojem „die Bildung“, tak i „die Erziehung“); 

- reedukace je v doslovném překladu „převýchova“ a je svým cílem blízká 

resocializaci; vzhledem k pedagogickým metodám je „převýchova“ užívána spíše ve 

spojení s nedospělými jedinci; die Umerziehung (něm.) a reeducation (ang.) jsou spíše 

zastaralými pojmy vzhledem k historickým souvislostem. 

- reintegrací se rozumí opětovné začlenění se do společnosti, akceptování jejích 

zákonů a norem a (znovu)získání důstojné společenské role; znovuzakotvení ve 

společnosti; pojmy Reintegration (něm.) i reintegration (ang.) se používají v moderní 

literatuře velmi hojně. 

- rehabilitací je snaha navrátit fyzicky, psychicky či sociálně poškozeného člověka do 

předešlého stavu, postavení a funkce; v užším slova smyslu může jít o soubor 
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speciálně pedagogických postupů, kterými se upravují společenské vztahy, obnovují 

narušené praktické schopnosti a dovednosti a možnosti seberealizace; v angličtině 

(rehabilitation) se používá poměrně frekventovaně, v němčině (die Rehabilitation) 

spíše vzácněji. 

Slovníček je vhodné doplnit ještě několika výrazy, které se v následujícím textu budou 

objevovat častěji: 

- zacházením se rozumí všechny metody a postupy působení na odsouzené ve smyslu 

resocializace / rehabilitace / reintegrace; někdy je v disertační práci uváděn rovněž 

výraz  odborné zacházení, které vždy vede odborný zaměstnanec s kvalifikací 

potřebnou pro danou aktivitu; vedle aktivity je rovněž užíváno slovo intervence; 

synonymem zacházení / intervence je v němčině die Behandlung, v angličtině 

treatment, které je však často používáno ve smyslu léčby. 

- protože některé výše uvedené termíny jsou zatíženy historicky či neodpovídají 

současnému stavu poznání (např. je sporné, zda lze dospělé, byť nezralé jedince 

„resocializovat“, „vyléčit“ či „převychovat“), snažil se autor používat především 

neutrální termíny zacházení, intervence a snižování (kriminogenních) rizik. 

Bylo opakovaně doloženo, že nízkorizikové nenarušené osoby budou spíše ovlivnitelné (ve 

smyslu nápravy a resocializace) zařazením do práce a režimovými prvky, zatímco více 

rizikové narušené osoby se sice zaměstnání a režimu dovedou  přizpůsobit, avšak bez dopadu 

na snížení rizik a nebezpečnosti (jak shrnuje např. McGuire, 2008, na obrázku 2). To je 

zásadní argument proti zobecňujícímu laickému přesvědčení, že „na vězně platí pořádná 

práce“, ale také proti terapeutickým a různým jiným programům, které nejsou nijak specificky 

zacíleny a jejichž hlavní náplní je vyplňování času jak odsouzených, tak poskytovatelů 

(zaměstnanců vězeňské služby, externích odborníků či různých neziskových organizací. 

Ochranu společnosti ve smyslu snižování rizika recidivy lze zajistit z odborných i 

kapacitních důvodů jen rozdílným přístupem k různým cílovým skupinám, tj. důslednou 

diferenciací. Došly k tomu již mnohem dříve vězeňské systémy, jež považujeme za vyspělé. 

Zájmem společnosti je investovat zvláštní úsilí (např. specializované zacházení) především 

do těch odsouzených, u nichž toto zvláštní úsilí skutečně povede ke změně (tj. kteří jsou 

pozitivně ovlivnitelní) a kde tato změna povede ke snížení nebezpečnosti pro společnost 

(riziko recidivy).  
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Obrázek 2: Dopad práce vs. odborného zacházení na různé skupiny odsouzených (podle McGuire, 2008, a 
Jiřička, 2011) 
 

  
 

Předpoklad, že většina vězněné populace je lépe ovlivnitelná režimem a prací, zatímco 

malá část populace není ovlivnitelná vůbec, lze rozšířit o základní princip diferenciace, že 

populaci odsouzených lze pro potřeby zacházení diferencovat podle míry rizika 

(„nebezpeční“ vs. „méně nebezpeční“) a ovlivnitelnosti („napravitelní“ vs. „nepolepšitelní“). 

Riziko se skládá z řady komponent, z nichž nejvýznamnějšími jsou tzv. statické (dané, již 

zpětně neovlivnitelné) rizikové faktory (věk, pohlaví, začátek trestné činnosti, počet 

odsouzení apod.) a dynamické (aktuální, ovlivnitelné) rizikové faktory (např. vztahy, 

bydlení, zaměstnání, finanční situace či postoje). Součástí rizika je rovněž nebezpečnost 

vězně, jakou je tendence k autoagresivnímu či heteroagresivnímu jednání v průběhu výkonu 

trestu. Ovlivnitelnost sytí protektivní faktory, jejichž součástí je rovněž motivace vězně ke 

změně. 

V ideálním případě, který sice neodpovídá reálnému světu, ale je užitečným modelem, lze 

pracovat se čtyřmi základními populacemi odsouzených: 

1. Odsouzení s nízkými riziky, páchající např. nedbalostní či majetkové trestné činy, 

s nízkou reálnou potřebou změny a bez ¨výrazné motivace. Tvoří největší část vězněné 

populace. Odnětí svobody je zpravidla dostatečnou sankcí a režimové prvky spolu se 

zaměstnáním jsou dostatečné pro získání či upevnění pracovních návyků, sociálně 

právního vědomí a hladkého začlenění do společnosti po propuštění. 

2. Odsouzení se středními riziky a středním až vysokým potenciálem ovlivnitelnosti a 

nápravy. Patří sem řada úzkých specifických skupin, např. pachatelé dopravních nehod, 
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kteří jsou relativně dobře responzivní k cíleným vzdělávacím a terapeutickým 

programům, jež nebývají nákladné. 

3. Odsouzení s vysokými riziky a nízkou mírou ovlivnitelnosti / responzivity. Tito vůči 

intervencím rezistentní jedinci se nechtějí, neumějí nebo z vnitřních příčin (např. 

psychická porucha) nemohou poučit ze svých chyb. Pro ně jsou určeny motivační nebo 

minimální programy, jejichž hlavní součástí jsou režimové prvky. 

4. Odsouzení, kteří vykazují vysoká a velmi vysoká rizika, avšak současně jsou relativně 

dobře ovlivnitelní. Patří sem zejména pachatelé násilí nebo sexuální delikventi. 

 
Obrázek 3:  Komplexní hodnocení kriminogenních rizik a potřeb jako základ pro stanovení intervencí,  
zde na příkladu nástroje na hodnocení rizik a potřeb odsouzených SARPO (podle Jiřička et al., 2014) 

 

Principy efektivních intervencí 

Když Martinson v polovině 70. let provedl meta-analýzu 231 studií zaměřených na 

intervence snižující recidivu pachatelů násilných a jiných závažných trestných činů, dospěl 

k závěru, že recidivu dokázalo snížit 40% až 60% rehabilitačních programů, avšak jen u 

určitých pachatelů (Martinson, 1974). Studie přesto vyvolala debatu, na jejímž konci „zbyla 
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jen malá naděje věřit, že jsme nalezli cestu ke snížení recidivy prostřednictvím rehabilitačních 

programů“, jak napsal, a nastartování represe. Osmdesátá léta přinesla optimističtější pohled.  

Efektivními intervenčními metodami se rozumí takový způsob zacházení, který přinese 

empiricky doložitelné pozitivní výsledky. Těmito výsledky může být skutečně zjištěná 

recidiva do určitého počtu let od propuštění (nejčastěji 2 nebo 3 roky) nebo riziko (predikce) 

recidivy, vyjádřené vybranými ukazateli, ať už statickými nebo dynamickými, kam patří i 

osobnostní proměnné. Řada meta-analytických studií nejen potvrdila, že rehabilitační 

programy vedou ke snížení recidivy (Andrews, Zinger et al., 1990; Lipsey, 1992; Lösel, 

1995), ale pomohla identifikovat rovněž principy efektivní intervence: princip rizik, potřeb 

a responzivity (Andrews, Bonta & Hoge, 1990; Andrews, Bonta & Wormith, 2006). 

 
Obrázek 4: Princip diferenciace odsouzených a zacházení s nimi  podle míry rizika a ovlivnitelnosti (podle 
Jiřička, 2011) 

 
 
 

 Princip rizik říká, že míra (intenzita) intervence musí odpovídat míře (závažnosti) 

kriminogenních rizik, tj. faktorů, které přímo souvisejí s příčinami spáchání trestného činu. 

Intervence by měly cílit na ty rizikové faktory (tj. životní oblasti), které jsou nejvíce 

problematické. Je-li takovou oblastí např. nezvládání konfliktních situací, je třeba se dále 
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podívat, jedná-li se o člověka jinak spořádaného, který selhal ve specifické situaci, anebo jde-

li o notorického agresora se sérií násilných trestných činů. Podle toho je volena intervence, 

jejíž rozsah může být od jednorázové konzultace s následným zařazením do práce až po 

dlouhodobou skupinovou psychoterapii. Nevhodně či paušálně zvolená intervence přitom 

představuje nejen značné mrhání prostředky, ale může paradoxně vést i k dalšímu zvyšování 

rizik. 

Princip kriminogenních potřeb říká, že intervence musí být zaměřena na řešení jen těch 

potřeb odsouzeného, které jsou zjištěny jako kriminogenní. Kriminogenními potřebami se 

rozumí faktory, na základě kterých se pachatel rozhoduje o spáchání trestného činu nebo je 

veden ke kriminálnímu chování. Může jimi být touha po obohacení, sexuální potřeba nebo 

třeba snaha dominovat ve vztazích – to je však třeba zjistit vždy individuálně, neboť např. 

loupežné přepadení nemusí být vždy spácháno ze zištných, finančních příčin. Kriminogenní 

potřeby by měly být klíčovou součástí intervenčního plánu: u drogově závislého nelze 

nepracovat s touhou po droze, u beznadějně zadluženého nelze opomenout dluhové 

poradenství. Intervenční plán, který nezahrnuje kriminogenní potřeby, je kontraproduktivní a 

může zvýšit riziko recidivy. 

Princip responzivity říká, že je třeba volit intervenční styl tak, aby odpovídal (byl 

responzivní) individuálnímu stylu odsouzeného: jeho kognitivním schopnostem a 

osobnostním charakteristikám. Znamená to být responzivní k pachatelovu stylu učení, 

adaptovat intervence na klientovy silné stránky, motivaci, osobnost, pohlaví, etnický původ 

atd. Znamená to také všímat si některých omezení: od mentálně retardovaného odsouzeného 

neočekávejme výsledky v náhledové terapii, sexuálnímu agresorovi může na začátku prospět 

poučení o mechanismech sexuality jako takové spíše než ponor do pro něj nesrozumitelného 

přediva vztahů. 

Výše uvedené principy přitom nejsou náročné na aplikační postupy nebo zdroje. Jde 

především o důslednost, s jakou je třeba každou svěřenou osobu posuzovat a s jakou je třeba 

s ní jednat.  

V návaznosti na principy formulované Andrewsem a Bontou upozorňuje Lösel (2009), že 

intervence jsou efektivní, pokud vedle principů RNR splňují ještě následujícími kritéria: 

• vycházejí z explicitního modelu příčin trestného činu odvozeného z empirických dat (tj. 

sledují a hodnotí změny v chování, změny v osobnostních proměnných či jiné 

pozorovatelné nebo měřitelné změny),  
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• diferencují rizika podle míry závažnosti, případně diferencují i intervenční stupně – tj. 

intenzivnější intervenční programy jsou zaměřeny na vysoce a středně rizikové 

pachatele trestné činnosti, zatímco u pachatelů s nižším rizikem jsou využívána méně 

intenzivní či minimální opatření, 

• zaměřují se nejen na statické, ale rovněž a především na dynamické kriminogenní 

faktory (dynamická rizika),  

• jsou podpůrné a vstřícné, aby měli pachatelé trestné činnosti maximální užitek 

z programů zacházení, které mají pro ně význam, a byly poskytovány způsobem 

přiměřeným jejich stylu učení (což předpokládá dobrovolnost a motivaci odsouzených, 

zařazovaných do programů), 

• poskytují příležitost nacvičovat nově nabyté dovednosti průběžně nebo v tzv. ověřovací 

fázi, zejména v oblasti postojů, chování a motivace (obvykle formou nácviků 

modelových situací, konfrontace s trestným činem, extramurálních aktivit apod.), 

• vedou odsouzené k aktivnímu získání dovedností, 

• jsou jasně strukturovány, zachovávají dobrou integritu programu a jsou dobře 

implementovány. 

K tomu napomáhají např. operační manuály, pravidla pro výběr a zařazování 

odsouzených, školení personálu, dobrá komunikace s vedením, pravidelné supervize, vedení 

přehledu recidivy odsouzených, periodická evaluace, výroční zprávy a podobně). 

 

Effect size a klinická relevance 

Andrews, Zinger et al. (1990) provedli analýzu 80 studií zaměřených na snižování 

recidivy, intervenční postupy kategorizovali na základě toho, zda splňovaly principy efektivní 

intervence, a u „řádných“ studií, které splňovaly všechny tři principy RNR, identifikovali 

snížení recidivy o 53 %. Andrews & Bonta (1998) rozšířili meta-analýzu z roku 1990 a 

zahrnuli 294 testů penitenciárních intervencí. Průměrná effect size (v tomto případě 

Pearsonovo r) pro „řádné“ studie (n = 85) byla 0,25. Effect size tohoto rozsahu je klinicky 

relevantní a představuje rozdíl přibližně 24% mezi skupinou pachatelů s terapeutickým 

programem a skupinou pachatelů bez terapie. Výsledky studie rovněž ukázaly, že effect size 

závisela na počtu principů efektivní intervence, které studie splňovaly. Pokud byl splněn 

pouze jeden z principů, výsledná effect size byla 0,03, při splnění dvou principů to bylo 0,18 a 
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v případě splnění všech tří principů představovala hodnotu 0,29. Studie následující dekády 

tyto výsledky až do dnešních dnů potvrzují, přičemž přinesly cenné poznatky zejména 

s ohledem na diferenciaci cílových skupin pachatelů a intervencí. 

Jedním z cenných poznatků je, že při designu nových studií je zásadní rozlišovat mezi 

high-risk a low-risk pachateli, a přiřadit jim z hlediska intenzity odpovídající intervence. 

Pachatelé s vysokým rizikem a intenzivní terapií splňující princip rizik, potřeb a responzivity 

recidivují v 31.6% oproti 51.1% u kontrolní skupiny (Bonta et al., 2000). Tento rozdíl 19.5% 

představuje r = 0,19 mezi intervencí a recidivou. Taková korelace je přitom považována za 

klinicky relevantní (Andrews, Zinger et al., 1990). Dalším cenným poznatkem je poznání, že 

principy efektivní intervence jsou nadřazeny typu intervence jako takovému, např. 

psychoterapeutickému směru. 

Ve vyspělých vězeňských systémech západních demokratických států, zejména ve Velké 

Británii, Kanadě a skandinávských zemích, jsou intervenční, resp. terapeutické programy pro 

násilníky a pachatele sexuálně motivovaných trestných činů nejpozději od 90. let postaveny 

již téměř výhradně na principech RNR. 

 

2.2.3 Program zacházení v běžném výkonu trestu 

Program zacházení je souborem aktivit, které vykonává či má vykonávat každý odsouzený 

během výkonu trestu odnětí svobody. Program zacházení je každému odsouzenému stanoven 

po provedení všech vstupních procedur souvisejících se zařazením do výkonu trestu a je 

podrobně upraven řádem výkonu trestu odnětí svobody7. Po většinu doby trvání výzkumné 

studie byl program zacházení v platnosti v následující podobě: 

Věznice nabídne odsouzenému na základě komplexní zprávy výběr z alternativ programů, 

vycházejících z možností věznice, které pro něj považuje za vhodné. Přitom nemusí jít 

o výběr celého programu, ale jeho částí. Kombinace jednotlivých alternativnách aktivit 

umožňují sestavit programy v potřebné míře individualizované. 

 Program zacházení s odsouzenými se člení na:  

• pracovní aktivity (zaměstnávání, práce potřebná k zajištění každodenního provozu 

věznice, příp. pracovní terapie; odmítnutí práce odsouzeným, který byl zařazen do 

                                                 
7 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění 

pozdějších předpisů 
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práce, je závažným porušením povinnosti odsouzeného, za něž se zpravidla 

odsouzenému uloží kázeňský trest), 

• vzdělávací aktivity (vzdělávání organizované či realizované středním odborným 

učilištěm, učilištěm a odborným učilištěm; vzdělávání vedené či kontrolované 

zaměstnanci oddělení výkonu trestu; vzdělávání v korespondenčních kursech a v síti 

základních, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol) 

• speciální výchovné aktivity (individuální a skupinová speciální pedagogická a 

psychologická působení vedená kompetentními zaměstnanci, zejména terapeutická 

(sociální výcvik, psychoterapie, arteterapie, pohybová terapie), sociálně právní 

poradenství, trénink zvládání vlastní agresivity), 

• zájmové aktivity (formy individuální a skupinové zájmové činnosti organizované a 

vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, které rozvíjejí v souladu 

s účelem výkonu trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených), 

• oblast utváření vnějších vztahů (kontakt s rodinou a blízkými, návštěvy, případně 

vycházky, extramurální aktivity a podobně). 

Pokud si odsouzený nezvolí některou z navržených alternativ programu zacházení, 

zúčastní se minimálního programu stanoveného vnitřním řádem. Jeho základ tvoří pracovní 

aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného. Naplnění cíle programu zacházení 

jednotlivého odsouzeného se hodnotí v pravidelných intervalech. 

Takto koncipovaná náplň „vytížení“ odsouzených měla své opodstatnění v 90. letech, kdy 

byla zanesena do řádu výkonu trestu a byla reakcí na dřívější redukci činností odsouzených 

zejména na práci a vzdělávání, avšak postupně se stala velmi formální. Míjela se cílem z více 

důvodů: z trestního zákoníku zmizel účel trestu, který by dal aktivitám zřejmý smysl, 

negativní dopad měla i značná míra dobrovolnosti včetně formy přidělování programů 

(„věznice nabídne“), a konečně též fakt, že odmítání práce se stalo pouze iluzorní možností 

volby, neboť zájemců o práci bylo dlouhodobě o mnoho více než práce samotné. Nadto byla 

v běžném výkonu trestu drtivá většina programů zacházení pro všechny identická nebo velmi 

podobná, nehledě na bezradnost zaměstnanců při výběru jednotlivých aktivit, z nichž byl 

program tvořen. Třebaže probíhala i řada hodnotných činností, dodnes ulpívají vzpomínky na 

„kluby filmových diváků“ (dívání se na televizi), „motoristické kroužky“ (čtení časopisů 

o motorismu) či v rámci specializovaných oddělení s terapeutickým zacházením „psaní 

deníků“ (obvykle ve štědré dotaci jedné hodiny každý den; výsledkem aktivity byl po týdnu 



 54 

třeba dvouřádkový zápis: „Tenhle týden se nic moc nedělo. V sobotu jsem koukal na fotbal. 

Těším se na dopis.“).  

Podoba programů zacházení tedy postupně přestala vyhovovat. V roce 2014 byla vydána 

novela řádu výkonu trestu odnětí svobody, která navazuje na (staro)nově definovaný účel 

výkonu trestu (viz předchozí kapitolu) a dává vězeňským zaměstnancům více kompetencí 

v rozhodování, které intervence daný odsouzený podstoupí.  

Věznice nově určí odsouzenému na základě komplexní zprávy variantu programu, kterou 

pro něj považuje za vhodnou na základě předchozího hodnocení rizik. Varianty jsou 

určovány tak, aby zejména minimalizovaly identifikovaná rizika, která měla nebo mají 

souvislost s trestnou činností, popř. mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.  

Nově varianty programů zacházení tvoří program: 

• minimálního zacházení zpravidla pro odsouzené s nízkými riziky, v kterém  převládají 

aktivity pracovní a zájmové. Je charakterizován nižší potřebou odborné intervence, 

• standardního zacházení zpravidla pro odsouzené se středními až vysokými riziky, 

v kterém převládají aktivity pracovní a vzdělávací. Je charakterizován střední potřebou  

odborné intervence a činnostmi obecně cílenými, 

• speciálního zacházení zpravidla pro odsouzené s vysokými až velmi vysokými riziky, 

v kterém převládají  aktivity speciální výchovné a vzdělávací. Je charakterizován vyšší 

mírou odborné intervence a činnostmi speciálně cílenými, 

• výstupního zacházení pro odsouzené, kteří se vzhledem k délce trestu či potřebě 

pomoci při vytváření příznivých podmínek soběstačného života připravují na život po 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

Dále byl v novele řádu výkonu trestu lépe vysvětlen účel jednotlivých druhů aktivit: 

• pracovní činnosti, vedené zaměstnanci Vězeňské služby, směřují k vytvoření, 

upevnění a rozvoji pracovních návyků; 

• speciálně výchovné aktivity jsou zaměřené zejména na oblast příčin a důsledků 

páchání trestné činnosti, kriminogenní potřeby, osobnost pachatele a změnu postojů, 

myšlení a chování; tyto aktivity mají směřovat k minimalizaci rizik, které měly nebo 

mají souvislost s trestnou činností, popř. mohou mít vliv na páchání trestné činnosti 

v budoucnu.   
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Podstatné tedy je, že věznice např. pachateli násilí se středními kriminogenními riziky již 

nedá „vybrat“ z palety aktivit, jimiž si odsouzený bude chtít ukrátit dlouhý trest, ale na 

základě vyhodnocení kvality a míry rizik určí třeba to, že odsouzený podstoupí intervence 

zaměřené na redukci násilí (např. antiagresivní trénink nebo terapeutický program pro 

násilníky), než mu bude umožněno např. nastoupit do práce. 

Jakkoliv se od roku 2012 podařilo vytvořit ve věznicích týmy specializované na hodnocení 

kriminogenních rizik při vstupu do výkonu trestu, obdobné týmy ve standardním výkonu 

trestu příliš nefungují. Odborní zaměstnanci si tak jen málokdy předávají informace 

o společném klientovi a málokdy postupují z hlediska intervencí společně a jednotně.  

To činí tento způsob zacházení – vedle jiných trvajících problémů, jako jsou nízké stavy 

odborného personálu či využívání kvalifikovaného personálu pro méně kvalifikované činnosti 

- nadále poměrně neefektivním. 
  

2.2.4 Specializovaná oddělení 

Zatímco v běžném výkonu trestu je kladen důraz na zařazování odsouzených do práce, 

doplněné běžným programem zacházení s pracovními, speciálně-výchovnými, vzdělávacími 

a zájmovými aktivitami a aktivitami podporujícími utváření a udržování vnějších vztahů, pro 

odsouzené s vysokými kriminogenními riziky a pro  vybrané cílové skupiny odsouzených 

probíhají zvláštní intervenční, zpravidla vzdělávací nebo terapeutické programy ve 

specializovaných odděleních pro odsouzené se specifickými potřebami, případně tzv. 

standardizované programy. Tito odsouzení mají stanoven rozšířený program zacházení, jenž 

sestává z 21 hodin speciálně-výchovných aktivit týdně a jehož nejvýznamnější složkou je 

terapeutický program specificky zaměřený na odsouzené s určitou duševní poruchou – 

závislostí na návykových látkách, poruchou osobnosti, mentální retardací a jiné. 

Protože je v trestně právní praxi a zákonných předpisech vžité označení „odsouzení 

s duševní poruchou a poruchou chování“ (resp. „specializované oddělení pro odsouzené 

s poruchou duševní a poruchou chování“) velmi obecné a vágní, je třeba doplnit, že 

z diagnostického hlediska (srv. MKN-10, 2004) se jedná o odsouzené s poruchou osobnosti, 

v praxi zejména dissociální a smíšenou, případně často též hraniční. Tato kategorie 

odsouzených, v české penologické literatuře někdy nazývaná jako „antisociální typ“, působí 

v běžných podmínkách výkonu trestu jako narušovatelé a nepříznivě ovlivňují sociální 
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atmosféru kolektivů odsouzených (Gillernová et al., 2006). Vystupují často agresivně či 

netolerantně ve vztahu ke spoluodsouzeným, vůči personálu věznice i vůči uplatňovaným 

normám. Jejich agresivní jednání je popisováno více jako osobnostně než situačně 

podmíněné. Tito jedinci se dostávají snadno a lehce do interpersonálních konfliktů a velmi 

často bez zjevné příčiny projevují nespokojenost. Ve zvýšené míře se u nich v anamnéze 

vyskytuje abúzus alkoholu a drog, zejména simulantů jako pervitin apod., ve výkonu trestu 

mají zvýšenou tendenci ke zneužívání léčiv, vykazují častěji psychické i somatické potíže, 

častěji se sebepoškozují. Motivace je především krátkodobého rázu, myšlení a jednání se týká 

především přítomnosti, význam budoucnosti je přehlušen zájmem o aktuální stav. Obtížně 

zvládají konfliktní a náročné životní situace, častěji volí úniková řešení od problémů. Často 

mají ochablé či vůbec nevytvořené pracovní návyky. Ve vztahu ke společnosti jsou tito 

jedinci velmi rizikoví a nebezpeční. 

Jakkoliv porucha často stojí za pácháním trestné činnosti daného odsouzeného, není to ona, 

za kterou byl pachatel odsouzen, ale jím spáchaný trestný čin. Kategorizace podle poruch ctí 

především princip responzivity a má za cíl přizpůsobit intervence jednotlivým skupinám 

podle jejich schopností (responzivity). Při zacházení s odsouzeným tedy není primární důraz 

kladen na redukci duševní či jiné poruchy (to by ostatně bylo poměrně obtížné, a to jak u 

mentálně retardovaných, tak rovněž u jedinců s poruchou osobnosti), ale na snížení rizika 

opakování trestného činu. Aby takové zacházení bylo funkční a jeho výsledky byly ověřitelné, 

bylo nezbytné, aby probíhalo podle tzv. standardizovaných postupů. 

Standardizované postupy jsou takové postupy, které jsou založeny na předem daných, 

povinných kritériích výběru cílové skupiny, cílech a metodách zacházení a u nichž je předem 

definován způsob měření účinnosti. U standardizovaných intervenčních programů je 

dodržováno několik základních principů, které lze shrnout do následujících bodů:  

• Při zacházení s odsouzenými jsou sledovány zájmy, potřeby a ochrana společnosti.  

• Zakázkou společnosti je pracovat s nejvíce ohroženými a nebezpečnými pachateli 

trestných činů, nikoliv nejvíce přizpůsobivými. 

• Primárním důvodem k odsouzení bylo spáchání trestného činu, nikoliv vývojové, 

psychické, sociální, ekonomické či jiné faktory, jakkoliv ty hrají pro výběr vhodných 

intervencí zásadní roli.  
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• Primárním prostředkem zacházení je konfrontace s okolnostmi, spouštěcími 

mechanismy a dalšími faktory spáchaného trestného činu a posilování náhledu na něj, 

resp. sebenáhledu. 

• Cílem působení v rámci programů zacházení je snížení těch rizik, které měly 

souvislost se spáchanou trestnou činností a zvyšují pravděpodobnost dalšího selhání, 

nikoliv odstranění poruchy či posílení vybraných složek osobnosti bez návaznosti na 

riziko recidivy.  

• Programy zacházení se mají odvíjet od souvislostí a vlivu dynamických faktorů na 

páchání trestné činnosti, zjištěných ve vztahu k rizikům a potřebám, tedy nikoliv 

pouze od osobnostní charakteristiky či pouze od povahy trestného činu.   

• Standardizované programy musí obsahovat povinná minimální kritéria, sledující 

účinnost programu. 

• Programy zacházení musí být průběžně vyhodnocovány a porovnávány, takže bude 

v každém okamžiku zřejmé, jakým rizikům čelí samotný pachatel a jak nebezpečný je 

právě teď pachatel pro společnost nebo potenciální oběti. 

 

2.2.5 Psychoterapie ve specializovaných odděleních 

 

Vymezení psychoterapie 

Klasik žánru John C. Norcross definuje psychoterapii velmi elegantně jako „odbornou a 

záměrnou aplikaci klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných 

psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a / 

nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí“ (Prochaska & 

Norcross, 1999, s. 16).  

Tato definice je zahrnuje jak metody (např. terapeutické techniky), tak postoje (např. 

terapeutický vztah, zkušenost), aniž by jedno nebo druhé upřednostňovala či omezovala 

užším výkladem. Je natolik široká, aby se do ní vešel multidimenzionální charakter změny. 

To je pro práci s násilníky i pro měření úspěšnosti zacházení s nimi klíčové. 
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Obecně k přístupům  
V terapeutických přístupech k poruchám osobnosti lze sledovat sbližování analytických a 

kognitivně-behaviorálních přístupů (Pretzer & Beck, 1996) a splývání v jeden eklektický 

proud. Přesto podle Praška a kol. (2003) je nejčastějším přístupem, kterým se lidé trpící 

poruchou osobnosti léčí, dynamická skupinová psychoterapie. Vzhledem k tomu, že efektivita 

dynamické skupinové psychoterapie u poruch osobnosti nebyla v klinickém prostředí 

studována v kontrolovaných experimentech, lze si učinit obraz jen z kazuistických sdělení a 

výsledků terapií v nekontrolovaném prostředí. Přesto Perry & Bond (2002) ve své 

metaanalýze 22 studií ukázali, že během aktivní léčby dochází k významným pozitivním 

změnám, 2-4x větším než u kontrolní skupiny. Ve čtyřech studiích, kde kritériem léčby byla 

plná remise, dosáhlo tohoto kritéria 52% pacientů, s průměrnou dobou léčby 1.3 roku.  

 

Časová dotace a ohraničení 

Ukazuje se, že krátkodobý skupinový program (do 40 sezení) je pro změnu osobnostní 

struktury nedostatečný. Jediným reálným cílem, jehož se dá dosáhnout, je (zpravidla 

krátkodobá a přechodná) kompenzace aktuálních symptomů. Aby terapie měla smysl, 

potřebuje terapeutický program trvat rok a více, aby pacientovi s poruchou osobnosti umožnil 

dosáhnout žádoucí změny (Praško a kol., 2003, str. 110).  

Zde je na místě zdůraznit, že u takových terapeutických snah není cílem „vyléčit poruchu 

osobnosti“, ale upravit nežádoucí vzorce chování. To lze podle Netíka (2009) jedince 

s poruchou osobnosti naučit i zcela mechanicky, kdy psychopat nepotřebuje nevhodnost či 

škodlivost svého chování „cítit“, ale postačí, pokud si kognitivně zapamatuje a osvojí 

informaci o tom, že vzorec chování XY je ostatními považován za nežádoucí, a proto jej 

nesmí používat. 

Výhodné je zařazovat odsouzené do intervenčního programu rok před plánovaným 

propuštěním, neboť se tak snižuje riziko opětovné „nákazy“ kriminálním prostředím a vliv 

prizonizace (Černíková, 1997; Mařádek, 2005) v případně pokračujícího výkonu trestu.  

Je však třeba vzít v úvahu, že naplánování začátku a trvání intervence je v praxi obvykle 

ovlivněno řadou vnějších faktorů. Odsouzení se např. mohou nechat zařadit do programu, 

neboť plánují v jeho průběhu podat žádost o podmíněné propuštění a slibují si, že účast 

v programu (byť pouze započatá) soudce při rozhodování obměkčí. V takovém případě je 

vhodné, aby vedoucí programu odsouzeného ještě před jeho zařazením upozornil, že na 
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podání žádosti o podmíněné propuštění nebo o zařazení do věznice s mírnějším režimem před 

dokončením programu má zákonné právo, avšak stanovisko věznice pro soud nebude mít 

doporučující charakter. Naplánování intervence, aby se stihla celá, se tedy nemusí nutně 

přizpůsobovat předpokládanému konci výkonu trestu, ale je možné je načasovat 

k předpokládané lhůtě pro podmíněné propuštění. To je dokonce to nejlepší řešení, neboť 

působí na odsouzeného výrazně motivačně. Není však vhodné spoléhat se na podmíněné 

propuštění tam, kde propuštění není příliš pravděpodobné a do pevného konce trestu zbývá 

ještě velmi dlouhá doba, např. několik let. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Někdy nastává také opačná situace, kdy odsouzeného „dožene“ jeho trestní minulost a on 

je během terapeutického programu odsouzen k dalšímu trestu odnětí svobody. Délka trestu 

bývá různá dle charakteru trestné činnosti, u násilníků to bývá i několik let navíc. Pokud 

odsouzený program absolvuje úspěšně, nabízí se možnost takového odsouzeného ponechat 

ještě několik měsíců v programu jako „mentora“, který pomáhá nést pravidla programu dál a 

současně je v jakési „ověřovací fázi“ vystaven tlakům ostatních odsouzených. I takové 

zařazení je ovšem časově omezené – po vyřazení je v každém případě nejvhodnější 

odsouzeného co nejvíce přiblížit běžnému životu po propuštění. Jako nejvhodnější se jeví 

pracovní zařazení. Pokud to dovoluje stupeň bezpečnosti, je vhodné odsouzeného zaměstnat 

na vnějším pracovišti, tj. mimo věznici. I to lze vnímat jako svého druhu ověřující fázi. 

Naopak je třeba vnímat jako poměrně rizikové a při zohlednění současných možností vůči 

společnosti téměř nezodpovědné, pokud jsou odsouzení drženi v neměnných podmínkách od 

začátku až do konce výkonu trestu či pokud je jim i v posledních týdnech před koncem trestu 

pevný konec 
trestu 

lhůta pro podmíněné 
propuštění 

1 rok 

výkon trestu 

Terapeutický 
program 

Obrázek 5: Schéma ideálního načasování terapeutického programu během výkonu trestu 
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bráněno účastnit se extramurálních aktivit a podobně. Nejenže takový postup postrádá 

motivační moment pro odsouzené, ale především neumožňuje odsouzeného připravit na 

hladký návrat do společnosti a nahrává nepředvídatelnému chování po propuštění. 

 

Terapeutické komunity 

Patrně první terapeutickou komunitu v českých zemích založil v Lobči na Kokořínsku 

v roce 1954 Ferdinand Knobloch. Knobloch společně se svou manželkou Jiřinou 

Knoblochovou založil vlastní druh integrované psychoterapie, která vznikla jako výsledek 

zhodnocení tehdy existujících směrů v psychoterapii, včetně psychoanalýzy a behaviorálních 

psychoterapií, za použití technik skupinového schématu a řízené abreakce (Knobloch & 

Knoblochová, 1993). Klíčový význam měl důraz na práci v malé sociální skupině. 

V podobném duchu založil později, roku 1971, svou terapeutickou komunitu v Psychiatrické 

léčebně v Kroměříži Stanislav Kratochvíl. Ferdinand Knobloch a jeho následovníci 

z Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii v Kroměříži dodnes zajišťují 

psychoterapeutické výcviky i odborným zaměstnancům z věznic. 

Inspirováno vývojem v civilním prostředí, avšak rovněž třeba Stürupovým oddělením pro 

psychopaty v dánské věznici Herstedvester, bylo v roce 1965 v Nápravně výchovném 

ústavu Plzeň tehdejšího Sboru nápravné výchovy ČSR zřízeno „oddělení pro výkon 

trestu odnětí svobody odsouzených s psychopatickými poruchami“. Důraz byl kladen na 

složku léčebnou. Efektivita byla zpočátku posuzována dle klesajícího počtu psychických 

dekompenzací (Čepelák, 1980b, s. 44). Během krátkého pobytu odsouzených na oddělení je 

popisováno poměrně rychlé zlepšení jejich duševního stavu a projevů, zejména pokles 

hostilních postojů a agresivního chování a větší kontrola impulsivnosti, avšak po jejich 

návratu do běžného výkonu trestu nastával opětovný relaps. Proto byla v roce 1983 

zpracována nová koncepce, založená na předpokladu, že odsouzení s psychopatickou 

strukturou osobnosti jsou schopni modifikovat své chování na základě minulých zkušeností, a 

to tehdy, jsou-li k tomu systematicky vedeni.  

Teoretickým základem léčebně výchovného působení se stal program sociálního učení 

začleněný do komunitního systému, přičemž skupinová penitenciární psychoterapie byla 

považována nejen za účinnější, ale rovněž ekonomičtější přístup oproti dřívější individuální 

péči (Němec & Urbanová, 1989, s. 13). V průběhu víceleté činnosti ústavů je popisován 

pokles recidivy. Pokud se recidiva vyskytla, došlo k prodloužení intervalu mezi jednotlivými 

tresty a délka dalšího trestu odnětí svobody byla kratší, což ukazuje na méně závažné trestné 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Abreakce&action=edit&redlink=1
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činy (Němec & Urbanová, 1989, s. 17). V letech 1983 až 1986 prošlo specializovanými 

odděleními v NVÚ Plzeň a Opava 328 odsouzených mužů, z toho 278 těch, kteří byli 

propuštěni a na svobodě déle než 1 rok, bylo podrobeno analýze. Ze sledovaného souboru 278 

odsouzených psychopatů recidivovalo 33,1 %, zatímco recidiva odsouzených mužů v roce 

1987 činila 68,8 %. (Urbanová, 1989). Výsledky analýzy se dotýkaly rovněž širších 

terapeutických procesů a vlivů prostředí. Autoři považovali resocializační proces za efektivní 

jedině tehdy, dojde-li k vytvoření intenzivních a emocionálně akceptovaných vztahů. Důraz 

byl kladen rovněž na jednotnost týmů specializovaných oddělení (Urbanová, 1977, s. 69).  

Podpora specializovaných oddělení ochabla se zánikem Výzkumného ústavu 

penologického, aby na sklonku 90. let zaznamenala dramatický nárůst co do počtu i 

pozornosti vedení Vězeňské služby. Tento vývoj však již nebyl zaštítěn systematickým 

výzkumem, a tak s rozšiřující se paletou časově náročných aktivit klesal zájem sledovat jejich 

efektivitu a dopady na recidivu odsouzených. Zhruba od roku 2004 je specializovaným 

oddělením věnována opět vyšší pozornost, od roku 2009 byly jejich činnosti standardizovány 

a byly zavedeny operační manuály s jednotnou strukturou, obvyklé v běžných civilních 

zařízeních. 

Struktura operačního manuálu obsahuje minimálně tyto informace8: 

a)  jaké je poslání, hlavní cíl a dílčí cíle terapeutického programu a jakým způsobem jsou 

tyto cíle naplňovány, 

b)  jaké formy a metody specializovaného zacházení jsou uplatňovány a jaké aktivity v rámci 

terapeutického programu probíhají, včetně stručného zdůvodnění, jak zařazení daných 

aktivit do programu odpovídá cílům terapeutického programu, 

c)  kdo je cílovou skupinou terapeutického programu, jaká jsou kritéria  pro přijetí (indikace) 

nebo případné nepřijetí (kontraindikace) odsouzeného do specializovaného oddělení, 

d)  jak jsou informováni případní zájemci o specializované zacházení o podmínkách, cílech 

a způsobech jeho poskytování, a to jak ve věznici, kde se dané specializované oddělení 

nachází, tak i v ostatních věznicích, 

e) jak probíhá vstupní posouzení odsouzeného při jeho zařazení do specializovaného 

oddělení, 

                                                 
8 podle Nařízení generálního ředitele č. 25/2012, o specializovaných odděleních pro výkon trestu odsouzených 

s poruchami duševními a s poruchami chování a specializovaných odděleních pro výkon ochranného léčení.  
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f)  jakým způsobem je odsouzený na počátku a v průběhu terapeutického programu 

seznamován s cíli a formami odborného zacházení a s pravidly terapeutického programu, 

g)  jakým způsobem je odsouzenému stanoven individuální plán, jak je naplňování 

individuálního plánu hodnoceno a jak je individuální plán případně revidován, 

h)  jakým způsobem je s odsouzeným na základě stanoveného individuálního plánu uzavřen 

kontrakt, 

i)  jakým způsobem je určen zaměstnanec, který vede individuální případ odsouzeného, 

zpracovává s ním individuální plán a uzavírá s ním kontrakt, 

j)  jaký motivační systém je uplatňován ve specializovaném oddělení, 

k) kolik a jaké terapeutické fáze jsou uplatňovány, kritéria pro prostup odsouzených 

jednotlivými fázemi, úkoly, práva a povinnosti odsouzených v jednotlivých fázích, 

l)  jaký systém hodnocení účinnosti terapeutického programu je uplatňován (vstupní, 

průběžné a výstupní hodnocení), 

m)  jaké jsou podmínky pro vyřazení odsouzeného ze specializovaného oddělení, 

n)  jaké jsou podmínky pro znovupřijetí odsouzeného do specializovaného oddělení, 

o)  jak je dokumentován terapeutický proces terapeutického programu, 

p)  jak je prováděna externí a interní supervize, kdo se supervizních setkání povinně účastní, 

q)  jak je nastaven systém komunikace, konzultace případů jednotlivých odsouzených, 

plánování opatření přispívajících ke zvyšování kvality a efektivity specializovaného 

zacházení, porad týmu v rámci specializovaného oddělení a s vedoucím oddělení, 

r)  jaký je způsob a formy komunikace odsouzených s týmem v rámci komunit, skupinových 

sezení, individuálních pohovorů apod.),  

s)   jaké organizační a personální pravomoci má delegovány garant, 

t)  jak je realizace terapeutického programu prostorově, materiálně a hygienicky zajištěna, 

u)  jakým způsobem a jak často probíhá kontrola a vyhodnocení naplňování stanovených cílů 

terapeutického programu, 

v)  jaká specifická data o odsouzených jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

shromažďována a uchovávána a jaké statistiky jsou na základě těchto dat pořizovány. 
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 Přílohou manuálu je rovněž jmenovité personální obsazení specializovaného oddělení, 

včetně vyjádření toho, jak velkou část z pracovní doby má člen týmu vyhrazenu pouze pro 

činnost ve specializovaném oddělení a jakou činnost ve specializovaném oddělení vykonává; 

individuální vzdělávací plán členů týmu; projekty jednotlivých aktivit; formulář žádosti 

o zařazení do specializovaného oddělení a informace o terapeutickém programu přístupné 

zájemcům o zařazení do specializovaného oddělení. 

Specializovaná oddělení tvoří páteř specializovaného zacházení v českém vězeňství. 

Současně slouží jako inovativní pracoviště, jejichž poznatky a metody mohou být 

implementovány i do některých oblastí standardního zacházení nebo vybraných 

terapeutických programů. Mezi takové přínosy patří stavění stálých odborných týmů,  

v ideálním případě se zapojením i dalších zaměstnanců, včetně dozorců, což se zdá být pro 

dynamickou bezpečnost a kontinuitu zacházení velmi důležité. 

V roce 2014 byla specializovaná oddělení pro odsouzené s poruchami duševními a 

poruchami chování zřízena v celkem 20 věznicích (resp. 23 odděleních věznic dle profilace).                

Vedle toho byla v celkem 8 věznicích (resp. 14 odděleních věznic dle profilace) zřízena 

specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení. 

 

 
Obrázek 6: Přehled specializovaných oddělení a vybraných pracovišť ve Vězeňské službě k 1. 1. 2015 
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Specializovaná oddělení se člení na následující typy: 

a)  pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování, kteří jsou 
schopni zapojení do skupinového terapeutického působení. Možné typy těchto 
specializovaných oddělení jsou:  

1. specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou 
chování (tj. s poruchou osobnosti),  

2. specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti 
a chování, způsobenou užíváním návykových látek, 

3. specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací, 

b) pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování, kteří 
nejsou schopni zapojení do skupinového terapeutického působení: 

- specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními 
a s poruchami chování s individuálním zacházením, 

c)  pro výkon ochranného léčení. Možné typy těchto specializovaných oddělení jsou:    

1. specializované oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, 

2. specializované oddělení pro výkon ochranného léčení sexuologického,  

3. specializované oddělení pro výkon ochranného léčení protialkoholního 
a patologického hráčství, 

4. specializované oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, 
protialkoholního a léčení pro patologické hráčství. 

 
 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že terminologie užívaná v legislativních normách se 

bohužel jen částečně překrývá s aktuálně užívanou odbornou terminologií. Důsledkem může 

být nepřesné povědomí o cílových skupinách odsouzených, s nimiž v praxi pracují vězeňští 

psychologové a další odborní zaměstnanci. Tabulka 8 uvádí odbornou terminologii na pravou 

míru. Více k této problematice viz Jiřička & Prokešová, 2012, s. 20 – 21. 

 
 
Tabulka 8: Terminologie specializovaných oddělení používaná v legislativních normách upravujících 
činnost VS ČR a její ekvivalent v klinických termínech dle MKN-10 
 

Zákon a vnitřní normy VS ČR Klasifikace dle MKN-10 

Duševní poruchy a poruchy chování Poruchy osobnosti a chování u dospělých 

Porucha osobnosti a chování, způsobená 
užíváním návykových látek  

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem 
psychoaktivních látek 

Mentální retardace Lehká mentální retardace, intelekt v subnormě, porucha 
intelektu, pseudooligofrenie 
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2.2.6 Aktuální psychoterapeutické přístupy v českém vězeňství 

Za necelých sto let existence psychoterapie a za půl století existence psychoterapie 

v českých věznicích vznikla řada různých psychoterapeutických přístupů, které se často velmi 

liší a často se liší i jejich účinnost při řešení rozličných druhů problémů. Kromě základních 

směrů se stále častěji setkáváme s přístupem eklektickým. Eklektická se obvykle chápe jako 

kombinované využívání různých metod bez ohledu na jejich původní teoretické východisko, 

podle toho, jak se to prakticky orientovanému psychoterapeutovi zdá nejvhodnější. 

Vnitřní předpisy stanovují, že terapeutické aktivity s odsouzenými v rámci aktivit 

odborného zacházení mohou vykonávat jen odborní zaměstnanci, kteří absolvovali alespoň 

200-hodinový sebezkušenostní výcvik. Dále vnitřní předpis9 stanoví, že vykonavatel 

psychoterapie je povinen mít alespoň zahájený akreditovaný sebezkušenostní výcvik ve 

skupinové psychoterapii v rozsahu nejméně 500 hodin. Terapeutická škola či směr 

nerozhoduje, má především vyhovovat tomu, kdo psychoterapii odsouzeným poskytuje.  

Vězeňská služba za určitých podmínek a v souladu se zákoníkem práce může rozšíření 

kvalifikace finančně krýt. Takto je podporováno několik terapeutů ročně. Pozici terapie 

v hierarchii aktivit odborného zacházení ukazuje obrázek 7.  

 
 

 

 

 

                                                 

9 Nařízení generálního ředitele č. 25/2012, o specializovaných odděleních pro výkon trestu odsouzených 
s poruchami duševními a s poruchami chování a specializovaných odděleních pro výkon ochranného léčení  

 

Zacházení 

Odborné zacházení 

Speciálně-výchovné aktivity 

Terapeutické aktivity                      
(200 hod. sebezkušenost) 

Psychoterapie                                   
(500 hod. akreditovaný sebezk. výcvik)  

Obrázek 7: Terapie v hierarchii aktivit odborného zacházení 
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Hlubinná psychoterapie a psychoanalytická psychoterapie jsou založeny na teoriích 

o nevědomí a vnitřním konfliktu. Hlavním cílem těchto terapií je pomoci pacientovi získat 

vhled do nevědomých konfliktů, které vznikly na základě nevyřešených dětských přání a nyní 

se projevují jako symptomy. Důraz je kladen na interpretaci a vhled. Aktuálně pracuje 

v českých věznicích několik psychologů a psychoterapeutů s výcvikem v tomto 

psychoterapeutickém směru, případně tento výcvik navštěvují. Dynamická, hlubinně-

dynamická psychoterapie či dasein jsou v současné době ve Vězeňské službě poměrně 

rozšířenými směry, které částečně nahradily dříve zdaleka nejčastější výcviky SUR. Tento 

systém sebepoznávacího a sebezkušenostního komplexního výcviku v psychoterapii, založený 

původně doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, psychologem PhDr. Eduardem Urbanem a MUDr. 

Jaromírem Rubešem, se vyvíjel od roku 1967; v 90. letech se rozštěpil do několika subsměrů. 

Název SUR tvoří iniciály jména Skála, Urban, Rubeš. Výcvikový model typu SUR byl 

založen na principech terapeutické komunity s několika skupinami, kde každou skupinu vedli 

dva terapeuti opačného pohlaví pod supervizí vedoucího komunity.  

Kognitivně behaviorální psychoterapie využívá poznatky teoretické psychologie, 

zvláště teorie učení. Psychické projevy jsou učením či přeučováním měnitelné. Terapeut vede 

klienta, aby si uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a dysfunkčního jednání, ty pak 

pomocí systematického rozhovoru a strukturovaných behaviorálních úkolů pomáhá pacientovi 

hodnotit a měnit. Terapie spočívá v nácviku žádoucího a odnaučování nežádoucího chování. 

Ačkoliv je tento terapeutický směr v domácí i zahraniční (zvláště anglosaské) literatuře často 

označován za vhodný pro aplikaci ve vězeňství, v českých věznicích není uplatňován příliš 

často jako celek. 

Častěji zastoupené jsou ve věznicích naopak směry, jež v české společnosti zaujímají 

poměrně pevné místo, jakkoliv použití s odsouzenými může být spíše překvapující. Je to 

jednak rogersovská psychoterapie (PCA), která pracuje s empatií, akceptováním klienta a 

kongruencí. Řada zaměstnanců má také výcvik v systemické či rodinné psychoterapii, kde 

je změn dosahováno pomocí souborů pravidel, v postavení jednotlivých členů systému a v 

interakčním komunikačním vzorci. V minulosti byl spíše vzácněji využíván 

hypnoterapeutický přístup k navození abreakce a hypnoanalýzy, do trendu terapeutických 

komunit a práce ve skupinách však příliš nezapadá. Část vězeňského personálu se dodnes 

vzdělává ve výše zmíněné integrované psychoterapii podle Knoblocha. 

Jiné směry s vlastními školami jsou spíše vzácné a patrně v současné době v českých 

věznicích nejsou uplatňovány. 
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2.2.7 Terapie zaměřená na trestný čin 

K dynamice skupinové psychoterapie s odsouzenými, založené podobně jako dříve 

zmíněné přístupy na principech rizik a potřeb, přispěl před půldruhou dekádou prof. Frank 

Urbaniok a jím vedená Psychiatricko-psychologická služba Ministerstva spravedlnosti 

kantonu Curych, když do centra pozornosti terapie postavil práci s trestným činem (Urbaniok 

& Sturm, 2006). Tato „terapie zaměřená na trestný čin“, nebo také „Curyšský intenzivní 

program“, je skupinový terapeutický program pro pachatele násilí a sexuálně motivovaných 

trestných činů s poruchami osobnosti, aplikovaná v prostředí věznic s nejvyšším stupněm 

zabezpečení a v detenčních ústavech, tedy tam, kde jsou umístěni společensky nebezpeční 

pachatelé.  

Urbaniok opustil Německo a vystavěl v Curychu zcela novou „školu“ právě proto, že  

odmítl tradiční, rigidní model postupných fází terapeutického procesu založeného na KBT ve 

prospěch multidimenzionální, psychodynamicky orientované pozice, v jejímž středu je 

povinná, intenzivní a dlouhodobá konfrontace se spáchaným trestným činem. Terapeutické 

kurikulum se časově  přizpůsobuje momentálním stavům a potřebám odsouzeného a postupně 

jej provází hodnocením rizik („tryáží"), vytvářením skupinové koheze, konfrontací se 

spáchaným deliktem, nácvikem zvládání rizikových situací v rámci věznice i v extramurálním 

prostředí (ověřovací fáze) a doprovází jej i formou postpenitenciární péče.  

Tento koncept patří k posledním vývojovým stupňům terapeutických intervencí 

založených na principech RNR a byl v Praze prezentován v roce 2007 a 2008 (Roztočilová et 

al., 2008). Protože se zaměřuje na pachatele trestné činnosti s vysokými kriminogenními 

riziky, je vhodný i pro odsouzené s poruchami osobnosti.  

 

Základní popis programu TERČ  

Terapeutický program je postaven na osvědčených principech uvedených v teoretické 

části, tedy především na prožívání vzájemných vztahů v komunitě, na principech rizik a 

potřeb a na terapii zaměřené na trestný čin. Probíhá v rámci specializovaného oddělení 

výkonu trestu pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování ve Vazební věznici 

Liberec (dále jen „SpO“), založeného v prosinci 2008 pro odsouzené s poruchou osobnosti, 

kteří se dopustili násilného trestného činu. Při práci s odsouzenými je kladen důraz na posílení 

sebenáhledu a změny postojů a hodnot (kognitivní rovina) a nácviku sebeovládání (emoční / 

temperamentová rovina). V SpO je odsouzený přijímán jako člověk, ale je zásadně odmítán 
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jeho trestný čin. Ten je považován za vědomý a úmyslný akt, za nějž odsouzený nese plnou 

odpovědnost a s nímž je během programu na úrovni poznávání i prožívání opakovaně a 

důsledně konfrontován. 

 

Cíle programu 

Hlavním cílem terapeutického programu je snížení rizika recidivy a posílení schopnosti 

odsouzeného žít po propuštění samostatně, odpovědně a legálně v kontextu společenského 

systému.    

Pro odsouzeného to znamená zejména posilovat náhled na svůj život, kriminální chování a 

rizikové faktory, které s ním souvisejí; stimulovat změnu maladaptivních postojů a vzorců 

chování podmiňujících selhávání; zdokonalit  komunikační   dovednosti  ve vztahu 

k respektování hranic druhých a ke společensky přijatelnému způsobu vyjadřování vlastních 

potřeb a hranic; naučit se řešit konfliktní situace společensky přijatelným způsobem a lépe se 

vyrovnávat s náročnými životními situacemi; nastavit vhodné podmínky pro možnost 

vytvoření další životní dráhy, plánů a perspektiv po propuštění z vězení a přijímat 

odpovědnost za sebe samé; naučit se včas rozpoznat první známky krizové situace a 

adekvátně je řešit buď vlastními silami, nebo včasným vyhledáním odborné pomoci.  

Se všemi cíli jsou odsouzení seznámeni na začátku programu individuálně i v rámci 

komunity. Také při každém přijetí nového člena do komunity jsou cíle a pravidla SpO veřejně 

probírány, o což se zpravidla starají „služebně starší“ členové komunity. Tak je zajištěno, že 

nositeli hodnot SpO není jen personál, ale také členové komunity. 

 Kromě toho každý podepisuje tzv. terapeutický kontrakt, který obsahuje část s obecnými 

cíli a rovněž cíle individuální, šité na míru. Tak například přijde-li do programu odsouzený, 

který je plný plánů pomstít se své přítelkyni a její rodině za domnělou zradu při nešťastném 

rozchodu, bývá vhodným cílem terapie tyto vztahy i s využitím skupinového potenciálu 

důkladně rozebrat a uspořádat. Podobným způsobem jako vztahová oblast je řešeno bydlení, 

zaměstnání, finance, dluhy, závislosti, postoje a zvládání emocí. 

 

Terapeutický rámec a struktura programu 

Pobyt na SpO trvá zpravidla 12 měsíců, ve zvlášť odůvodněných případech může být 

prodloužen až o polovinu. Je strukturován stabilním denním režimem a upravován týdenním 

plánem aktivit. Terapeutický program tvoří soubor 21 hodin speciálně-výchovných a 

vzdělávacích aktivit týdně, který probíhá v terapeutické komunitě tvořené dvěma 

polootevřenými terapeutickými skupinami. Obě skupiny jsou považovány za rovnocenné a je 
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jim poskytován shodný program zacházení, je však rovněž možné je rozlišit dle potřeb a 

rizik klientů. Odsouzení se s týmem každý den scházejí na ranní komunitě. Centrální částí 

programu je skupinová psychoterapie zaměřená na trestný čin, která probíhá jednou týdně,   

a praktické nácviky zvládání zátěžových situací (nácvik relaxace, sociální dovednosti, 

dramaterapie, hraní rolí). 

Terapeutický program probíhá v pěti fázích se třemi klíčovými částmi. Tím, že jsou 

skupiny polootevřené, délka fáze je pro každého klienta hodnocena vždy individuálně a není 

striktně dána – dána jsou pouze jednotná kritéria, pomocí nichž se hodnotí, zda klient danou 

fázi absolvoval a může postoupit do další. Orientační, „modelovou“ strukturu programu uvádí 

tabulka 9: 

 
Tabulka 9: Základní struktura dvanáctiměsíčního terapeutického programu pro pachatele násilí s 
poruchou osobnosti zaměřeného na trestný čin 
 
Název fáze Délka Úkoly, cíle, motivační faktory 

Adaptační fáze 1 měsíc 

Vstupní vyšetření 

Účastní se denních komunit 

Přijímání odpovědnosti za dodržování pravidel komunity 

1. fáze – nahlížení na svůj život 

(anamnestická skupina) 
3 měsíce 

Zařazení do psychoterapeutické skupiny 

Hovoří před skupinou o svém životě  

Přijímání odpovědnosti za svůj život 

2. fáze - nahlížení na svou 
kriminální kariéru 

(skupina na trestnou činnost) 

3 měsíce 

Hovoří před skupinou o své trestné činnosti  

Přijímání odpovědnosti za trestnou činnost   

Možnost účasti na extramurálních aktivitách 

3. fáze - nahlížení na své násilné 
chování  

(rekonstrukce trestného činu) 

3 měsíce 

Rekonstruuje před skupinou násilný trestný čin, hraní rolí 

Přijímání odpovědnosti za důsledky svého trestného činu 

Možnost přerušení trestu 

Předvýstupní fáze 1 měsíc 

Hodnotí před skupinou svůj roční pobyt 

Přijímání odpovědnosti za život po propuštění 

Možnost stát se mentorem 
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Indikace cílové skupiny a podmínky zařazení 

Do terapeutického programu jsou zařazováni odsouzení dospělí muži: 

- kteří spáchali násilný trestný čin nebo se opakovaně dopouštěli násilného jednání, 

- kteří splňují diagnostická kritéria poruchy osobnosti a chování F60 – F61 dle 

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (dle dg. psychiatra nebo screeningového 

vyšetření psychologem), 

- se zbývající délkou trestu minimálně 12 měsíců, tj. dostatečnou pro absolvování 

programu SpO, 

- kteří podali žádost o zařazení do terapeutického programu spolu s písemným životopisem 

a motivačním dopisem. 

Odsouzení zařazovaní do SpO na jedné straně mohou a mají vykazovat vysoká 

kriminogenní rizika, na druhou stranu je však nezbytné, aby byli motivovaní a ve vztahu 

k chování ovlivnitelní. Právě faktor motivace a ovlivnitelnosti se zdá být pro úspěšnou 

terapeutickou práci klíčový. Zkušenost přitom ukazuje, že jako dostatečná motivace se jeví i 

„účelová“ snaha (tzv. nepravá motivace) strávit výkon trestu v příjemnějších podmínkách, 

dostat se blíže k rodině a podobně, neboť odsouzení zpravidla do několika měsíců 

strávených v komunitě SpO dokáží vytvořit „pravou motivaci“. Obtížnější je naplnit 

požadavek ovlivnitelnosti. Snahou bylo do SpO nezařazovat odsouzené, u kterých jsou 

zjevné osobnostní vlastnosti či duševní poruchy rezistentní vůči terapeuticko-edukačním 

postupům, nebo kteří jsou kontraindikováni intelektovým výkonem v pásmu subnormy, 

organicky podmíněnou psychickou poruchou nebo závažným duševním onemocněním 

vyžadujícím psychiatrickou péči (např. afektivní poruchy, schizofrenní poruchy, závislosti). 

O vhodnosti zařazení rozhoduje tým SpO v rámci zařazovací komise.  

 

Motivační systém 

Plnění režimových opatření a speciálně-výchovných aktivit je hodnoceno formou 

bodovacího systému, který je součástí komunitních pravidel. Bodování probíhá po každé 

skupinové aktivitě a navazuje na ně týdenní a měsíční hodnocení, stejně jako hodnocení při 

ukončení jednotlivých fází. Odsouzení jsou vedeni k tomu, aby charakter své účasti a 

především svůj přínos skupině uměli ohodnotit sami, přičemž jsou bezprostředně korigováni 

komunitou a členy terapeutického týmu. To znamená, že si po skončení aktivity udělují body 

sami – ty jim však musí být odsouhlaseny, aby této autonomie nemohlo být zneužíváno. Pro 
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postup do další fáze je nutné dosáhnout určitého počtu bodů. Za opakované negativní 

hodnocení může být odsouzený z terapeutického programu vyloučen a přemístěn zpět do 

kmenové věznice, stejně jako za vážné porušení komunitních pravidel. 

 

Terapeutický tým  

Zaměstnanci SpO s odsouzenými pracují v úzkém stabilním týmu, který tvoří psycholog a 

odborný garant programu v jedné osobě (autor předložené disertační práce), terapeut, 

vychovatel a speciální pedagog. Širší tým doplňuje sociální pracovník a kaplanka. Za dobu 

existence programu se nepodařilo přesvědčit vedení věznice, aby do stálého týmu byli 

zapojeni rovněž stálí vybraní dozorci. To je problém, neboť někteří dozorci svou neznalostí 

nebo neochotou podkopávají cíle programu a negativně ovlivňují jeho průběh. Jednou týdně 

jsou zajištěny služby psychiatra. 

Jak bylo uvedeno výše, v rámci pětifázového programu musí každý odsouzený projít 

triádou klíčových sezení, v nichž vypráví svůj životní příběh (1. fáze - anamnestická skupina), 

svou trestnou činnost (2. fáze – kriminální kariéra) a konečně svůj nejzávažnější, zpravidla 

poslední trestný čin (3. fáze – rekonstrukce násilného trestného činu). Přesný termín není dán; 

odsouzený si sám hlídá, aby každou skupinu absolvoval v předem vymezeném tříměsíčním 

období (viz obrázek 9). Ani počet sezení daného klienta k jednotlivým fázím není předem 

stanoven, zpravidla se však jedná o jedno až tři sezení; určující je potřeba klienta, a pak také 

možnost, aby se na všechny členy skupiny dostala řada.  

V sezení zaměřeném na trestnou činnost není účelem „usvědčit“ klienta z dosud 

neprokázaných trestných činů, ale v rámci sebeuvědomění a sebenáhledu je nezbytné, aby 

trestná činnost byla popsána kompletně, tedy včetně těch skutků, které zůstaly „pod 

hladinou“. 

Obrázek 8 ilustruje na modelu plovoucího ledovce nejen objasněnost trestných činů, kdy 

pachatelé zvláště majetkové či méně závažné kriminality bývají odsouzeni jen za malou část 

svých skutků, ale rovněž způsob práce s trestným činem v terapii.  
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Obrázek 8: Ledovcový model objasněnosti trestných činů 

 
 

Uveďme příklad přímo z druhé fáze programu TERČ – popis kriminální kariéry: 

Zdeněk byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost (vloupání do pěti zahradních chat ve dvou 

zahradních koloniích a ) a za násilnou trestnou činnost (při zatýkání napadl příslušníka a 

způsobil mu zranění vedoucí k dvoutýdenní pracovní neschopnosti). Zdeněk se cítí odsouzen 

nespravedlivě a říká, že „není sice žádnej svatoušek“, ale „policajti to na něj ušili“.  

V terapii má za sebou anamnestickou skupinu, která proběhla poměrně uspokojivě. V sezení 

zaměřeném na trestnou činnost však vyjmenovává jen paragrafy, za které byl odsouzen, a 

vzdorovitě říká, že „to asi teda udělal, když byl za to odsouzen, ale že on ví, jak to je doopravdy, 

a vinu cítí jen částečnou; a ten policajt ho vyprovokoval schválně“. Trest si podle svých slov 

sice zasloužil, ale spíš podmíněný nebo výrazně kratší.  

Zdeněk nejprve odmítá celkou věc blíže komentovat („jestli nevíte, co jsem udělal, tak si to 

přečtěte ve spisu, tam to prý vědí“), ale když je ujištěn o zájmu terapeutů o něj a o to, jak se 

příběh stal doopravdy, ne jak je popsán v trestním spisu, váhavě se pouští do podrobností. 

Vypráví, jak byl vyhozen z bytu,  neměl ani na jídlo, a tak se rozhodl opatřit si několik konzerv 

z chatek, „kam stejně léta nikdo nejezdil“. Z těch pěti chatek se ale vloupal jen do tří. Kromě 

konzerv se snažil brát jen věci, které by majitelé chatek už stejně nepotřebovali: staré zahradní 

zjištěné trestné činy, za které byl 
pachatel odsouzen 

trestné činy známé policii 

data z viktimologických studií 

self-reporty odsouzených 

zapomenutá a chybějící data 

prostor pro terapii zaměřenou 
na trestný čin 
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nářadí, starý televizor („kdo ví, jestli vůbec fungoval“) a podobně. Věci prodal za pár 

desetikorun, koupil si za ně „pár piv, protože v těch je nejvíc energie“. Do dvou dalších chatek, 

za které byl odsouzen, se ale nevloupal!, rozhořčeně zdůrazňuje. Pyká za kamaráda, který se do 

nich vloupal sám. Věděl o tom? ptá se skupina. Zdeněk říká, že ne – čekal na cestě před 

zahrádkářskou kolonií, nevěděl, co kamarád zatím dělá. Skupina (v níž sedí vesměs zkušení 

kriminálníci) reaguje slovy, že tedy Zdeněk hlídal. To Zdeněk popírá, prý „stejně nikdo nešel“. 

S policajtem, který ho později zatýkal, se prý znali mnoho let, chodil prý dokonce jeden čas 

s policajtovou sestrou, tak je logické, že se mu chtěl policajt pomstít. 

Skupina se pak zajímá o to, jak se Zdeněk živil předtím, proč byl vyhozen z bytu, zda už někdy 

někoho zbil nebo se porval a podobně. 

Ve dvou dalších sezeních se postupně odkryje tento příběh: Zdeňkovi se rozvedli rodiče, 

odstěhovali se od sebe, on jako plnoletý se rozhodl zůstat s otcem, který pracoval na stavbě, 

hodně pil a doma spíš byl než nebyl. Zdeňkovi se zhoršil prospěch v posledním ročníku střední 

 

 

 
 

START
adaptační fáze

1. fáze - anamnestická 
skupina

2. fáze - skupina 
zaměřená na trestnou 

činnost

3. fáze - konfrontace s 
konkrétním trestným 

činem

dokončovací fáze

Obrázek 9: Pořadí jednotlivých fází programu TERČ 
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školy a byl vyloučen, o čemž otci neřekl. Už předtím řešil různé stresy kouřením marihuany, na 

kterou si „vydělával“ přeprodáváním „různých věcí, co kdo už nepotřeboval – třeba autorádií, 

televizí a tak“. Neřešil, zda byly kradené. Po rozvodu a vyloučení ze školy měl najednou spoustu 

volného času pro sebe, nudil se, začal užívat pervitin. Odešel od otce, bydlel s pěti nebo šesti 

kamarády v nájemním bytě, pořídil si starou škodovku a začal sám objíždět staré chaty v okolí. 

Nejprve bral nepotřebné věci ze zahrad, pak objevil „jeden nebo dva v podstatě otevřené 

baráky“, kde stačilo „jen se trochu opřít“. „Majitelům to asi nevadilo“, říká, „jinak by si to 

přece zamkli pořádně.“ Postupně takto vykrádal další chaty asi čtyři měsíce – někdy jednou za 

čtrnáct dní, jindy několikrát do týdne. Počet chat ani přesné lokality si už nepamatuje, to období 

mu celkem splývá, patrně i vlivem drog. Několikrát vzal s sebou „kamarády“, ale pak byly vždy 

potíže s dělením peněz po prodeji kradených věcí – několikrát se i poprali.  

Pral se také na diskotékách, kam jezdil o víkendech „vypnout“. Neví, jak ke rvačkám docházelo 

– „najednou se všichni rvali, někdy se mi zatmělo před očima vztekem, když mě třeba někdo 

urazil“, pamatuje si jen útržky. Ví, že několikrát přijela pro někoho i sanitka, ale nemůže říct, 

zda on sám někoho vážně zranil. „Je to možné“, říká. V pozdějších skupinách připouští, že 

někdy cítil, jak se v něm hromadí tenze, a proto jezdil na diskotéky s cílem toto napětí vybít. 

Konfrontace a násilí tedy schválně vyhledával, provokoval ostatní. Nikdy to však neřešila 

policie – bylo jich víc takových a většinou „sebrali“ někoho jiného, nebo to vyšumělo. 

Policistovu sestru znal spíše z dálky, líbila se mu, ale to ona nejspíš ani nevěděla. Několikrát na 

ni jako náctiletý pokřikoval po ulici, líbila se mu, ale netroufal si ji oslovit zblízka. Připadal si 

jako blbec. Jejího bratra, policistu, viděl několikrát na diskotéce při kontrolách, ale nikdy spolu 

osobně nemluvili. 

Cílem této části terapie nebylo „usvědčit“ Zdeňka z dalších trestných činů ani z něj vynutit 

přiznání jako při výslechu, ale poodhalit mu celý rozsah jeho delikventního chování, smířit jej s 

trestem a přivést ho postupně k zamýšlení se jednak nad tím, proč se takto „potřeboval“ chovat, 

a pak také, proč „potřeboval“ vyprávět svůj příběh v několika verzích.  

V každém případě se tento skutečný příběh velmi vzdaluje od původní bagatelizované, 

racionalizované historky o náhlém nedostatku peněz na jídlo a osobní zaujatosti policajta. 

Důležitou roli pro Zdeňka hrál model tzv. trajektorie životní dráhy (viz obrázek 10), který mu 

pomohl k přijetí odpovědnosti za své chování, přijetí viny a trestu. Na modelu trajektorie je 

Zdeňkovi demonstrováno, že člověka, který (připusťme tu možnost) z pěti chatek vykradl jen tři 

a policistu uhodil, protože jím byl vyprovokován, který však již předtím žil z nelegálních příjmů, 

bral drogy, dlouhodobě kradl a vyhledával fyzické úsilí, nemohl „proud času“ dříve či později 

zanést nikam jinam než právě do vězení. Prostě to nemohlo dopadnout jinak – a vůbec přitom 
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nezáleží na tom, kolik autorádií vlastně Zdeněk přesně prodal nebo kolikrát přesně se někde 

popral.  

Takovou logiku je Zdeněk po několika sezeních, v nichž jej se vším zmíněným konfrontují ostatní 

členové skupiny (kteří mají často podobné příběhy, a proto tomu jeho velmi dobře rozumí) 

schopen pochopit a připouští ji.  

Toto poznání si Zdeněk odnesl z druhé fáze terapie zaměřené na trestný čin, aby s ním dál 

pracoval v jiných terapeutických skupinách (např. práce s napětím v dramaterapii) a posléze i 

ve třetí fázi. 

 
Obrázek 10:  Znázornění trajektorie životní dráhy dle preferovaného zaměření a chování 

 
 

Hodnocení úspěšnosti terapie 

Výše uvedený motivační systém a pravidelná týdenní hodnocení jsou podkladem pro 

hodnocení větších terapeutických celků. Odsouzení jsou hodnoceni jednak v pravidelných 

dvouměsíčních intervalech v rámci programu zacházení. Kromě toho se hodnotí jednotlivé 

terapeutické fáze – do vyšší terapeutické fáze postupují pouze ti, kteří se dokázali vypořádat 

s podmínkami té předcházející.  

V případě, že některý odsouzený selhává v programu TERČ , provede s ním terapeutický 

tým pohovor. Je upozorněn na oblasti, v kterých má nedostatky – např. na pouze formální 

účast ve skupinách, odmítání účasti v aktivitách, obtížné zvládání sebekontroly a podobně. 

Pokud selhávání trvá nebo se opakuje, může být odsouzený vyloučen. 
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Vyloučení se týká i odsouzených, kteří selhávají v režimových povinnostech (nejsou 

schopni se dlouhodobě přizpůsobit běžnému režimu oddělení) nebo se dopustili vážného 

kázeňského provinění, které ohrožují bezpečnost komunity (např. šikana, obchod s drogami 

apod.). Každé vyloučení je rozebráno s celou komunitou. 

 Zvláštní kategorií hodnocení je hodnocení odsouzeného k soudu (zpravidla přikládané 

k jeho žádosti o podmíněné propuštění nebo o přeřazení do mírnějšího typu věznice) a 

závěrečné hodnocení. Hodnocení k soudu, na které mají odsouzení ze zákona nárok, je kladné 

pouze v případě, že odsouzený úspěšně absolvoval podstatnou část terapeutického programu. 

Závěrečné hodnocení má dva prvky: odsouzený má tzv. „rozlučkovou skupinu“, v níž nejprve 

hodnotí svůj roční pobyt v programu on sám, poté ostatní členové skupiny a nakonec 

terapeuté. Rozlučková skupina je, podobně jako zařazovací skupina, slavnostním rituálem 

s určitými privilegii, např. loučící se člen skupiny má právo udělit ostatním členů body dle 

svého uvážení. K tomu dostává rovněž tzv. „dopis na rozloučenou“. V něm terapeutický tým 

velmi osobně popisuje roční pobyt odsouzeného v komunitě a vyzdvihuje všechny klíčové 

pozitivní a negativní momenty.  

Dopis je koncipován jako pomůcka do dalšího života.  

 

2.3 VÝBĚR Z RELEVANTNÍCH VÝZKUMNÝCH STUDIÍ 

 

Cílem níže shromážděných stručných výzkumných zpráv je podpořit dosud uvedené 

teoretické předpoklady daty z terénu a inspirovat k dalšímu prohloubení souvisejících témat. 

   

2.3.1 Intervence u poruch osobnosti 

 

Prevalence duševních poruch a duálních diagnóz u odsouzených 

Mezi velkými prevalenčními studiemi si zvláštní pozornost zaslouží meta-analýza z Velké 

Británie, kterou provedl S. Fazel et al. (2002) a do níž zařadil 62 studií s celkem 23 000 

odsouzenými. Zjistil, že vícekrát odsouzení vykazovali častěji psychotické symptomy a 
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depresi, desetkrát častěji než u prvovězněných u nich byla zjištěna antisociální porucha 

osobnosti (u odsouzených mužů 47 %, u žen 21 %).  

Falissard et al. (2006) zjistil studií provedenou na 800 francouzských odsouzených, že 6,2 

% odsouzených trpí symptomy schizofrenního onemocnění, 24 % depresivními symptomy, 

17,7 % generalizovanou úzkostnou poruchou a 14,6 % je závislých na návykových látkách.  

Souvislostí mezi druhem trestné činnosti a psychiatrickou diagnózou se zabýval také 

Lukasiewitz et al. (2009), který nalezl u násilných trestných činů převahu neduálních diagnóz 

(63,2 %) s většinou psychiatrických poruch dle DSM-IV na ose I (59,2%), dále drogovou 

závislost (41,6%) a duální diagnózu (37%). U nenásilných trestných činů dominovala drogová 

závislost (51,6 %), následovaná duální diagnózou (48,5 %), psychiatrickými poruchami na 

ose I (32,1 %) a neduální diagnózou (31,4%).  

Duální diagnózy u vězňů zkoumal na vzorku 3124 odsouzených v anglických věznicích i 

Boys et al. (2002), přičemž jej zajímala kombinace zneužívání drog a psychiatrických poruch. 

Uživatelé drog ve vězení nejčastěji vykazovali antisociální poruchu osobnosti (63 %), 

symptomy neurotického spektra (12 – 52 %) a paranoidní poruchu osobnosti (37,9 %). 

Z psychiatrických poruch se Angličanka Sheila Hodgins et al. (2010) zaměřila na úzkostné 

poruchy, aby zjistila, že polovina odsouzených s antisociální poruchou osobnosti vykazuje 

komorbiditu s úzkostnými poruchami při dvoutřetinové celoživotní prevalenci; u poloviny 

souboru propukla úzkostná porucha před 16. rokem života. Toto je zjištění zajímavé zejména 

proto, že je v rozporu s původními Cleckleyho, resp. Hareho teoriemi o psychopatii, neboť 

úzkost byla jednak považována za protektivní faktor působící proti kriminálnímu chování, 

jednak je vylučovacím kritériem v nástrojích měřících psychopatii. 

Rounds-Bryant & Baker (2007), kteří u 72% nově nastoupivších odsouzených do zjistili 

splnění kritérií pro drogovou závislost a u 46% splnění kritéria pro léčbu závislosti. 

Uzavřený bludný kruh závislostí, antisociální poruchy chování a recidivy zjistil rovněž 

v turecké studii Copur et al. (2005) či řecké studii Fotiadou et al. (2004), který 

z randomizovaného souboru 80 mužů vyčlenil uživatele drog, jež vykazovali v 37,5 % 

symptomatiku antisociální poruchu osobnosti a v 31,2 % deprese. 

Konečně všechny tři proměnné, druh trestné činnosti (násilníci s průměrným věkem M = 

32,6 let; pachatelé nenásilných trestných činů M = 35,3), závislosti a duševní zdraví, do svého 

výzkumu zahrnul Sack et al. (2009), který nalezl souvislost mezi násilnou trestnou činností na 

jedné straně a drogovou závislostí a  antisociální poruchou osobnosti na straně druhé, nikoliv 
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však s dalšími psychiatrickými poruchami. Kromě toho u násilníků s poruchou osobnosti 

zjistil zvýšenou anxietu, tenzi, hostilitu, depresivní symptomy, častější suicidální tendence a 

snížené kognitivní percepce, častější hospitalizaci v psychiatrických zařízeních i v běžných 

nemocničních zařízeních, poruchy chování v dětství, vyšší míru nadměrného pití alkoholu a 

užívání sedativ za posledních šest měsíců, vyšší míru užívání alkoholu i drog za poslední 

měsíc. 
 

Poruchy chování, ADHD a traumata v dětství 

Hosser et al. (2007) zjistil, že u v dětství zneužívaných jedinců se v dospělém věku 

zdvojnásobuje riziko pozdějšího násilného chování. 

Na poruchy chování v dětství a na poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD) 

v souvislosti s psychopatií se zaměřil Johansson et al. (2005), který zkoumal 186 násilníků za 

nesexuální delikty s průměrnou délkou trestu 4 roky. U dospělých psychopatických násilníků 

zjistil kombinaci poruchy chování do 15 let a ADHD do 10 let pětkrát častěji než u 

nepsychopatických odsouzených a čtyřikrát častěji než u nepsychopatických odsouzených za 

nenásilné trestné činy, přičemž jen každý 51. z psychopatických násilníků nevykazoval 

v dětství žádný z těchto symptomů (z nepsychopatických násilníků to byl každý čtvrtý). 

Johansson považuje dospělé psychopaty za rezistentní vůči léčbě a doporučuje sledovat spíše 

rané signály poruchy chování a ADHD u dětí. 

Komorbiditou s ADHD se u odsouzených s dlouhými tresty (N = 315) ve Švédsku zabýval 

též Ginsberg et al. (2010), který ADHD diagnostikoval u 62 % odsouzených, přičemž ve 

srovnání s psychiatrickými pacienty vykazovali odsouzení častěji v dětství symptomy ADHD. 

Dále u poloviny odsouzených zjistil poruchy nálady, u čtvrtiny poruchy autistického spektra, 

u desetiny psychopatii. K podobným prevalencím ADHD došly i jiné evropské studie (ve 

Švédsku Lindgren et al, 2002; na Islandu Einarsson et al., 2009;  v Německu Rösler et al., 

2009 a u mladých dospělých odsouzených Retz et al., 2004).  

Rösler et al. (2004) navíc zkoumal přítomnost symptomatiky ADHD v dětsví, dospělosti 

nebo její nepřítomnost v souvislosti s druhem trestné činnosti. Zatímco u pachatelů 

nenásilných trestných činů byla porucha ADHD zjištěna častěji v dospělosti než v dětství, u 

pachatelů násilí tomu bylo naopak. 

Dětství u psychopatů zkoumal rovněž Švéd Frodi et al. (2001), který hledal souvislost mezi 

vysokou patologií osobnosti a rodinnou konstelací, resp. vazbou (attachmentem). 
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Psychopatům v dětství chyběla bezpečná vazba, attachment se dal naopak nejčastěji 

klasifikovat jako patologický, přičemž nejčastějším modelem byl odmítající, autoritativní otec 

a emočně vřelá, idealizovaná matka. 

Marshall & Cooke (1999) porovnali zkušenosti z dětství kriminálních psychopatů 

s dětstvím nepsychopatických delikventů. Na základě zjištěných rozdílů, kdy psychopaté 

vykazovali větší frekvenci a intenzitu traumatizujících zážitků v dětství, dospěli ke 

kauzální souvislosti mezi těmito zážitky a pozdějším skóre psychopatie na škále PCL-R.  

Separaci dětí od rodičů vlivem uvěznění rodiče považují Murray & Farrington (2005) za 

silný rizikový faktor pro delikvenci těchto dětí v dospělosti, a to i ve věku nad 32 let. Autoři si 

nicméně uvědomují, že od určitého věku se delikventní chování replikuje sebou samým i 

dalšími intervenujícími faktory.  
 

Institucionalizované chování 

Agrese a násilí, které se odehrává přímo ve věznicích, je nazýváno institucionalizovaným 

násilím. Zabýval se jím např. spolupracovník prof. Franka Urbanioka, žijícího ve Švýcarsku, 

Jerome Endrass et al. (2009), který rozlišil násilné chování podle způsobu vykonání na 

verbální (vydírání) a fyzické (rvačka); podle zaměření proti věcem (celový nábytek) nebo 

osobám (spoluodsouzený, příslušník); podle závažnosti následků pro oběť; podle motivů 

reaktivních (emocionálně vedených, spontánních, impulsivních) či instrumentálních (cílená, 

strategická, plánovaná akce). V penitenciárních podmínkách jde podle autorů ve většině 

případů o situační a reaktivní násilí. Vysoké riziko násilného chování ve vězení představuje 

mladší věk, krátký trest odnětí svobody, předcházející porušování vězeňského řádu, větší 

počet dřívějších výkonů trestu a duševní porucha – zejména antisociální porucha osobnosti. 

Ve vězení je rovněž častá agravace a simulace psychiatrických symptomů. McDermott a 

Sokolov (2009) zjistili prevalenci simulace u odsouzených ve výši 66%. Odsouzení 

s diagnostikovanou antisociální poruchou osobnosti nevykazovali víc symptomů přetvářky 

než odsouzení bez této poruchy, a to ani v celkovém skóre, ani na jednotlivých subškálách. 

Autoři proto interpretují simulaci psychiatrických symptomů ve vězení jako efektivní 

strategii, která je efektivní ve smyslu dosahování příslušných výhod bez ohledu na 

antisociální nastavení osobnosti odsouzeného. To lze následně interpretovat také tak, že vedle 

institucionalizace a prizonizace vede výkon trestu odnětí svobody i k napodobování či 

modelování účelového chování, jež je v běžných podmínkách označováno jako antisociální či 

psychopatické.  
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Psychopatie a poruchy osobnosti ve spojení s dalšími osobnostními faktory  

V Belgii B. Verschuere et al. (2005) zjistil u odsouzených s antisociální poruchou 

osobnosti pomocí psychofyziologických odpovědí na polygrafu vyšší skóre na škále 

Impulsivně antisociálního faktoru dotazníku PPI-II (The psychopathic Personality Inventory; 

Lilienfeld a Andrews, 1996) a zároveň redukovanou psychofyziologickou (elektrodermální) 

odpověď. To odpovídá Eysenckově teorii, podle které se psychopaté nacházejí v chronickém 

stavu „underarousal“, z kterého se potřebují neustále „probouzet“ (tj. optimalizovat svůj 

arousal) za pomoci stimulačních impulzů. Tato teorie vysvětluje, proč jsou psychopaté 

impulsivní, vyhledávají vzrušení a při jeho nedostatku se rychle nudí. 

Pastor et al. (2003) zkoumal u španělských odsouzených míru emoční reaktivity. 

V souladu s převládajícími teoriemi mohl potvrdit, že psychopaté vykazují deficity v emoční 

reaktivitě, které se projevují jako nedostatek soucitu a zakoušení viny. 

Roberts & Coid (2007) se u psychopatů zaměřili na vážné poruchy chování ve vztahu ke 

čtyřem faktorům psychopatie, jak je rozlišuje PCL-R (The Psychopathy Checklist Revised; 

Hare, 2003). Zatímco interpersonální faktor (F1) nebyl asociován s vážnými poruchami 

chování, byly zjištěny afektivní deficity (F2) související s násilným a zištným 

problematickým chováním. Faktory Životní styl (F3) a Antisociální faktor (F4) spolu silně 

interkorelovaly. Tato kolinearita F3 a F4 bývá často předmětem kritiky těch, kteří vyčítají 

nástroji PCL-R (ale i celému diagnostickému konstruktu psychopatie) tautologický přístup 

(antisociální = kriminální a problémový = projevující se v chování a životním stylu).  

Tento výzkum doplňuje studie k antisociálnímu chování španělských mladistvých 

delikventů Romera et al.,(2001), který zjistil souvislost antisociálního chování s 

hedonistickými hodnotami a nedostatkem zájmu o prosociální hodnoty. Autoři současně 

říkají, že vliv institucionalizace k motivaci chovat se prosociálně právě nepřispívá. 

Langevin & Curnoe (2014) z kanadského Ontaria si položili otázku, zda jsou nebezpeční 

pachatelé jiní než pachatelé méně nebezpečných trestných činů. Vzájemným porovnáním 

dospěli k tomu, že nebezpeční pachatelé měli bohatší kriminální historii, měli nižší vzdělání a 

více kázeňských problémů ve škole, měli více traumatizujících zážitků v dětství, byli častěji 

diagnostikováni se sadismem, psychopatií, závislostí na návykových látkách.   

Hornsveld et al. (2008) zkoumal odsouzené pachatele násilí v holandských věznicích 

s délkou trestu odnětí svobody čtyři a více let. Našel u násilníků signifikantní rozdíly 

v osobnostních faktorech – v dotazníku NEO-FFI (The NEO Five Factor Inventory; Costa a 
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McCrae, 1992) dosáhli nižších skórů přívětivosti, signifikantně nižších skórů sociální anxiety 

v situacích, kdy byli vystaveni kritice, a naopak více sociální anxiety v situacích ocenění. 

Výše uvedené studie víceméně doplňovaly či opakovaly zjištění a předpoklady plynoucí 

z dominující teorie psychopatie / poruchy osobnosti. Od tohoto hlavního proudu se odpoutal 

Coid et al.,(2002), kterého zajímala konkrétní motivace odsouzených s antisociální poruchou 

osobnosti k nebezpečnému chování. Odpovědi respondentů srovnal do následujících pěti 

kategorií:  

1. příjemné impulzy vedoucí k uspokojení,  

2. hledání úniku, 

3. zvýšení sebevědomí,  

4. usilování o autonomii,  

5. zachovávaní zdravé rovnováhy. 

Ve studii nazvané „Psychopatie a riskování u odsouzených“ se Swogger et al. (2010) 

zabývali tím, zda rizikové jednání je specifickým rysem psychopatie, nebo zda se spíše jedná 

o sdílenou varianci s jinými externalizovanými poruchami jako např. antisociální porucha 

osobnosti či závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách. Porovnávána byla self-

reportová data odsouzených s jejich skutečným chováním a behaviorální metodou měření 

riskování BART. Výsledky naznačily, že rizikové jednání je spíše společným jmenovatelem 

řady jiných poruch, ovšem s výjimkou self-reportovaného nezodpovědného a kriminálního 

rizikového jednání. 

Köhler et al. (2009) zkoumal pomocí PCL-R a SKID-II (Strukturované klinické interview 

pro DSM-IV) prevalenci duševních poruch mezi mladistvými a mladými dospělými 

odsouzenými v Německu a snažil se identifikovat klinicky relevantní podskupiny. Z celkem 

149 nově uvězněných mladistvých a mladých dospělých (M věk = 19 let) zjistil poruchy 

chování u 81 % jedinců, osobnostní poruchu typu B u 62 %, poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním návykových látek u 60 %. U 21 % jedinců byly zjištěny rysy 

psychopatie. Faktorovou analýzou byly mezi mladistvými a mladými dospělými odsouzenými 

identifikovány tři podskupiny. Nejproblematičtější byla podskupina mladistvých 

s mnohočetnou psychopatologií, s antisociálními rysy, osobnostní patologií, vysokými skóry 

v PCL-R a mnohočetného zneužívání návykových látek. 

Lane (1987) zkoumal vztah mezi osobnostními komponenty psychoticismu, extroverze a 

neuroticismu na jedné straně a poruchou chování, delikvencí a responzivitou na terapii na 
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straně druhé. Zjistil mimo jiné, že vysoká míra neuroticity amplifikuje poruchy chování, ale 

také je příznivější v terapeutickém procesu. Nízká míra neuroticity naopak působí jako filter 

proti (terapeutickému) tlaku na změnu. 

Kanaďané Langevin & Cornoe (2013) porovnali 62 odsouzených zařazených do kategorie 

„nebezpečný pachatel“ s 2414 násilníky a sexuálními násilníky mimo tuto kategorii a položili 

si otázku, zda se klinický profil nebezpečných pachatelů liší od běžných odsouzených. Zjistili, 

že nebezpeční pachatelé se lišili od těch, kteří nebyli klasifikováni jako nebezpeční, v 30 z 45 

sledovaných položkách: mj. měli nižší vzdělání, více poruch přizpůsobení, častěji 

diagnostikováni se sadismem, psychopatií a závislostí na návykových látkách.  

Price et al. (2013) zkoumali souvislost mezi psychopatií a depresí na vzorku 103 

adolescentních pachatelů násilí pomocí The Psychopathy Checklist−Youth Version 

(PCL−YV) a depresivní škály Adolescent Psychopathology Scale (APS). Výsledky ukázaly, 

že psychopatie a deprese interagují a predikují zvýšenou hladinu zloby, agresivity, 

interpersonálních problémů a zneužívání návykových látek. Studie ukázala na výrazné 

komorbidity u adolescentů, kteří skórují vysoko na škálách psychopatie a mají potíže se 

zákonem. Autoři proto doporučují adresovat v terapeutických programech pro tento typ 

klientely širší paletu klinických symptomů a zaměřit se kromě deprese i na výše zmíněné 

faktory. 

Coccaro et. al. (2014) zkoumali vztah intermitetní explozivní poruchy (též poruchy 

občasných výbuchů, IED) s reaktivními projevy agresivity a prevalencí v USA mezi 5 až 6 % 

a psychopatie (měřeno pomocí PCL:SV; s proaktivním agresivním chováním), přičemž zjistili 

jen středně silný vztah mezi oběma poruchami. Současně zjistili, že rysy agresivity a zloby 

jsou silnými koreláty IED, ne však psychopatie.  

Belgicko-americká výzkumná skupina, jejímž členem byl též Scott Lilienfield, se rozhodla 

u 110 odsouzených mužů identifikovat osobnostní subtypy na základě modelu big-five. 

Autoři nalezli dva klastry: emočně stabilní / resilientní klastr a agresivní / nekontrolovaný 

klastr (Claes et al., 2014). Odsouzení z agresivního / nekontrolovaného klastru skórovali výše 

na téměř všech základních klinických škálách MMPI-2, na škálách agresivity a na škálách 

deprese ve srovnání se stabilními / resilientními vězni. Rovněž skórovali výše na škálách 

závislosti na návykových látkách a častěji se dopouštěli sexuálně motivovaných trestných 

činů. Tyto dva osobnostní subtypy mohou implikovat subtypy psychopatie. 
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Druhy terapeutických intervencí 

Jestliže mezi severoamerickými intervencemi převládá skupinová terapie a různé 

tréninkové programy, podobně jako např. v německy mluvících státech, Skandinávie má 

odlišný přístup. Ten je dán do značné míry tím, že psychologické a terapeutické služby jsou 

z větší části outsourcovány a vězeňské služby nemají nad intervencemi plnou kontrolu (např. 

nejsou vlastníky licencí k terapeutickým programům).  

Podrobnější data přináší např. Kjelsberg et al. (2006). Ten spočítal, že 25 % norským 

odsouzeným se dostávalo psychiatrické intervence, přičemž celých 20 % připadalo na 

individuální terapii, 4 % na nějaký druh intervence ad hoc v průběhu prvního kontaktu a 

pouze v 1% na skupinovou psychoterapii. Rovněž zaměření psychoterapie se liší od našich 

podmínek:  v 62 % se jednalo o psychoterapii podpůrnou, v 26 % o KBT, v 8 % 

o dynamickou (na vhled orientovanou) psychoterapii. Celkem 52 % odsouzených s nějakých 

druhem psychiatrické intervence (včetně uvedených terapií) dostávalo psychofarmaka ve 

spojení s potížemi ze závislostního spektra, poruchami nálad nebo „sebeovládáním“ 

v souvislosti s poruchami osobnosti; pouhá 3 % těchto odsouzených mělo potíže 

psychotického charakteru. 

 

Efektivita terapeutických intervencí u odsouzených  

Andrea McGlynn et al. (2013) hodnotila efektivitu kognitivní terapie pro mladistvé 

odsouzené ve třech věznicích ve státě Wisconsin. Naměřené změny před a po terapii 

indikovaly statisticky významné zlepšení ve snížení kognitivních zkreslení. 

Larissa Hoogsteder se svým nizozemským týmem zkoumala integritu (tj. zda byl program 

poskytován tak, jak byl vytvořen) a dopady Responzivní terapie zaměřená na regulaci 

agresivity na mladistvé a mladé dospělé odsouzené a zjistili, že v polovině případů byla 

integrita poskytovaného programu nedostatečná. Pokud byla integrita programu dostatečná, 

absolventi ukazovali pozitivní změny v míře agresivity, kognitivní distorzi, sociální podpoře, 

dopingových strategiích a nedůvěře / responzivity vůči terapii (Hoogsteder et al., 2014). 

Podle Serina et al. (2001) se zacházení s násilníky v poslední době posunulo od intervencí 

zaměřených na anger-management (anti-agresivní trénink) k intervencím obsahujícím 

zvyšování sociálních kompetencí. Ralph Serin se svým kanadským týmem zařadil celkem 256 

kanadských pachatelů násilí do studie, kde 70 odsouzených absolvovalo program pro 

perzistentní násilníky zaměřený na zvyšování sociálních kompetencí,138 absolvovalo jiné 
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programy v kontrolních skupinách a 48 selhalo. Měřeno bylo naplnění terapeutických cílů, 

kázeňské prohřešky během výkonu trestu a recidiva. Výsledky mezi jednotlivými skupinami 

však nenalezly statisticky významné rozdíly. Studie nehovoří detailně o „jiných programech“ 

– lze však předpokládat, že tyto jiné programy zahrnovaly spíše krátkodobější intervence 

zaměřené na agresivní chování, nikoliv však dlouhodobou psychoterapii. Jestliže studie 

nenalezla rozdíl mezi běžným výkonem trestu, krátkodobými programy zaměřenými na 

anger-management a krátkodobým programem zaměřeným na posílení sociálních 

kompetencí, může to svědčit například o tom, že pro změnu v chování a recidivě u 

perzistentních násilníků nestačí „klouzat po povrchu“, ale je třeba intenzivní intervence, 

zaměřené na sebenáhled a osvojení si jiných vzorců chování v zátěžových situacích, v nichž je 

třeba dlouhodobě obstát. To však studie svým zaměřením neměla jak doložit. 

Studie zaměřující se na efektivitu intenzivního terapeutického programu pro mladistvé  

odsouzené s vážnými duševními poruchami a poruchami chování, sledovala vývoj 

mladistvých, kteří v roce 1992 vstoupili do Intenzivního terapeutického oddělení (ITU) ve 

výkonu trestu. Recidiva této skupiny byla porovnána s recidivou odsouzených z běžného 

výkonu trestu. Sledována byla rovněž změna závažnosti duševní poruchy jako prediktor pro 

další kriminální a násilné chování. Bylo zjištěno, že mladiství odsouzení po absolvování 

programu na ITU se po propuštění signifikantně nelišili od kontrolní skupiny v míře a typu 

recidivy od kontrolní skupiny a snížili tak riziko recidivy na úroveň běžné vězeňské populace 

(Hagan et al., 1997). 

Severoamerická skupina Rehfusse et al. (2013) se zaměřila na mladistvé pachatele 

sexuálně motivovaných trestných činů a efektivitu specifických terapeutických programů pro 

ně, jejíž zkoumání považují autoři za nedostatečné. Sledovala u 309 mužských mladistvých 

pachatelů sexuálních trestných činů změny po terapii na dynamické škále dotazníku Juvenile 

Sex Offender Assessment Protocol II (J-SOAP-II). Probendi byli rozděleni do tří skupin podle 

délky terapie a rizika recidivy: nízké riziko (0 až 9 měsíců), střední riziko (9 až 23 měsíců) a 

vysoké riziko (23 až 56 měsíců). Signifikantní snížení skóre na dynamické škále J-SOAP-II 

bylo zjištěno pouze u skupiny se středním rizikem (9 až 23 měsíců). To plně odpovídá 

„učebnicovým“ poučkám z dřívějších let, které říkají, že nízkorizikové pachatelé by měli být 

spíše podrobeni režimu a pracovat, zatímco u vysoce rizikových pachatelů jsou možnosti 

změny poměrně nízké, nebo se vzhledem k potřebné intenzitě a délce intervencí (která 

očividně překračuje délku 56 měsíců) nevyplatí.  
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Nestoři výzkumu efektivity terapeutického zacházení s psychopaty, Kanaďan William 

Marshall  a Angličan James McGuire, napsali v této oblasti řadu studií (Marshall, 1996; 

Marshall & Cooke, 1999; McGuire, 2008). Principy benefitu terapie pro pachatele s vysokými 

kriminogenními riziky ve smyslu velikosti účinku (effect size) terapie popsali ve studii, v níž 

porovnali účinek intervencí pro pachatele sexuálního násilí, intervence pro jiné odsouzené, 

intervence zaměřené na problémy duševního zdraví a intervence slibující zlepšení tělesného 

zdraví (Marshall & McGuire, 2003). Ve všech těchto případech byla effect size srovnatelná 

s velikostí účinku terapie pro pachatele sexuálně motivovaných trestných činů, v některých 

případech (tělesné zdraví) dokonce vyšší.  

 

Prediktory recidivy ve vztahu k efektivitě 

Hildebrand & Ruiter (2012) se zaměřili na prozkoumání 22 indikátorů pěti dynamických 

rizikových faktorů násilí (egocentrismus, hostilita, impulzivita, nedostatek sebenáhledu a 

negativismus / nedůvěra), aby zjistili dopad terapie na forenzní-psychiatrické pacienty 

a souvislost s výší skóre v nástroji Psychopathy Checklist — Revised (PCL-R). Předmětem 

zkoumání byla také míra psychopatie a fungováním v terapii. Studie se zúčastnilo 87 mužů, 

kteří v terapii strávili průměrně 20 měsíců. Skupina psychopatů (PCL-R > 21) se ve výše 

uvedených indikátorech během měřených v průběhu terapie významně nelišila od 

nepsychopatických pacientů (PCL-R < 22), avšak potvrdilo se, že psychopatičtí pacienti 

ukázali očekávaný vzorec nízké úrovně spolupráce v terapii. 

Duwe & Goldman (2009) z Minnesotské vězeňské služby porovnávali v retrospektivní 

kvazi-experimentální studii 1020 pachatelů sexuálních trestných činů, kteří absolvovali 

terapeutický program, s 1020 pachateli sexuálních trestných činů bez terapie; všichni 

propuštěni z minnesotských věznic v letech 1990 až 2003. Výsledky z Coxovy regresní 

analýzy ukázaly, že absolventi terapie snížili recidivu oproti kontrolní skupině o 27% u 

sexuálních trestných činů, 18% u násilí a o 12% u obecné kriminality. 

Skupina Antonise Katsiyannise z Nebrasky (Katsiyannis, 2004) zkoumala psychosociální 

proměnné u mladistvých odsouzených jako prediktory recidivy, zejména zneužívání alkoholu, 

deprese, rodičovská vazba, vazba na vrstevníky a vybrané osobnostní rysy. Účastníky studie 

bylo 299 adolescentních mužů uvězněných od roku 1998 do roku 1999. Data o recidivě byla 

sbírána třikrát v letech 1999 až 2002. Z osobnostních proměnných nejlépe recidivu 
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predikovala kognitivní struktura a míra psychopatologie, z psychosociálních faktorů zejména 

vzdělání a věk spáchání prvního trestného činu. 

Recidivou švédských pachatelů s antisociální poruchou osobnosti a závislostí na 

návykových látkách se zabýval Fridell et al. (2007), který ji měřil po 5 a po 15 letech od 

propuštění a zjistil u této skupiny více kriminální aktivity než u kontrolní skupiny bez 

poruchy osobnosti a bez závislostí. 

Norové Långström & Grann (2002) se zaměřili na souvislost mezi skórem psychopatie 

v PCL-R a násilnou recidivou u 98 mladých odsouzených pachatelů (věk M=18.40) ve 

švédských věznicích. Jedinci byli sledováni dva roky od propuštění. Byl nalezen středně 

silný, avšak statisticky významný mezi skórem PCL-R a násilnou recidivou. Zatímco u 

dospělých odsouzených PCL-R predikuje násilnou recidivu na velmi dobré úrovni, u 

mladistvých a mladých dospělých odsouzených je predikční validita nízká. 

Looman et al. (2005) měřil u 154 pachatelů sexuálních trestných činů míru psychopatie 

pomocí PCL-R a progres v terapii. Pomocí analýzy přežití ukázal, že pachatelé s vysokým 

skóre v PCL-R recidivovali ve vyšší míře než ti, kteří dosáhli nízkého skóre. Ovšem pachatelé 

s vysokým skóre PCL-R a současně vysokým skóre v terapeutickém progresu (resp. nízkým 

rizikem na konci terapie) recidivovali stejně jako pachatelé s počátečním nízkým skóre 

v PCL-R. A z těch, kteří měli vysoké skóre v PCL-R, ti s nízkým rizikem na konci terapie 

recidivovali méně často než ti, u nichž se míra rizika během terapie nezměnila (tj. 

terapeutický progres nulový), jakkoliv toto zjištění nedosáhlo hladiny statistické signifikace. 

V roce 2007 byla provedena meta-analýza zahrnující 58 studií zaměřených na účinek 

kognitivně-behaviorálních terapeutických programů pro odsouzené z věznic a komunitních 

zařízení ve Spojených státech amerických, Velké Británii a Austrálii (Lipsey, Landenberger & 

Wilson, 2007), která zjistila, že intervenční programy dokázaly snížit recidivu zařazených 

odsouzených o 25 % (effect-size = 0,25). Pokud se však programy, později označené jako 

více efektivní, zacílily na pachatele s vyšší mírou kriminogenních rizik, kladly důraz na 

dobrou implementaci principů KBT a zahrnovaly rovněž antiagresivní trénink a řešení 

problémů, pak se recidiva snížila o 52 % (ES = 0,52). Nebyly přitom zjištěny žádné 

významné rozdíly mezi jednotlivými „školami“ programů KBT. Zajímavým zjištěním byla 

rovněž skutečnost, že nebyly zjištěny žádné rozdíly v míře recidivy mezi odsouzenými, kteří 

terapii podstoupili ve vězení a v komunitních zařízeních. 
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Od dva roky později publikovali Schmucker & Lösel (2009) výsledky meta-analýzy 

zaměřené na efektivitu terapeutického zacházení s pachateli sexuálně motivovaných trestných 

činů. Podle autorů většina programů přinesla pozitivní výsledky, přičemž recidiva absolventů 

terapeutických programů byla 11 % oproti recidivě 18 % u sexuálních pachatelů bez terapie, 

což představuje rozdíl 37 % (ES = 0,37). Pachatelé recidivovali v podobné míře násilnými i 

nenásilnými trestnými činy.  

Aos, Miller & Drake (2006) analyzovali v průběhu 35 let celkem 291 studií zaměřených na 

efektivitu zacházení s odsouzenými, které dále třídili podle druhu intervencí. Ve 25 

programech založených na KBT byla recidiva snížena o 8,2 %. 30 studií popisovalo dopad 

praktických programů: pracovní zaškolení v komunitě vedlo ke snížení recidivy o 4,8 %, 

vzdělávání o 5,1 %, rekvalifikační kurzy o 7,8 %, absolvování učebního oboru o 12,6 %. 

Celkově tedy byla velikost účinku ES = 0,05 až 0,13.  

McDougall, Cohen, Swaray & Perry (2008) zkoumali efektivitu nákladů vynaložených na 

různé druhy intervencí a pro různé cílové skupiny pachatelů. Pro nás je zajímavé, že prosté 

uvěznění je efektivní jen u pachatelů s velmi vysokým rizikem (a to nikoliv z hlediska 

nápravy, ale z hlediska eliminace potenciálních škod), avšak ne u pachatelů s nízkým a 

středním rizikem a u drogově závislých. 

 I malý efekt (effect size) může být v praxi přínosný, např. 5 % snížení recidivy u vysoce 

rizikových pachatelů vede k vysoké efektivitě (Lösel, 2005). 

V roce 1994 proběhla v 15 federálních státech USA studie zaměřená na recidivu. Ukázalo 

se, že 2/3 propuštěných odsouzených ve standardním výkonu trestu zrecidivovalo a bylo 

znovu uvězněno ve lhůtě do tří let, což odpovídá i českým číslům. Na druhé straně analýza 

specifických programů zacházení vrhá na celou věc poněkud jiné světlo: v analýze téměř 300 

evaluací terapeutických programů během 35 let bylo zjištěno, že kognitivně zaměřené 

programy dokázaly snížit recidivu o 8%, terapeutické komunity o 6% a kognitivně-

behaviorální terapie pro pachatele sexuálních trestných činů ve vězení o 15% (Aos, Miller, a 

Drake, 2006). Je zřejmé, že odpověď na otázku „co funguje na snížení recidivy?“ závisí na 

tom, komu jsou programy poskytovány a jak jsou data vyhodnocována.  
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Shrnutí této části 

Závěrem k této části lze říci, že během uplynulých čtyř dekád bylo zejména v anglosaském 

světě provedeno přes 2000 studií, které se zabývaly otázkou, „co funguje“ (McGuire, 2002).  

V letech 1985 až 2005 bylo provedeno nejméně 52 meta-analýz zaměřených na efektivitu 

zacházení s odsouzenými (McGuire, 2005), i když většina se týkala programů pro mladistvé 

delikventy. Meta-analýza je metoda, která je metodicky poměrně komplikovaná, může vést 

k chybné interpretaci dat včetně interpretace obsahu programu, kontrolních podmínek, 

charakteristik pachatelů, jednotlivých proměnných i širšího společenského kontextu 

intervence (Lösel, 2001). Přesto lze z uvedeného výzkumu vyzdvihnout alespoň několik 

významných závěrů: 

1. Celkový dopad terapeutických programů (velikost účinku, angl. effect size) pro 

odsouzené činil 0,10 (McGuire, 2002). 10  

2.  Srovnání všech druhů terapeutických programů s opatřením vedoucími ke zpřísnění 

trestu přineslo poznání, že terapeutické programy jsou účinnější než sankce (effect 

size sankcí činil -0,07 (Andrews, Zinger et al., 1990; Gendreau, Goggin, Cullen & 

Andrews, 2001). 

3. Podrobnější analýzy specifických vlastností terapeutických programů ukázaly na 

široký rozptyl účinku, od -0,09, což svědčí o možných negativních účincích některých 

intervencí, až po 0,38 u intervencí založených na principech rizik, potřeb a 

responzivity (Andrews a Bonta, 2003).  

4. Meta-analýzy také ukázaly, že je důležité rozlišovat mezi specifickými druhy léčby, 

jako je například kognitivně-behaviorální terapie (Landenberger & Lipsey, 2005; 

Wilson, Bouffard & MacKenzie, 2005) a zacházením pro specifické cílové skupiny 

odsouzených, jako jsou např. pachatel0 zneužívající návykové látky (Lipton, 1995, 

Wells-Parker, Bangert-Drowns, McMillen & Williams, 1995) a sexuální delikventi 

(Alexander, 1999).  

                                                 
10 Obecně lze velikost účinku (effect size) interpretovat jako rozdíl v recidivě mezi experimentální (zkoumanou) 

a kontrolní (srovnávací) skupinou, třebaže konverze může být ovlivněna výrazně rozdílnou velikostí 
srovnávaných vzorků nebo výrazným odchýlením obecné recidivy u srovnávací skupiny od 50% (Rosenthal, 
1991; Gendreau, Goggin & Smith, 2001). Effect size 0,10 tedy přibližně odpovídá snížení recidivy zkoumané 
skupiny oproti srovnávací skupině (v některých případech též obecné recidivě) o 10 %.    
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5. Na základě znalosti efektivity je možné uvažovat o ekonomických výhodách 

jednotlivých druhů terapeutického zacházení pro specifické cílové skupiny 

odsouzených (Aos, Phipps, Barnoski & Lieb, 2001).  

Efektivní intervence na rozdíl od těch s nulovou nebo zápornou velikostí účinku splňují 

následující kritéria: 

1. Jsou založené na principu rizik, kriminogenních potřeb a responzivity (Andrews, 

Bonta & Hoge, 1990; Andrews, Bonta & Wormith, 2006). 

2. Jsou cílené na středně rizikové a vysoce rizikové odsouzené. 

3. Mají vysokou vnitřní integritu. 

Kritici zůstávají podezřívaví ohledně výběru odsouzených do programů, způsobu 

poskytování intervencí a přesnosti výstupních měření. Nedořešeným problémem zůstává 

rezistence klientů vůči terapii a počet odpadlíků (Wormith & Olver, 2002; viz též část 

Prediktory selhání v terapii). Terapeuti by měli klást větší důraz na předterapeutickou 

přípravu, motivační rozhovor či motivační program.  

 
 

2.3.2 Terapeutická změna 

Prediktory selhání v terapii 

Devon Polaschek z Viktoriiny univerzity ve Wellingtonu zkoumal efektivitu intenzivní 

terapie pro novozélandské pachatele násilí. 112 středně a vysoce rizikových odsouzených 

vstoupilo v roce 1998 do oddělení Rimutaka pro prevenci násilí, kde podstoupili intenzivní 

KBT-program, a data o jejich recidivě 3,5 roku po propuštění byla porovnána s kontrolní 

skupinou 112 odsouzených bez terapie. Recidiva absolventů programu zaměřeného na 

násilníky byla o 10% až 12% nižší než u kontrolní skupiny. Absolventi, kteří před zařazením 

do programu vykazovali vysoké riziko, po propuštění také s nižší pravděpodobností páchali 

jakékoliv trestné činy. Odpadlíci vykazovali vyšší rizika než úspěšní absolventi, avšak ani u 

nich nedošlo ke zvýšení rizika recidivy (Polaschek, 2010).  

V jiné studii Polaschek & Ross (2010) ukázali, že v terapeutických programech je pro 

snížení kriminogenních rizik klíčový vztah mezi terapeutem a pachatelem a terapeutický 

proces sám o sobě, ale také motivace pachatele ke změně. Proto zkoumali tyto aspekty na 

souboru odsouzených násilníků s vysokým skóre psychopatie (PCL-R) před a po absolvování 
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8-měsíčního terapeutického programu. Výsledkem bylo zjištění, že terapeutovo vnímání 

motivace pachatele, počáteční hodnoty kriminogenních rizik pachatele  ani míra psychopatie 

dle PCL-R nepredikuje velikost terapeutické změny.  Bez ohledu na počáteční hodnotu 

rizikových faktorů však z terapie nejvíce profitovali a největších změn včetně snížení recidivy 

dosáhli ti pachatelé, u kterých v průběhu terapie došlo k největší změně v pozitivním vnímání 

terapie, resp. kteří zaznamenali největší posun ve „spřízněnosti“ s terapií a responzivity k ní. 

McMurran (2012) si všiml značné prevalence „nedokončovačů“ v terapiích pro jedince 

s poruchou osobnosti, přičemž nedokončovači mají mnohem slabší výstupy z terapie než 

úspěšní absolventi. Mezi rizikové faktory pro nedokončení terapie řadí kritéria pro zařazení 

do terapie, design terapie, který by měl být responzivní k rizikům nedokončení, a design 

jednotlivých intervencí. Autor navrhuje model předterapeutické přípravy, jakéhosi 

motivačního programu, který ve své vlastní studii nazývá Readiness to Engage in Treatment 

for Personality Disorders.  

Již v dřívější studii se Caldwell et al. (2007) u skupiny 86 delikventních chlapců zabýval 

vztahem mezi psychopatickými rysy a pokrokem v terapii. Míra poruchy byla měřena na 

začátku a na konci terapie pomocí Psychopathic Checklist: Youth Version (PCL:YV). Pokrok 

v terapii byl měřen pomocí posuzovacích škál chování, vyplňovaných zaměstnanci 

v terapeutickém programu každý den, a také podle počtu prohřešků, za které byli chlapci 

kázeňsky potrestáni. Výsledky ukázaly na signifikantní snížení špatného / delikventního 

chování a kázeňských trestů během a po absolvování terapie, avšak nenalezly vztah mezi 

skórem v PCL:YV a terapeutickým pokrokem. Regresní analýza ukázala, že PCL:YV umí 

dobře predikovat násilné chování na začátku terapie, ne však další vývoj. Míru násilného 

chování dobře predikuje pouze délka terapeutické intervence. Rovněž recidivu v následujících 

4 letech po propuštění predikovaly lépe behaviorální skóre na konci terapie než počáteční 

skóre PCL:YV. 

Olver & Wong (2009) sledovali terapeutickou odpověď 156 odsouzených psychopatických 

pachatelů sexuálního násilí (PCL-R ≥ 25), přičemý je zajímal počet odpadlíků, terapeutická 

změna u absolventů a recidiva násilí a sexuálního násilí během 10 let od propuštění. Program 

absolvovalo 75 % odsouzených zařazených do terapie, přičemž psychopaté odpadli častěji než 

nepsychopaté (PCL-R < 25). Psychopatičtí pachatelé, kteří nedokončili terapii zaměřenou na 

sexuální násilí, byli více násilničtí, avšak nevykazovali vyšší míru sexuálního násilí než 

absolventi. Pozitivní terapeutické změny byly spojeny s nižší recidivou násilí a sexuálního 
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násilí. Autoři tvrdí, že terapeutický program u psychopatů signifikantně snižuje riziko 

recidivy násilí a sexuálního násilí.    

Cílem trojice autorů zkoumajících pomocí meta-analýzy příčiny a podíl selhání v terapii 

(Olver et al., 2011) bylo nalézt faktory, které predikují odpadnutí z terapie a recidivu. Ve 

114 studiích s celkem 41,438 pachateli zařazenými do 96 programů spočítali celkový podíl 

selhání v 27,1 % případů, z toho selhalo 27,6 % odsouzených zařazených do terapie pro 

pachatele sexuálních trestných činů (k = 34) a 37,8 % z programů pro pachatele domácího 

násilí (k = 35). Signifikantními prediktory byly demografické charakteristiky jako např. věk 

(rw = −0,10), kriminální historie a osobnostní proměnné (předchozí páchání trestných 

činů rw = 0,14; antisociální porucha osobnosti rw = .14), psychometrické proměnné (např. 

inteligence rw = −0,14), výsledky hodnocení rizik (např. SIRS: Statistical Information on 

Recidivism scale rw = 0,18) a postoje k terapii a chování (např. motivace k terapii rw = 

−0,13). Výsledky naznačují, že odpadlíci byli pachatelé s vysokými kriminogenními riziky a 

že selhání v terapii predikovalo riziko recidivy v rozsahu rw = 0,08 až 0,23. Klienti, kteří by 

teoreticky měli nejvíce profitovat z terapie (tj. klienti s vysokým rizikem a vysokými 

kriminogenními potřebami), tedy vykazovali nejmenší pravděpodobnost terapii vůbec 

dokončit. Autoři doporučují klienty s rizikovými faktory predikujícími selhání včas 

seznamovat a podle výsledku konfrontace pak rozhodovat o jejich zařazení či nezařazení do 

terapie. 

 

Změny dynamických faktorů 

Třebaže existuje ohromné množství poznatků o efektivitě terapeutických intervencí a 

recidivě z meta-analytických studií, o terapeutických změnách na úrovni dynamických 

rizikových faktorů a osobnostních proměnných se píše poměrně málo. Studie na toto téma 

jsou poměrně  roztříštěné a je obtížné říci, zda existuje nějaký jeden „hlavní proud“.  

Jednou ze studií, která se snaží k věci přistupovat komplexně, je práce Gundy 

Woessnerové a Andrease Schwedlera z Institutu Maxe Placka (Woessner & Schwedler, 

2014), kteří na souboru 185 násilníků a sexuálních pachatelů zkoumali vztah mezi změnami 

dynamických rizikových faktorů během terapie, včetně osobnostních, a recidivou po 

propuštění (průměrná doba od propuštění byla 4 roky). U všech probandů bylo popsáno 

středně velké snížení dynamických rizikových faktorů po absolvování terapie (prokriminální 

postoje, empatie, úzkostnost / neuroticita); vzorce antisociální poruchy osobnosti se snížily 



 92 

pouze u násilníků. Coxova regresivní analýza však ukázala, že pozitivní (autoři hovoří 

o „prosociální“) změny v dynamických faktorech nepredikovaly obecnou, násilnou ani 

sexuální recidivu. Mezi diskutovanými příčinami pro chybějící spojení mezi pozitivními 

změnami v terapii a nižší recidivou je zvolená metoda sběru dat formou self-reportů, absence 

relevantních konstruktů z teorie desistance a nezohlednění protektivních faktorů. Úplné 

vysvětlení však chybí.  

Americko-japonsko-kanadský tým kolem Daryl Kroner et al. (2014) vycházel z toho, že 

pro snižování obětí násilí je podstatné úspěšné absolvování terapie pachateli násilí, tj. udržení 

násilníků v terapii až do jejího plánovaného ukončení. Zkoumali proto faktory, které jsou 

schopny predikovat úspěšné zvládnutí terapeutického programu. Prediktory selhání v terapii 

byly motivace k terapii a míra intervence, které byly zkoumány na třech predikčních 

modelech: a) model kriminálního chování v minulosti, b) model aktuálního antisociálního 

chování a c) model labilního chování nespojovaného s antisociální poruchou. Nejvyšší 

predikční schopnost selhání v terapii prokázala ve všech modelech míra intervence. Míra 

motivace k terapii zlepšovala predikci u modelu kriminálního chování v minulosti, zatímco 

její spojitost s aktuálním antisociálním chováním nebo labilním chováním se neprokázala.   

Vztah mezi psychopatií, terapeutickou změnou a recidivou násilných trestných činů 

zkoumali také Olver et al. (2013) na vzorku 152 násilných odsouzených, zařazených do 

intenzivního terapeutického programu. Pro zjištění rizika recidivy byly použity škály The 

Violence Risk Scale (VRS; Wong & Gordon, 1999–2003) a Psychopathy Checklist–Revised 

(PCL-R; Hare, 1991, 2003). Pozitivní terapeutická změna byla měřena pomocí dynamických 

položek VRS, násilná recidiva pomocí PCL-R během následujících 5 let. Pozitivní 

terapeutická změna korelovala negativně se skóre PCL-R, zejména na faktoru 1 (afektivní 

složka), a signifikantně souvisela s redukcí násilné recidivy. Podmínkou snížení násilné 

recidivy je terapie zaměřená na specifická rizika, tj. rizika spojená s násilným chováním. 

Daffern et al. (2013) zkoumali vliv psychoterapeutického zacházení na hostilitu 

a dominanci u 51 forenzně-psychiatrických pacientů s poruchou osobnosti. Hostilita a 

dominance byly měřeny na počátku terapie, poté každých 6 měsíců a na konci terapie. Terapie 

neměla předem danou dobu trvání. U 28 absolventů, kteří byli propuštěni z léčebny, byla 

zkoumána rovněž recidiva, psychopatické rysy, antisociální porucha osobnosti a dokončení / 

nedokončení terapie. Absolventi terapie dokázali snížit míru hostility a dominance, zatímco u 

těch, kteří terapii nedokončili, došlo k dalšímu zhoršení skóre. Snížená hostilita a dominance, 
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porucha osobnosti a psychopatie predikovaly recidivu jako takovou. Dokončení terapie 

predikovalo míru recidivy.  

Martinez et al. (2014) vycházeli z teoretického modelu, že posílení sebenáhledu vede 

k vyšší empatii, empatie k tendenci přijímat vinu a schopnost zakoušení viny ke kriminální 

desistenci. Model byl ověřen na skupině studentů a na skupině odsouzených. Výsledky model 

potvrdily: individuální rozdíly v sebenáhledu se odrážejí v připravenosti k páchání kriminality 

a vyšší míra sebenáhledu „brzdí“ kriminální chování.   

Na kriminální chování má rovněž značný vliv externalizace viny, jak ukázala studie DeLisi 

et al. (2014), v níž autoři u 723 odsouzených delikventů v Missouri zkoumali pomocí osmi 

subškál zkrácené formy dotazníku Psychopathic Personality Inventory (PPI) specifické 

aspekty psychopatie, které by mohly vysvětlit největší část variance kriminálního chování. 

Externalizace viny se v různých statistických modelech ukázala jako nejsilnější prediktor. 

Caldwell (2011) zkoumal na vzorku mladistvých odsouzených zařazených do intenzivního 

terapeutického programu vztah mezi faktory psychopatie dle dotazníku Psychopathy 

Checklist: Youth Version (PCL:YV), změnami v chování během (terapeutické) intervence a 

post-terapeutickou recidivou (průměrná doba od propuštění byla 54 měsíců, od 24 do 79 

měsíců). Výsledky ukázaly, že terapie vedla k signifikantnímu snížení násilného chování, 

přičemž v PCL:YV se největší změny projevily na faktoru interpersonálních vztahů.  

Caldwell et al. (2006) porovnali intervenční responzivitu u 141 mladistvých odsouzených 

s vysokými skóry Psychopathy Checklist:Youth Version (M > 27), přičemž jedna skupina (n 

= 56) byla podrobena intenzivnímu terapeutickému programu, zatímco druhá byla zařazena 

do běžného výkonu trestu  pro mladistvé (n = 85). Odsouzení z běžného výkonu trestu 

recidivovali během 2-letého období po propuštění dvakrát častěji než absolventi terapie. I po 

očištění efektu nenáhodného přiřazení probandů do jednotlivých skupin je absolvování terapie 

výrazným prediktorem pro nižší míru a pomalejší průběh recidivy.  

Chakhssi et al. (2010) si byli vědomi, že psychopatie forenzní-psychiatrických pacientů a 

delikventů je spojena s vyšší mírou recidivy a někteří považují její nositele za terapeuticky 

nezměnitelné. Proto autoři zkoumali, zda bude 74 pachatelů násilí s vysokým skóre v PCL-R, 

měřeným na počátku, během a po skončení terapie, vykazovat osobnostní změny. V oblasti 

adaptivního sociálního chování, komunikačních dovedností, sebenáhledu, odpovědnosti 

a seberegulačních strategií nebyly prokázány signifikantní rozdíly mezi psychopaty a 

nepsychopaty. Skupina psychopatů ukázala zhoršení ve fyzické agresi. Autoři tvrdí, že 
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výsledky ukazují nikoliv na automatické zhoršení psychopatů vlivem terapie, ale na jejich 

neschopnost reagovat na terapii.  

Tato studie je kritizována za řadu chybných metodických přístupů. V dále uvedených 

studiích bude ukázáno, že PCL-R není vhodné používat po skončení terapie jako prediktor 

recidivy či dokonce osobnostních změn, ostatně PCL-R není osobnostním dotazníkem (např. 

Caldwell et al, 2007). Rovněž se zdá, že terapie nesla spíše znaky obecné psychiatrické léčby, 

nespecificky zaměřené, nesledující později měřené proměnné. To odporuje všeobecně 

přijímanému modelu kriminogenních rizik, potřeba  responzivity (viz např. Hemphill & Hart, 

2002a, 2002b).  

Někteří autoři (např. Zalekán et al., 2008) se opakovaně zabývají konstruktem dětské a 

adolescentní psychopatie, který považují z hlediska vývojové psychologie za obhajitelný, 

třebaže všeobecně tento koncept není přijímán, neboť u dětí a mladistvých nelze spolehlivě 

odlišit tzv. trvalé psychopatické rysy od akcentovaných rysů normativního adolescentního 

vývoje. Salekin jde ještě dál, když se u vědomí boření jistých hranic zamýšlí nad možností 

změny psychopatických symptomů v průběhu času a tvrdí, že taková změna může být 

dosažena důsledným využíváním potenciálu protektivních faktorů. 

Ke stejnému tématu se vrací v článku o dva roky později (Salekin et al., 2010), v němž 

terapii psychopatie zasazuje do historického kontextu a analyzuje několik výzkumných studií 

k terapii dospělých psychopatů (k = 8) a mladistvých (k = 8). Došel k výsledku, že terapie 

dospělých psychopatů ukazuje jen nízkou až střední míru úspěchu (3 z 8 studií dokladují 

úspěch, tj. statisticky signifikantní pozitivní změny na škálách měřících psychopatii). Terapie 

s mladistvými se zdá být slibnější (6 z 8 studií dokazují terapeutický progres). Autoři si však 

ani u jedné věkové skupiny netroufají odhadnout hranici schopnosti uspět v terapii mezi 

jedinci s psychopatickými rysy a bez nich, přičemž odkazují na potřebu dalšího výzkumu.  

Michael Caldwell a Michael McCormick s týmem z Univerzity Wisconsin-Madison 

zkoumali dopad intenzivního terapeutického programu pro odsouzené na změny 

v psychopatických charakteristikách 127 vězňů. U 77 odsouzených se třemi běhy programu a 

více byly zjištěny statisticky významné pozitivní změny u skórů impulzivity, narcismu a 

necitelnosti / oploštělé emocionality (Caldwell et al., 2012). U 127 odsouzených se dvěma 

běhy programu došlo ke zlepšení kázeňského chování a spolupráce v terapii.  
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Shrnutí této části 

- Odsouzení vykazující vyšší rizika vykazují  častěji kritéria pro psychopatii / antisociální / 

dissociální poruchu osobnosti; častěji také trpí psychotickými a depresivními symptomy, 

úzkostnou poruchou a závislostmi na drogách; 

- Většina odsouzených násilníků patří do skupiny emočně reaktivních a vykazuje vyšší 

míru impulzivity, hostility, anxiety, depresivních symptomů a suicidálních tendencí; 

- Pachatelé násilí s poruchou osobnosti byli v dětství častěji svědky domácího / 

partnerského násilí, byli oběťmi zneužívání nebo byl některý z rodičů vězněn. Častěji se 

u nich v dětství vyskytovaly poruchy chování a ADHD; 

- Odsouzení s psychopatickými rysy se nacházejí v chronickém stavu „underarousal“, který 

je nutí vyhledávat stimulační impulzy a vyhledávají vzrušení; při jeho nedostatku se 

rychle nudí; také vykazují deficity v emoční reaktivitě, které se projevují jako nedostatek 

soucitu a zakoušení viny, deficity afektivního rázu (faktor 2 podle PCL-R); ve svém 

antisociálním, rizikovém a často nebezpečném chování hledají příjemné pocity vedoucí k 

uspokojení, únik z reality, zvýšení sebevědomí a pocit nezávislosti; 

- U odsouzených psychopatů vysoká míra neuroticity na jedné straně amplifikuje poruchy 

chování, avšak působí příznivě v terapeutickém procesu, zatímco nízká neuroticita 

terapeutický progres inhibuje; 

- Rysy agresivity a zloby nemusí být silnými koreláty psychopatie, jakkoliv se váží 

k pachatelům násilí a k poruše občasných výbuchů (IED); 

- Agresivní, emočně reaktivní násilníci (též impulzivní násilníci) skórují vysoko na téměř 

všech základních klinických škálách MMPI-2, včetně deprese; 

- Pro stanovení vhodné intervence (terapie) je doporučeno kombinovat statistické nástroje 

hodnocení rizik (např. PCL-R) a klinicky / idiograficky orientované nástroje (např. 

MMPI-2), případně specializované nástroje hodnocení kriminogenních rizik; 

- Terapie pro násilníky s poruchou osobnosti by měla obsahovat i intervence zaměřené na 

léčbu deprese; 

- Pro úspěšnost terapie je zásadní integrita intervenčního programu (terapie); 
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- Dalším kritériem úspěšné terapie je přiměřeně intenzivní intervence, zaměřená na 

sebenáhled a osvojení si adaptivních vzorců chování v zátěžových situacích; k největšímu 

pokroku v terapii dochází u středně rizikových odsouzených; 

- Významným prediktorem recidivy pachatele, kterému se nedostane terapie, je 

kriminogenní riziko (např. skóre PCL-R); u zařazených do terapie recidivu predikuje 

nejlépe intenzita terapie a úroveň spolupráce odsouzeného v terapii; ta se ukazuje pro 

pozdější recidivu podstatnější než výše kriminogenního rizika zjištěného před terapií; 

- Odpadlíci tvoří dle různých studií přibližně 25 % všech odsouzených zařazených do 

terapeutických programů; 

- Recidiva odsouzených násilníků s poruchou osobnosti zařazených do terapeutického 

programu je dle studií po propuštění nižší o 10 – 18 % (effect size 0,10 až 0,18); 

- Terapeutických změn mohou dosáhnout i odsouzení s poruchou osobnosti, kteří jsou 

tradiční psychologií považováni za terapeuticky rezistentní; vedle intervencí zaměřených 

na snižování konkrétních rizik je důležité rovněž zaměření na protektivní faktory; 

- Efektem terapie na osobnostní úrovni je snížení míry antisociálních postojů, úzkostnosti a 

neuroticity, hostility, potřeby dominovat a externalizace viny. 

 

2.4 METODOLOGIE 

2.4.1 Měření efektivity a výzkumný design 

Otázce po efektivitě specifických terapeutických programů pro odsouzené musí předcházet 

specifikace výběru cílové skupiny, výběru prostředí, charakteristiky a podmínek intervencí či způsobu 

měření výsledků. Výzkumy se navíc neodehrávají ve věžích ze slonoviny, ale často v kontextu 

politického zadání, praktických potřeb či reálných podmínek, kdy politici, odborná nebo laická 

veřejnost očekávají jasné, rychlé a jednoduché odpovědi. Složitá, nejednoznačná nebo časově náročná 

vědecká řešení mohou vést k rozčarování na obou stranách. Proto je výhodné řídit se při výzkumu 

metodologicky uznávanými a flexibilními výzkumnými postupy a pracovat s realistickými 

očekáváními. 

Hlavním cílem jakékoliv evaluačně zaměřené studie by mělo být nalezení odpovědi na otázku, zda 

příslušná intervence má kauzální efekt. Klasická koncepce kauzality vychází z experimentální 

manipulace proměnnými. Můžeme předpokládat kauzální vztah mezi nezávislou proměnnou X a 



 97 

závislou proměnnou Y tam, kde a) X a Y vzájemně korelují, b) kde je zřejmý časový efekt mezi 

příčinou a efektem nebo c)  kde nelze nalézt alternativní vysvětlení, proč variace X vede ke změně Y.  

Existuje řada příčin, proč se intervenční program zdá být účinný, ale ve skutečnosti žádný efekt 

nemá. Lösel (2007) shrnuje zásadní problémy metodologie měření efektivity programů zaměřených na 

snižování rizika recidivy odsouzených do šesti bodů, které by v případě měření účinnosti každého 

nového intervenčního programu měly být podrobeny důkladné rozvaze: 
 

a) Obsah intervenčního programu 

Jako program může být označeno takřka cokoliv: od jednotlivé intervence opakované v určité 

frekvenci po určitý čas přes soubory podrobně strukturovaných modulů až po trsy nejrůznějších 

psychosociálních služeb, pulzujících v intenzitě. Často je znám pouze koncept programu, aniž je 

zřejmé, jaké konkrétní intervence byly klientům skutečně poskytnuty. Proměnné jako počet 

terapeutických hodin či délka programu nemusí být přímo úměrné velikosti účinku. 

Psychoterapeutický výzkum naznačuje, že některé procesní proměnné jako terapeutická vazba, 

spolupráce klienta či otevřenost mohou být pro efektivitu důležitější než specifické techniky.  
 

b) Kontrolní skupina 

V ideálním případě by měl být u kontrolní skupiny aplikován náhodný výběr nebo quasi-

experimentální design se srovnatelnou skupinou kontrolních probandů, kterým nebyla poskytnuta 

žádná intervence. V oblasti zacházení s odsouzenými lze ale jen stěží nalézt prostředí bez 

psychosociálních komponent. Čím komplexnější je zacházení v „běžném“ výkonu trestu, tím 

náročnější je odlišit je metodologicky od zkoumaného „intervenčního“ programu. Dobrou strategií je 

kromě intervencí a pozdějšího zjišťování recidivy měřit rovněž rizika nebo osobnostní charakteristiky 

odsouzených pomocí standardizovaných nástrojů. Mohou tak být vytvořeny relativně ekvivalentní 

srovnávací skupiny, a to i post-hoc.  

Přesto je v literatuře uváděno jen nemnoho studií s designem obsahujícím kontrolní skupinu dle 

výše uvedených parametrů. Je to dáno především množstvím okolností, za jakých jsou odsouzení 

drženi ve výkonu trestu. Na rozdíl od klinických studií s psychiatrickými pacienty mohou odsouzení 

kdykoliv během výkonu trestu požádat o přemístění do jiné věznice (zpravidla proto, aby byli blízko 

svým příbuzným a mohli být jimi častěji navštěvováni, ale mezi další důvody patří i podmínky 

věznění v dané věznici, přísnost soudce, který posuzuje žádosti o podmíněné propuštění, možnost 

pracovního zařazení a podobně). Z dlouhodobého hlediska rovněž poměrně často dochází ke změnám 

profilace věznic, což znamená, že se mezi věznicemi přemísťují odsouzení zařazení do různých 

kategorií. Významnou měrou s počty odsouzených i profilacemi věznic zahýbala amnestie prezidenta 

republiky v lednu 2013, která výzkum značně zpomalila.  
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V literatuře uváděné studie s kontrolní skupinou byly zpravidla malé, s velikostí skupiny okolo 20 

probandů. Tyto důvody vedly autora k myšlence použít jako kontrolu efektivity nikoliv jinou 

(kontrolní) skupinu, ale přímo probandy ve zkoumané (experimentální) skupině v tzv. zrcadlovém 

designu (mirror design – viz např. Yates et al., 2010). Zrcadlový design pracuje s tím, že probandi 

jsou ve studii sami sobě kontrolou. Přitom je srovnáváno období po absolvování intervenčního 

programu (12 měsíců) se stejně dlouhým obdobím na svobodě před uvězněním.  
 

c) Odpadlíci 

Ztráty probandů se ve studiích zaměřených na zjišťování efektivity intervenčních programů 

pohybují mezi 10 a 50 procenty. Zhruba jednu čtvrtinu tvoří klienti, kteří svou účast v programu 

ukončili dobrovolně, ztratili motivaci nebo pro ně účast v programu přestala být výhodná, např. 

protože ztratili naději na podmíněné propuštění. Zbylí klienti jsou vyřazováni pro neplnění podmínek 

programu, porušení pravidel a podobně. Komplexní dlouhodobé programy často obsahují také 

zkušební fázi, během níž odsouzení často odcházejí. Problém ztráty probandů je důležitý 

z metodologického i klinického hlediska, neboť absolventi programu reprezentují výrazně pozitivní 

selekci, zatímco odpadlíci vykazují mnohem vyšší míru recidivy.Pokud by byla data odpadlíků 

zohledněna v souboru absolventů, mohly by být výsledky intervenčního programu podobné jako u 

kontrolní skupiny. To by však vůči poskytovatelům programu nebylo spravedlivé, neboť odpadlíci 

neprošli celým programem jako absolventi. Pro zamezení vysokých ztrát doporučují Andrews & 

Bonta (1998) podrobně specifikovat přijímací kritéria, do hodnocení zahrnout rovněž motivační 

faktory a nedávat odsouzeným záminku k příliš nerealistickým očekáváním. 
 

d) Charakteristika odsouzených 

Mnoho kontrolovaných experimentů je založeno na hrubých popisných charakteristikách probandů, 

jako např. na pohlaví, věku, etnické skupině nebo typu spáchaného trestného činu. To se zdá být příliš 

málo podrobné. Andrews & Bonta (1995), Hare (1990) nebo Quinsey et al. (1998) ve svých 

evaluačních studiích kombinovali strukturované nástroje s klinickými přístupy, pomocí kterých 

hodnotili charakter trestného činu, osobnostní rysy, psychiatrické syndromy, sociální fungování, 

kriminální kariéru a další. Takto podrobné hodnocení rizik a potřeb odsouzených by mělo být 

základem pro stanovení responzivity na intervenci. Například psychopaté indikovaní pomocí nástroje 

PCL-R (Hare, 1991) vykazují vysoké riziko násilí a recidivy (Hart, 1998). Zatímco vysoké skóre 

druhého faktoru (impusive-antisocial lifestyle) predikuje recidivu, vztahová a emoční charakteristika 

prvního faktoru je více relevantní pro rozhodnutí o zařazení či nezařazení do terapie (Lösel, 1998). 

Z klinického i metodologického pohledu se zdá, že závislost mezi mírou rizika a efektivitou intervence 

nejlépe popisuje křivka obráceného U. U nízko rizikových odsouzených brání recidivě „přirozené“ 

projektivní mechanismy, která je tedy také nízká a vede k malé efektivitě intervenčních programů pro 
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tuto cílovou skupinu. Naopak u vysoce rizikových, silně narušených psychopatických osobností 

mohou i kvalitní intervenční programy vést jen k zanedbatelným pozitivním změnám. Intervence by se 

tedy měly zaměřovat na odsouzené se středně vysokými riziky a osobnostními rysy schopnými změn. 
 

e) Výstupní měření 

Údaje o výsledné recidivě mohou být užitečné pro účely praxe a z politických důvodů, z hlediska 

evaluace však jde o redukci na jeden datový zdroj, který může být nedostatečný pro reliabilitu, validitu 

a senzitivitu výzkumu (viz výsledky Lipsey, 1992). Proto je výhodné měřit rovněž osobnostní faktory, 

postoje, sociální dovednosti, projevy chování během věznění nebo jiné indikátory adaptace. Lipsey & 

Wilson (1998) zjistili, že studie vycházející při měření recidivy z kritéria uvěznění vykazovaly vyšší 

efekt než studie, které za kritérium recidivy považovaly porušení uložené podmínky.  
  

f) Širší sociální kontext intervenčních programů. 

Na výslednou recidivu nemají vliv pouze rizikové faktory působící před intervencí a během ní, ale 

rovněž sociální prostředí, do kterého se odsouzený vrátí po propuštění (např. Hanson & Harris, 2000). 

To zahrnuje postpenitenciární péči, přirozené projektivní faktory a charakteristiku domovského 

prostředí. 

Výzkumy posledních let zejména z anglosaských zemí (Velká Británie, Kanada) poskytují rostoucí 

důkazy o tom, že řada intervenčních programů pro odsouzené je úspěšná. Je však třeba se ptát, který 

typ zacházení je pro který typ odsouzených v jakých institucionálních podmínkách a v jakém 

sociálním kontextu efektivní. Podle kritérií dle Cohena (1988) je typická velikost účinku úspěšného 

intervenčního programu zaměřeného na středně rizikové pachatele stále ještě nízká (0.10 < r < 0.30). 

Např. Lösel (1998) spočítal průměrnou effect size v programech na 0,10 – 0,12, tj. 10-12 % snížení 

recidivy v aktivní skupině proti kontrole. To však nemusí být málo, pokud se jedná o výsledek o 10 až 

30 procent lepší než v kontrolní skupině. Analýzy nákladů a zisků umí ukázat, že z ekonomického 

hlediska se relativně málo efektivní intervence vyplatí (Welsh &Farrington, 1999).  

Maguire & Aos et al. (2004) shrnují, že: 

• terapeutické intervence se zdají být prospěšnější při snižování recidivy než uplatňování sankcí, 

• velikost tohoto efektu je závislá na věku, tj. nejvyšší dopad mají na mladistvé pachatele, 

zatímco na děti a dospělé mají dopad nižší, 

• u některých trestných činů (zejména těch, které zahrnují násilí) lze velmi dobře efektivitu 

vyjádřit finančně, neboť škody takových trestných činů jsou velmi vysoké.  

. 
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2.4.2 Úspěšnost terapie u poruch osobnosti a recidiva 

Úspěšnost terapie je v této práci na více místech definována jako pozitivní posun 

v prožívání či osobnostních charakteristikách, nebo jako efektivní snížení (rizika) recidivy. 

V této kapitole byli jako reprezentanti obou přístupů vybrány výsledky studie Salekina 

(2002) a Duggana (2008). 

Je široce rozšířeným přesvědčením, zakořeněným v klinické tradici po dlouhá léta, že 

jedinci s poruchou osobnosti jsou v terapii neúspěšní nebo dokonce zcela rezistentní vůči 

terapii. (Salekin, 2002, s. 79). Takový terapeutický pesimismus je pervazivní a podkopává 

další motivaci hledat efektivní intervence v zacházení s těmito klienty. Salekin cituje Kohuta i 

Kernberga, kteří se na klientelu s poruchou osobnosti přímo specializovali a dosahovali 

úspěchů. V meta-analýze na 42 studiích zabývajících se terapií psychopatů Salekin ukázal, že 

průměrná úspěšnost (měřena jako terapeutický progres či zlepšení vybraných osobnostních 

charakteristik) těchto terapií byla 0,62 (při p < 0,01). Muselo by přibýt ještě 160 studií 

s nulovým efektem, aby pravděpodobnostní hladina statistické významnosti klesla pod p < 

0,05. Terapie byla ještě výrazně úspěšnější, pokud kombinovala skupinovou formu 

s individuální (81 %), intenzivní individuální terapie dosahovala úspěšnosti 91 %. V tabulce 

10 je uvedena úspěšnost jednotlivých terapeutických směrů či druhů terapie:  

 
Tabulka 10: Výsledky meta-analýzy pro terapii psychopatů (Salekin, 2002) 
 

druh psychoterapie Počet studií 
Počet 

jedinců 

průměrná 
úspěšnost 

(p) 
konfidenční 
interval 80% 

psychoanalytická 17 88 0.59 .34–.84 
KBT 5 246 0.62 .58–.66 
terapeutická komunita 8 371 0.25 .17–.33 
konfrontační techniky 1 20 0.88 – 
eklektická 2 62 0.86 .85–.87 
farmakoterapie 2 10 0.70 .55–.85 
ECT 2 9 0.22 .03–.47 
orientovaná na člověka 1 46 1.00 – 
racionální terapie 1 1 1.00 – 
psychodrama 1 1 1.00 – 
nespecifická 1 6 0.17 – 
kontrolní skupina 8 287 0.20 .18–.29 

  

Se stoupajícím věkem odsouzených úspěšnost klesala (mladí odsouzení: p = 0,96; starší: 

p = 0,63). Čím byla terapie delší, tím byla úspěšnější (< 6 měsíců: 0,61; > 6 měsíců: 0,77; > 

12 měsíců: 0,91).  
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Conor Duggan v článku „Proč se programy pro pachatele s poruchou osobnosti neřídí 

relevantními vědeckými poznatky?“ (Duggan, 2008) došel k závěrům, že existuje pouze málo 

studií s přesvědčivými výsledky o efektivitě lékařsky orientovaných intervencí pro pachatele 

s antisociální poruchou osobnosti, zatímco je poměrně mnoho studií o penitenciárních 

programech pro tuto cílovou skupinu, jejichž efektivita je dobře popsána a může být dále 

zvýšena při zohlednění hlavních psychologických charakteristik pachatelů s antisociální 

poruchou osobnosti. Mimojiné shrnul různé terapeutické přístupy a jejich dopad na recidivu, 

jak ukazuje graf 2: 

 

     
Graf 2: Recidiva absolventů specifické intervence s poruchou osobnosti oproti kontrolní skupině (podle 
Duggan, 2008) Duggan, 2008 
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 Pachatelé násilí, kteří zrecidivují, se v České republice dopustí nového trestného činu 

násilí ve 40% do 6 měsíců od prvního odsouzení a v dalších 10% případů od 6 do 12 měsíců 

od prvního odsouzení, což představuje plnou polovinu recidiv u násilníků do jednoho roku od 

prvního odsouzení (Marešová et al., 2011). V obecné vězeňské populaci je toto číslo ještě 

vyšší, když se recidiva českých odsouzených od roku 1987 (68 %) sklonila v roce 2011 k 63 

%, aby na počátku roku 2015 vystoupala k 70,4 %. V zemích západní Evropy je míra recidivy 

uváděna většinou nižší, od 60 % v anglosaských zemích až po 30-40 % ve Skandinávii. 

V Austrálii byli zhruba dva ze tří vězňů uvězněni už dříve, přičemž přibližně jeden ze čtyř 

vězňů se do tří měsíců po propuštění opět dopustí trestné činnosti (Payne, 2007). 35–41% 

vězňů je v Austrálii do dvou let od propuštění znovu uvězněno (podle posledních studií 

Institutu pro kriminologii a sociální prevenci to v Česku bylo 48,1 %). V Nizozemsku bylo 

33,4% pachatelů do tří let od propuštění znovu obviněno a  odsouzeno (Wartna, 2009), ve  

Švédsku 36% (Wartna, 2009); ve Skotsku bylo do tří let znovu odsouzeno 49% pachatelů, 

kdežto v Anglii a Walesu bylo toto číslo o něco nižší, ovšem jednalo se o odsouzení do dvou 

let po propuštění (Wartna, 2009)  

Biedermanová & Petras (2011) zkoumali v České republice recidivu u absolventů 

programu pro odsouzené Zastav se, zamysli se, změň se (3Z). Zjistili, že u 10,6 % osob 

absolvujících program 3Z došlo zhruba po půl roce po jejich propuštění k recidivě trestné 

činnosti, zatímco u osob, které program neabsolvovaly, se jednalo o recidivu ve výši jen 6,5 

%. Tento výsledek může být do značné míry určen nespecifičností intervence, krátkým 

trváním programu, krátkým sledovacím obdobím a především malou velikostí souboru. 

Jiřička & Prokešová (2012) prozkoumali úspěšnost terapeutických programů ve 

specializovaných odděleních. Oproti obecné recidivě v té době ve výši 63 % dosahovala 

průměrná recidiva absolventů programů téměř polovičních hodnot (34,7 %). Nejlepší 

výsledky přitom měla specializovaná oddělení pro pachatele sexuálních deliktů (6 až 8,7 %) a 

pro pachatele násilí (8,0 %). 

Obecně lze říci, že intervenční programy – chtějí-li být úspěšné – se mají zaměřovat na 

změnu kriminogenních faktorů, ať už na osobnostní či jiné úrovni, ne však na redukci rysů 

typických („jádrových“) pro poruchu osobnosti. Ke snížení násilí vedou intervence zaměřené 

na snižování násilí, nikoliv na snižování psychopatie. Intervence by měly být vázány na 

kauzální vztahy a propojení, např. na charakteristiky faktoru 2 v nástroji PCL-R (Wong, 

Gordon & Gu, 2007; Wong & Hare, 2005). 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 
 

3.1 VÝZKUMNÉ CÍLE  

3.1.1 Hlavní výzkumný cíl 

Cílem disertační práce je ověřit efektivitu terapeutického programu pro pachatele násilí 

s poruchou osobnosti TERČ na podkladě sledování terapeuticky významných změn 

v chování, osobnosti a postojích a porovnání těchto výsledků s recidivou těchto odsouzených 

po propuštění.  

Jednoznačně prokázanou efektivitou terapeutického programu může být pouze skutečné 

snížení recidivy jeho absolventů ve srovnání se srovnatelnou populací odsouzených. To je 

však z mnoha důvodů poměrně náročné zjistit. Zaprvé o propuštěných odsouzených nemá 

Vězeňská služba žádné další informace, ba ve většině případů ani kontakt s nimi. Z důvodů 

organizačních a kvůli ochraně osobních údajů nelze spoléhat ani na spolupráci s jinými 

státními orgány a institucemi. Jediným spolehlivým ukazatelem prokázané recidivy je 

opětovné odsouzení pachatele a jeho zanesení do vězeňské databáze. Takový postup ovšem 

nezahrnuje neodhalenou recidivu. Jistý metodologický oříšek představuje rovněž způsob 

kategorizace odsouzených zařazených do programu SpO: z jakého vzorku počítat počet 

selhání, zda brát v úvahu pouze absolventy či jak je „férové“ zahrnovat i klienty, kteří selhali 

již v průběhu programu a byli vyřazeni.  

Kromě recidivy byly měřeny změny na úrovni chování, klinických ukazatelů, osobnostních 

charakteristik a dynamiky osobnosti, které u pachatelů násilného chování nastanou po 

absolvování ročního intenzivního terapeutického programu zaměřeného na trestný čin 

v prostředí věznice a jejich porovnáním se skutečnou recidivou pachatelů po jejich propuštění 

z výkonu trestu. Cílem je ověřit u těchto faktorů jejich prediktivní sílu uváděnou v literatuře a 

vycházející ze sociálně-psychologických a klinicko-kriminologických teorií  (např. Gendreau 

& Goggin, 1996), případně jejich použití jako kriminogenní rizikové faktory (Jiricka et al., 

2014). Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku budiž vedle „velké čtyřky“ prediktorů 

kriminálního chování (antisociální kognice, antisociální společníci, historie antisociálního 

chování a antisociální osobnost) uveden jen stručný příklad: Teorie osobního distresu 
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předpokládá u pachatele s vysokou mírou rizika recidivy zvýšené hodnoty v rovině 

úzkostnost, sebedůvěra, deprese, sebeodcizení, a v terapii doporučuje důraz na rozvoj 

sociálních dovedností, relaxaci a posílení kognitivních dysfunkčních přesvědčení (Andrews & 

Bonta, 2006).  

Z hlediska kriminologie mohou hrát proměnné zjišťované osobnostními a klinickými 

dotazníky druhořadou roli, avšak z klinicko-psychologického hlediska je zajímavé podívat se, 

které faktory mohou hrát ve vnější změně (nerecidivovat) úlohu „vnitřních“ indikátorů, 

případně prediktorů. Sledovanými byly zejména ty proměnné, které ve výše uvedených 

testech (Sparo, MMPI-2, PSSI, NEO-PI-R) reprezentovaly specifické škály, vázané 

k náladám a emoční stabilitě, k sebekontrole a kontrole agresivního chování, hostilitě a 

impulzivitě. 

Sledovány byly dále behaviorální ukazatele (četnost kázeňských trestů, projevy verbální 

agrese a sebepoškozování 12 měsíců před zahájením programu a během programu). Po 

absolvování terapeutického programu v posledním měsíci před propuštěním jsou opět 

administrovány stejné dotazníky a shrnuty průběžně sledované behaviorální ukazatele. Pro 

porovnání dat před intervencí a po intervenci byla zvolena metoda posuzování průměrů ve 

dvou výběrech, tj. párový t-test. Po propuštění absolventů programu, které může nastat během 

terapie (podmíněné propuštění soudem, amnestie), bezprostředně po skončení terapie nebo až 

po vykonání zbytku trestu odnětí svobody, což může být v určitých případech i několik let, 

pokud odsouzeného „dožene minulost“ a je v průběhu trestu odsouzen za další dříve spáchané 

trestné činy, je rovněž sledována recidiva. 

Uvedené ukazatele byly porovnány několikerým způsobem: 

a) srovnání hodnot bezprostředně před zahájením intervence a jeden rok po ní (pre-post-

design), 

b) srovnání hodnot sebraných jeden rok před zahájením intervence s hodnotami 

bezprostředně před zahájením intervence, a následné porovnání průměrných rozdílů 

popisujících rok bez intervence a rok s intervencí (zrcadlový neboli mirror-design),  

c) srovnání průměrných hodnot rozdílů u experimentální skupiny (s intervencí) s kontrolní 

skupinou (bez intervence) 

d) porovnání behaviorálních ukazatelů (projevy agrese - kázně, suicidální jednání, 

fungování v terapii a postoje k ní) před a po intervenci.  
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Zodpovězením níže v textu uvedených výzkumných předpokladů a otázek si studie klade 

za cíl přispět: 

- k obohacení seznamu efektivních klinických (terapeutických) nástrojů, které mohou vést 

ke snižování recidivy, 

- k poznání, které osobnostně relevantní proměnné mohou reflektovat specificky zaměřené 

terapeutické zacházení, 

- k identifikaci prediktorů, tj. kriminogenních a osobnostních proměnných, které 

předpovídají budoucí responzivitu na terapeutické intervence, 

- k dalšímu výzkumu zaměřenému na působení terapeutických intervencí na osobnostní 

proměnné  a na vytváření implicitních metodik. 

 

3.1.2 Hypotéza 

Pachatelé násilí s poruchou osobnosti po absolvování dvanáctiměsíčního 

psychoterapeutického programu zaměřeného na trestný čin ve srovnání s kontrolní skupinou 

méně často recidivují po dvanácti měsících od propuštění, přičemž snížení recidivy (effect 

size) bude alespoň 0,25.   

Hlavním výstupním měřením u zkoumané a kontrolní skupiny byla stanovena obecná 

recidiva po 12 měsících od propuštění. Recidiva bude definována jako opětovné odsouzení za 

násilný trestný čin, spáchaný v době po propuštění. Doba 12 měsíců byla zvolena s ohledem 

na skutečnost, že 40 % recidiv se odehraje do 6 měsíců a celkem 50 % recidiv do 12 měsíců 

od propuštění, a rovněž kvůli zohlednění časové prodlevy od spáchání trestného činu 

způsobené činností orgánů činných v trestním řízení.  

 

3.1.3 Výzkumné předpoklady 

Pachatelé násilí s poruchou osobnosti po absolvování dvanáctiměsíčního 

psychoterapeutického programu zaměřeného na trestný čin ve srovnání s kontrolní skupinou 

vykazují statisticky signifikantní pozitivní změny, měřené na rozdílech ve středních 

hodnotách daných proměnných, na úrovni: 
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a) chování  

Předpoklad 1:  

Skupina absolventů terapeutického programu TERČ vykazuje během intervence méně 

kázeňských trestů a projevů suicidálního jednání než ve srovnatelně dlouhém období 

před intervencí. 

  

b) proměnných v osobnostních a klinických testech 

Předpoklad 2:  

Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách reprezentujících 

životní spokojenost než před intervencí. 
 

Předpoklad 3:  

a)  Soubor vykazuje proti populační normě nadprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících emoční stabilitu. 

b)  Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách 

reprezentujících emoční stabilitu než před intervencí. 

c)  U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 
 

Předpoklad 4:  

a)  Soubor vykazuje proti populační normě poddprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících sebenáhled. 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách 

reprezentujících sebenáhled než před intervencí. 

c)  U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 
 

Předpoklad 5:  

a)  Soubor vykazuje proti populační normě poddprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících sebekontrolu. 
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b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách 

reprezentujících sebekontrolu než před intervencí. 

c)  U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 
 

Předpoklad 6:  

a) Soubor vykazuje proti populační normě nadprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících agresivitu, hostilitu a impulzivitu. 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci nižší hodnoty na škálách 

reprezentujících agresivitu, hostilitu a impulzivitu než před intervencí. 

c) U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 
 

Předpoklad 7:  

a)  Výzkumná skupina vykazuje výrazné tendence k poruchám osobnosti, zejména 

k dissociální a paranoidní poruše osobnosti. 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci nižší hodnoty na škálách 

reprezentujících poruchy osobnosti než před intervencí 

c)  U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 

 

3.1.4 Výzkumné otázky 

1. Které kriminogenní nebo osobnostní proměnné významně korelují s recidivou 

pachatelů násilí, resp. mohou být použity jako prediktory recidivy? 

2. Existují další poznatky, které by pomohly modifikovat stávající metodiku 

terapeutických programů zaměřených na snižování rizika recidivy? 
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3.2 METODY 

 

3.2.1 Předběžná power analýza 

K optimálnímu stanovení velikosti zkoumaného vzorku byla na počátku roku 2012 

provedena power analýza, jejímž cílem bylo stanovit takovou velikost vzorku, aby získané 

výsledky mohly být považovány za statisticky signifikantní (Ptáček & Raboch, 2010). Z tehdy 

získaných dat byla stanovena hypotéza a hledáno její pravděpodobné potvrzení z hlediska 

statistického výpočtu. Vzhledem k poměrné významnosti rozdílů mezi skupinami zahrnutými 

do studie by byla dostatečná velikost vzorku již 30 ve skupině odsouzených zařazených do 

programu TERČ a 30 odsouzených v kontrolní skupině, jsou-li brána v úvahu některá 

omezení, která studie ve svém výzkumném uspořádání jako taková má. Optimální počet by 

představoval 100 odsouzených v každé skupině, to však přesahuje časové možnosti disertační 

práce (ročně prošlo terapeutickým programem průměrně 16 odsouzených), nebo by si 

vynutilo rozšíření zkoumaného souboru do více specializovaných oddělení. To by bylo 

problematické z jiného důvodu: v současné době probíhá obdobný terapeutický program pro 

násilníky nebo pro odsouzené s poruchou osobnosti ve více věznicích, avšak liší se metodami 

i intenzitou intervencí a kategorií odsouzených, resp. typem věznice. Intraprogramová 

variabilita by tedy představovala značný problém (srv. např. Lipsey & Cordray, 2000, s. 349). 

Pro potřeby práce s osobnostními charakteristikami (N = 65 řádných absolventů programu 

TERČ) je velikost souboru z hlediska power analýzy dostatečná. Ve vztahu k recidivě (N = 11 

recidivujících absolventů po propuštění, případně N = 15 zařazených do programu, kteří po 

propuštění zrecidivovali, nebo N = 26 zařazených do programu, kteří byli buď vyloučeni 

z programu pro porušení pravidel či zrecidivovali) shromážděný počet recidivujících nebyl 

pro spolehlivou analýzu dostatečný, avšak může sloužit alespoň jako orientační reference pro 

budoucí, šířeji založené výzkumy.  

 

3.2.2 Administrace metod a zdroje informací 

Pro vyplnění dotazníků a získávání dat z rozhovorů bylo důležité, aby jim odsouzení 

rozuměli a měli k nim důvěru. Autor studie testy odsouzeným předkládal individuálně, 

přičemž s nimi podrobně prošel všechny materiály a ujišťoval se, že jim odsouzení rozumí.  
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Významným motivačním faktorem byla nabídka zpětné vazby, kdy autor s odsouzeným 

ústně procházel výsledky testů. Z odsouzených zařazených do programu TERČ této nabídky 

využili zcela všichni. Pro odsouzené byla zpětná vazba cenná proto, aby cítili, že jsou 

v terapeutickém programu bráni vážně a že na tom, jak v něm budou pracovat, záleží. Pro 

autora studie to znamenalo jistý příslib zvýšené motivace odsouzených k „poctivému“ 

vyplnění dotazníků, ale rovněž bezprostřední zpětná vazba po vyhodnocení a možnost dalších 

pozorování. Ačkoliv odsouzeným byla zpětná vazba podávána poměrně citlivě a 

prostřednictvím opisů chování a příkladů, prožívali ji tito poměrně intenzivně a nezřídka se ve 

výsledcích živě poznávali. 

Pro ilustraci stručně z jednoho rozhovoru: „Tento test také zjišťoval, jak rád riskujete. 

Vyšly vám hodnoty, jaké mívají lidé, kterým dělá radost sednout do auta a vyrazit na dálnici 

v protisměru. Dost vysoké.“ – „Jo, tak to jsem přesně já, prostě rapl. Sranda musí bejt. Jo a 

jednou jsem po tý dálnici v protisměru fakt jel. To byl mazec.“   

 

Odsouzení zařazení do terapeutického programu TERČ 

Zkoumanou skupinou jsou muži odsouzení k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí 

svobody, kteří splňují kritéria uvedená v kapitole Terapie zaměřená na trestný čin (spáchali 

alespoň jeden násilný trestný čin a absolvují roční terapeutický program).  

Před přijetím do programu byl o odsouzeném vyplněn Hareho dotazník psychopatie PCL-

SV (Hare, 1990) a Douglasův HCR-20 v II. verzi (Webster et al., 1997), které měly za cíl 

určit míru poruchy osobnosti a míru rizika odsouzeného.  

Po přijetí do programu byl s odsouzenými proveden důkladný anamnestický rozhovor, po 

němž odsouzení vyplnili dotazníky MMPI-2, SPARO, PSSI a NEO-PI-R a sebeposuzovací 

Dotazník životní spokojenosti a Schwartzovu škálu hodnocení terapie. Sledovány byly dále 

behaviorální ukazatele (četnost kázeňských trestů a sebepoškozování 12 měsíců před 

zahájením programu a během programu).  

Po absolvování terapeutického programu v posledním měsíci před propuštěním byly opět 

administrovány stejné dotazníky a shrnuty průběžně sledované behaviorální ukazatele. Pro 

porovnání dat před intervencí a po intervenci byla zvolena metoda posuzování průměrů ve 

dvou výběrech, tj. párový t-test. Po propuštění absolventů programu, které může nastat během 

terapie (podmíněné propuštění soudem, amnestie), bezprostředně po skončení terapie nebo až 

po vykonání zbytku trestu odnětí svobody, což může být v určitých případech i několik let, 



 110 

pokud odsouzeného „dožene minulost“ a je v průběhu trestu odsouzen za další dříve spáchané 

trestné činy, je rovněž sledována recidiva. 

 

Kontrolní skupina 

Kontrolní skupině byly na začátku sledovaného, přibližně dvanáctiměsíčního období 

administrovány dotazníky MMPI-2 a SPARO.  

Na konci sledovaného období byly znovu administrovány stejné dotazníky. Anamnestická 

data byla získána z psychologické dokumentace a z Vězeňského informačního systému. Pro 

porovnání vstupních dat mezi skupinou TERČ a kontrolní skupinou byl použit jednovýběrový 

t-test. Pro zjištění signifikace změn v průběhu sledovaného období u kontrolní skupiny byl 

použit párový t-test.  

 

Kontrola formou zrcadlového designu 

Odsouzení zařazení do programu TERČ sloužili současně jako vlastní kontrola, kdy 

hodnoty na škálách dotazníku SPARO zaznamenané na začátku a na konci terapie byly 

porovnány retrospektivně se změnami, které byly zaznamenány zhruba rok před intervencí. 

Pro vyhodnocení dat byla použita ANOVA s opakovanými měřeními (repeated-measures 

ANOVA). 

 

3.2.3 Použité psychodiagnostické metody a statistické nástroje 

 

PCL:SV 

Byla použita do českého jazyka přeložená revidovaná zkrácená verze americké 

Psychopathy Checklist (Hare, 1995). PCL:SV vychází z původního nástroje PCL-R a stejně 

jako on obsahuje dva subfaktory. Faktor 1 je sycený položkami 1 až 10 a zahrnuje 

interpersonální a emocionální deficity psychopatické osobnosti, zatímco faktor 2 postihuje 

deviantní a impulzivní životní styl (položky 7 až 12). Při skórování, které provádí expert (v 

této práci psycholog) se postupuje podle tříbodové škály: 0 = ne, tento znak není přítomen; 1 

= možná, tento znak je částečně nebo pravděpodobně přítomen; 2 = ano, tento znak je 

přítomen nebo manifestován; x = k této položce chybí informace nebo není relevantní. 
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Ačkoliv se PCL-R i jeho zkrácená verze PCL:SV osvědčily jako validní nástroje k určení 

diagnózy „psychopatie“ (Hare, 1990), tato práce reflektuje, že severoamerické pojetí 

psychopatie se liší od v Evropě běžnějšího konceptu psychopatie Kurta Schneidera (1950), 

používaném jako zastřešující pojem pro jednotlivé speciální diagnózy abnormní osobnosti 

(dnes poruchy osobnosti). Proto pro potřeby této práce bude  koncept psychopatie vztahován 

více na charakteristiku osobnosti než na projevy a důsledky jejího deviantního chování, tj. na 

diagnostiku antisociální poruchy osobnosti ve smyslu DSM-IV, resp. dissociální poruchy 

osobnosti dle ICD-10.  

 

HCR-20 

Nástroj HCR-20 je soubor strukturovaných položek pro hodnocení rizika násilí zejména u 

osob s poruchou osobnosti, případně závislostmi nebo jinou duševní poruchou. Je používán 

v desítkách zemí ve forenzní, forenzní-psychiatrické, vězeňské a klinicko-psychologické praxi 

jako nástroj pro predikci recidivy násilných trestných činů nebo násilí jako takového.  

První verze byla publikována v roce 1995 (Webster et al., 1995), revidovaná verze, která 

byla použita i v této práci, vyšla o dva roky později (Webster et al., 1997). Třetí verze vyšla 

v roce 2013, v České republice zatím není k dispozici. Od starších verzí se liší zejména tím, 

že výsledkem již není pouze dané skóre, ale rovněž kvalitativní výstupy v podobě různých 

rizikových scénářů.  

HCR-20 sestává z 20 základních rizikových faktorů, uspořádaných do tří částí. Historická 

část sestává z 10 statických faktorů reflektujících psychosociální nastavení posuzované osoby 

a historii násilí. Klinická část zahrnuje pět rizikových faktorů reflektujících pozorování 

současných nebo dřívějších funkčních poruch. Třetí část, rizikový management, obsahuje pět 

položek reflektujících názor posuzujícího na adaptační schopnosti  možnosti posuzované 

osoby. Při kódování se postupuje podle tříbodové škály: 0 = ne, tento znak není přítomen; 1 = 

možná, tento znak je částečně nebo pravděpodobně přítomen; 2 = ano, tento znak je přítomen 

nebo manifestován; x = k této položce chybí informace nebo není relevantní.  

 

SPARO 

Dotazník SPARO (Mikšík, 1994) je přes poměrně nezvyklou terminologii nástrojem, který 

je v českých zemích hojně rozšířen a používán mj. též v bezpečnostních sborech. 
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Ve Vězeňské službě se jedná bezpochyby o nejpoužívanější psychodiagnostickou 

dotazníkovou metodu, používanou jak k psychologickému posuzování osobnostní 

způsobilosti uchazečů o zaměstnání, tak pro posuzování vězňů.  

SPARO slouží k diagnostikování „struktury a dynamiky bazální autoregulace 

a integrovanosti vnitřních i vnějších aktivit osobnosti, její psychické odolnosti a korektivnosti, 

osobnostních zdrojů individuálně příznačné povahy a úrovně interakcí s reálnými životními 

podmínkami a situacemi“ (Mikšík, 1994, s. 1). Postihuje tedy osobnostní proměnné, na nichž 

závisí kvalita interakčního chování jedince ve vyhrocených životních kontextech a dynamika 

vyrovnávání se s působícími situačními proměnnými. 

Test identifikuje čtyři základní faktory: kognitivní, emocionální, regulační a adjustační 

variabilitu, přičemž jejich kombinací vzniká individuálně příznačný profil (kvalita) celkové 

psychické variabilnosti (struktury a dynamiky autoregulace) osobnosti, resp. psychické 

integrovanosti. Nástroj procházel od roku 1978 dlouhým vývojem, přičemž byl neustále 

doplňován.  

Pro tuto práci bylo SPARO vybráno ze dvou dalších důvodů:  

- od konce 80. let postihuje v osobnostním profilu též psychopatické tendence; 

- představuje jednu z klíčových osobnostních struktur, kterou lze dát do souvislosti 

k některým koncepcím temperamentu, neboť se stejně jako temperament týká bazálních 

způsobů a procesů vnitřního nabuzování a vnějších projevů (co do rychlosti, intenzity a 

dynamiky emocionálního, kognitivního i konativního aspektu), které jsou danému jedinci 

vlastní. 

Dotazník sestává z 300 tvrzení, s nimiž respondent vyjadřuje souhlas či nesouhlas. 

 

MMPI-2 

The Minnesota MultiphasicPersonality Inventory–2 (MMPI-2) původně vyvinuli autoři 

Hathaway & McKinley (1943) za účelem stanovování diagnóz u psychiatrických pacientů. 

Brzy po svém uvedení se však tento cíl ukázal jako nepraktický, neboť dotazník ukazoval 

často na více klinických škál najednou. Místo zrušení nástroje byla přepracována jeho 

interpretace. Od té doby je jedním z nejpoužívanějších psychodiagnostických nástrojů na 

světě, a to rovněž k formulaci psychologických intervencí, jejich modifikací a evaluace. 
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V roce 1989 byla publikována verze MMPI-2  (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen & 

Kaemmer, 1989). V této práci byl použit český překlad amerického dotazníku (Netík, 2002). 

Dotazník sestává z 567 tvrzení, s nimiž respondent vyjadřuje souhlas či nesouhlas. Kromě 

hlavních 10 klinických škál a 4 původních validizačních škál ukazuje nástroj uniformní T-

skóry také pro další validizační a doplňkové škály.  

 

NEO-PI-R 

Revidovaný osobnostní inventář (NEO-PI-R) je selfreportový dotazník vyvinutý autory 

Costa & McCrae (1992) k hodnocení normality osobnostních dimenzí založených na modelu 

Big five (Velká pětka). V této práci byl použit jeho český překlad (Hřebíčková, 2004). 

Dotazník sestává z 240 položek, na které respondent odpovídá na pětibodové Likertově škále 

v rozsahu od „vůbec nevystihuje“ až po „úplně vystihuje“. Nástroj rozlišuje pět základních 

osobnostních faktorů: neuroticismus, extraverzi, otevřenost pro zkušenost, přívětivost a 

svědomitost. Každý z těchto „rysů vyššího řádu“ je komponován z šesti „rysů nižšího řádu“ – 

např. v případě neuroticismus se jedná o subrysy úzkostnost, hněvivost-hostilita, depresivnost, 

rozpačitost, impulsivnost, zranitelnost. 

 

PSSI 

Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti PSSI (Persönlichkeits-Stil-und Störungs-

Inventar) vytvořili Julius Kuhl & Miguel Kazén (1997), kteří poruchy osobnosti vnímají jako 

jisté rozšíření normální osobnosti, tedy v jistém slova smyslu kontinuální záležitost. PSSI 

proto nezachycuje pouze poruchy osobnosti, ale rovněž kvantifikuje vyhraněnost 

osobnostních stylů, které vykládá jako „nepatologické varianty poruch osobnosti“, popsaných 

v klinických diagnostických manuálech (DSM-III-R, DSM-IV, ICD-10). PSSI se opírá o 

předpoklad, že ke každé z klinických kategorií poruch existuje analogický osobnostní styl. 

Ten je interpretován jako „dispoziční upřednostňování určité systémové konfigurace“ (ve 

smyslu kognitivního schématu a emoční dispozice). Inventář PSSI měří pomocí 140 položek, 

na které se odpovídá na čtyřbodové škále od „určitě ne“ po „určitě ano“ celkem čtrnáct stylů 

(poruch) osobnosti. 

Identifikace typického individuálního stylu či stylů umožňuje určit charakteristické emoční 

dispozice a upřednostňované formy kognitivního zpracování. Např. u odsouzeného 
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s agresivně dissociální poruchou či vystupňovaným dissociální osobnostním stylem lze při 

terapii využít fakt, že tito jedinci dospějí ke své „vrcholné formě“ a k autonomii v situaci 

vyprovokování. Pochopení převažujícího způsobu kognitivního zpracování pak usnadňuje 

volbu intervenčních a terapeutických metod. 

 

Dotazník životní spokojenosti (DŽS) 

DŽS (Fahrenberg, J. et al., překlad a úprava Rodná K., Rodný T., 2001) zkoumá úroveň 

životní spokojenosti v deseti oblastech – Zdraví, Práce a zaměstnání, Finanční situace, Volný 

čas, Manželství a partnerství, Vztah k vlastním dětem, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, 

známí, příbuzní a Bydlení. Každá z oblastí je pokryta sedmi otázkami zjišťujícími míru 

spokojenosti, přičemž respondent vybírá jednu ze sedmi bodově hodnocených odpovědí na 

škále od „velmi nespokojen“ (1) až po „velmi spokojen“ (7). Při vyhodnocování se sčítají 

hrubé skóry a hrubý skór celého dotazníku, výsledky jsou uvedeny ve staninech podle 

věkových skupin a pohlaví.  

 

SOS-10 

Schwartzova škála hodnocení terapie (SOS-10) byla vytvořena pro možnost měření 

efektivity psychiatrické léčby (Baer, L., Blair, M. A., & Lenderking, W. R., překlad a úprava: 

Dragomirecka et al., 2006). Škála je vhodná pro posouzení klientů s různými psychiatrickými 

diagnózami, kde je cílem měřit efektivitu léčby. Autoři uvádějí efektivní měření změn – 

typicky na začátku a na konci léčby - u ambulantních i hospitalizovaných klientů, stejně jako 

při použití  k výzkumným účelům. Respondenti odpovídají na 10 otázek na 7 bodové škále 

v rozsahu od 0 (nikdy) do 6 (neustále nebo téměř stále). Celkový skór může být 0 až 60 bodů. 

Vyšší skór znamená vyšší kvalitu života („well-being“) respondenta. Překlad do českého 

jazyka a standardizaci nástroje pro českou populaci provedlo Psychiatrické centrum Praha. 

 

Statistické nástroje 
Ke statistickému zpracování dat a výpočtům byl použit program Microsoft® Office Excel 

2003 SP3 z kancelářského balíku Microsoft Office Professional Edition 2003 a program 

IBM® SPSS® Statistics version 22. 
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Rozdíly mezi proměnnými byly počítány t-testy podle toho, zda byla zachována podmínka 

normality (Kolmogorov-Smirnovův test, Studentův t-test pro dva nezávislé výběry, párový t-

test) či nikoliv (neparametrický Mann-Whitneyův U-test pro dva nezávislé výběry). Pro  

zjištění existence a povahy vztahu mezi kriminogenními riziky a osobnostními proměnnými 

byl za předpokladu normálního rozložení proměnných a lineárního vztahu vztahu použit 

Pearsonův korelační koeficient. 

3.3 VÝSLEDKY 

3.3.1 Recidiva 

Od prosince 2008 do ledna 2015 splnilo celkem 100 odsouzených vstupní kritéria a bylo 

přijato do terapeutického programu TERČ. Průměrně tak do programu ročně nastoupilo 16 

odsouzených. Z toho program opustilo 86 odsouzených, kteří v něm strávili průměrně 448,03 

dní (tedy o něco více než rok); 14 je aktuálně v programu zařazeno. Z těch, kteří z programu 

odešli, bylo 21 vyřazeno předčasně: 3 byli soudem ještě před ukončením terapie podmíněně 

propuštěni, 3 byli před ukončením terapie soudem přeřazeni do jiného typu věznice a 15 bylo 

vyloučeno za závažné porušení pravidel oddělení či spáchání dalšího trestného činu (násilí na 

oddělení, závažné porušování režimu oddělení či odmítání terapie). Zbylých 65 jedinců 

terapeutický program řádně dokončilo. Z nich bylo na svobodu propuštěno 57 osob, přičemž 

51 je na svobodě déle než 24 měsíců od propuštění. Podmíněná propuštění a přeřazení 

odsouzených, kteří ukončili terapeutický program a zůstávali nadále v běžném výkonu trestu, 

nebyla dále sledována. Z 57 propuštěných 11 osob zrecidivovalo, z toho 2 do 6 měsíců od 

propuštění, další 3 do 12 měsíců, další jeden do dvou let a dalších 5 po více než dvou letech. 

Standardně je recidiva počítána z těch, kteří terapeutický program řádně absolvovali, byli 

propuštěni a zrecidivovali v určité sledované lhůtě, která je pak porovnávána s jinými 

studiemi. Podle této metody je obecná recidiva do 12 měsíců od propuštění 10,42 %, 

recidiva do 24 měsíců od propuštění pak 14,63 %, přičemž absolutní recidiva bez časového 

omezení (tj. pokud absolvent programu spáchá trestný čin např. po 6 letech od propuštění) 

činí 19,30 %. 

Oběma výše uvedeným metodám bývá někdy vyčítáno stavění úspěšnosti programu do 

příliš růžového světla tím, že do celkového výsledku nejsou započítáváni ti, kteří selhali již 

během programu a byli předčasně vyloučeni. V posledku by autoři takového programu mohli 

jeho efektivitu ovlivňovat až tak, že by při prvním náznaku rizikových prediktorů 
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u odsouzeného takového jedince „preventivně“ vyloučili a intervence by byla poskytována 

jen „bezproblémovým“ jedincům. Program TERČ takovou praxi nepoužíval a autor 

předložené disertační práce se s takovým postupem nesetkal ani na jiných pracovištích, avšak 

pro zachování objektivity byly do výsledků přidáni i ti, kteří program opustili předčasně a 

později (bez ohledu na čas od propuštění) zrecidivovali (dohromady 22,39 %) a konečně i ti, 

kteří z programu byli vyloučeni pro porušení pravidel (např. pro odmítání spolupráce 

v terapii, užití návykové látky, násilí či jiné porušení kázně), s nimiž celková míra selhání činí 

30,32 %.  

Uvedené údaje se přitom týkají obecné recidivy. Pokud bychom vzali v úvahu pouze recidivu 

násilných trestných činů, pohybovala by se mezi 3,5 a 4,9 % (viz tabulka 11). 
 

 
Tabulka 11: Výsledky recidivy s kalkulacemi různých variant 

          recidivujících jen násilná recid. 

          N % N % 

z těch, kteří 
absolvovali 

program TERČ     
(N = 65) 

    

 
byli propuštěni a 
zrecidivovali do 12 měs. 
 
byli propuštěni a zrecidivovali 
do 24 měs. 

(N = 48) 
 
 
(N = 41) 

5 
 
 

6 

10,42 
 
 

14,63 

1 
 
 

2 

4,17 
 
 

3,51 

    a byli propuštěni (bez 
časového limitu) (N = 57) 11 19,30 2 4,88 

z těch, kteří 
opustili program 

TERČ                  
(N = 86) 

    a po propuštění zrecidivovali (N = 67) 15 22,39 3 4,48 

    
a byli vyloučeni za porušení 
pravidel nebo po propuštění 
zrecidivovali 

(N = 86) 26 30,23 3 3,49 

 
 

3.3.2 Základní charakteristika souboru 

Věkový průměr odsouzených zařazených do terapeutického programu TERČ byl při 

vstupu do programu 27,34 let (SD = 5,50; min 18, max 39).  

Podmínkou zařazení odsouzených do terapeutického programu byl mj. souhlas 

s nahlížením do zdravotní dokumentace – to však nebylo ve všech případech možné. Bylo 

však zjištěno, že nejméně 61.90 % zařazených odsouzených bylo diagnostikováno se 

specifickou poruchou osobnosti, dle MKN-10 (1994) zpravidla dissociální (F60.2) nebo 

smíšenou (F61.1), případně emočně nestabilní (F60.3) nebo blíže nespecifikovanou. 

Odsouzení s akutními psychiatrickými symptomy byli z terapeutického programu vyloučeni.  
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Graf 3: Dendrogram s průběhem a výsledkem intervencí u odsouzených zařazených do programu TERČ 

 
 

Celkem 93,7 % uvádělo dokončenou základní školu, avšak 63,3 % nemělo žádné další 

vzdělání (57,0 % začalo, avšak nedokončilo učební obor; 27,8 % dokončilo učební obor bez 

maturity; 1,3 % dokončilo učení s maturitou; 7,6 % začalo studovat vysokou školu, ale 

nedokončilo ji). Vrátíme-li se k základní škole, pouze 6 respondentů v souboru TERČ 

uvádělo nedokončené základní vzdělání, což se zdá být poměrně nízké číslo. Ovšem i z 55 

respondentů, kteří dle svých slov dokončili základní školu, řada z nich jednou či vícekrát 

opakovala ročník, přestupovala do zvláštní školy a opět se vracela do nižšího, stejného či 

vyššího ročníku základní školy. Současně by však bylo zkreslující uvádět počet jedinců, kteří 

někdy během školní docházky navštěvovali zvláštní školu, neboť kromě průběhu byly různé i 

důvody, jež se navíc mohly lišit u starších a mladších ročníků. Proto byly tyto kategorie 

v tabulce 12 sloučeny. 
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Zaměstnání mělo před nástupem do výkonu trestu pouze 19,0 % odsouzených. Většina ze 

zbývajících 81,0 % neměla nikdy jinou než přechodnou brigádní práci či práci na černo. 

Několik odsouzených nepracovalo ještě nikdy. Důvodem byla na počátku zejména 

z momentálního finančního hlediska lukrativnější trestná činnost, ale také nedostatek 

schopností či vůle.11 Později k tomu přistupovaly též komplikace v souvislosti s nemožností 

prokázat se zaměstnavateli vyžadovaným čistým trestním rejstříkem. 

Celkem 84,8 % procent bylo svobodných, 8,9 % ženatých a 6,3 % rozvedených. Partnerku 

v době nástupu do terapeutického programu uvádělo 32,9 % odsouzených. Řada z nich 

ztratila partnerku již během předchozího výkonu vazby nebo trestu, někteří v průběhu terapie. 

Mít stálou partnerku se zdá být pro odsouzené ve výkonu trestu poměrně důležitá hodnota, 

jakkoliv to zcela neodpovídá jejich životnímu stylu: 84,3  % mělo v minulosti nestabilní nebo 

konfliktní intimní vztahy, z nichž polovina uváděla velký počet (desítky, v několika případech 

stovky) krátkodobých vztahů, známostí „na jednu noc“ či jinak promiskuitní chování 

(docházení za prostitutkami, účast na tzv. swingers party apod.).  

Téměř polovina odsouzených (46,9 %) uváděla vlastní děti. Jen o polovinu (54,3 %) dětí 

pečují jejich biologické matky; ve 32,6 % se o děti starají rodiče otce nebo matky nebo jim 

jsou děti oficiálně svěřeny do péče, 26,1 % těchto dětí vyrůstá v ústavních zařízeních a 

v jednom případě jsou děti svěřeny do péče pěstounů. Čtyři odsouzení měli děti před 

dovršením 15. roku života, přičemž třem z nich další osud jejich dětí není znám a nezajímají 

se o něj. Opakovaně se objevoval argument, že o děti se jiní postarají lépe než oni sami. 

Protože odsouzení měli děti často s různými partnerkami, vyskytují se i různé kombinace výše 

uvedených možností. K tomu přistupuje údaj o dětech, které odsouzení vychovávali či 

vychovávají s partnerkou a nebyly jejich vlastní. Informace o existenci a počtu dětí se někdy 

zpřesňovala až během terapie, kdy si odsouzení náhle “vzpomněli” na dříve nezmíněné děti, 

uváděli, že „na sebe vzali otcovství” za jiné bývalé či přechodné partnery svých družek, nebo 

obráceně, že mají biologické děti, o něž se stará nový partner jejich bývalých partnerek. 

Celkovou neuspořádanost vztahů odsouzených k dětem dokresluje skutečnost, že v jednom 

případě neměl dvouletý syn jednoho odsouzeného pro neshody s bývalou družkou od narození 

úředně přiznané křestní jméno.  

 

                                                 
11 Např. jeden čerstvě vyučený respondent získal atraktivní a relativně dobře placené zaměstnání jako obsluha 

CNC stroje. Práce mu šla a bavila jej, avšak nemohl si zvyknout na pravidelné ranní vstávání a půlhodinovou 
cestu do práce do sousední obce. Proto po dvou měsících, kdy do práce dojížděl se střídavými úspěchy, podal 
výpověď. Od té doby byl čtyři roky nezaměstnaný. 
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Tabulka 12: Základní sociodemografická data účastníků terapeutického programu TERČ s ilustrativním 
srovnáním se souborem z výzkumu Urbanové, 1989 
            
Soubor TERČ NVÚ Plzeň 
    2008-2015 1983-1986 
      
N 98  278  
      
Věk (M, sd) 27,34 5,50 29,90 - 
            
    N % N % 
Původní rodina a výchova     
 rozvod rodičů v dětství 72 73,47 - - 
 rodiče ve výkonu trestu 32 32,65 - - 
 násilí v původní rodině 36 36,73 217 78,00 
 duševní onemocnění rodičů 25 25,51 - - 
 závislost rodičů na návykových látkách 35 35,71 - - 
  ústavní výchova 50 51,02 - - 
Psych. anamnéza a závislosti     
 v dětství se léčil s duševním onemocněním 67 68,37 81 29,00 
 byl hospitalizován pro duš. onemocnění 28 28,57 144 51,80 
 suicidální pokus / automutilace v anamnéze 27 27,55 - - 
 suicidální pokus během / po programu 3 3,06 - - 
 škodlivé užívání drog 84 85,71 63 22,80 
 škodlivé užívání alkoholu 46 46,94 165 59,70 
 škodlivé užívání drog & alkoholu 35 35,71 - - 
  Gambling 27 27,55 - - 
Sociální oblast     
 (neukončené) základní vzdělání* 61 62,90 127 45,70 
 bez zaměstnání 76 78,40 177 63,70 
 bez partnerky 70 72,20 - - 
 dříve nestabilní a konfliktní partnerské vztahy 83 84,70 - - 
 rizikové bydlení 45 45,92 - - 
  finanční potíže, dluhy 75 76,53 - - 
Trestná činnost     
 dětská kriminalita 79 80,61 59 21,20 
 člen dětské delikventní party 77 78,57 111 40,00 
 násilná trestná činnost 91 92,85 251 90,60 
 ve VTOS 3x a více 13 13,40 167 60,00 
  trestán 3x a více 82 84,50 - - 
      
      

Pohled do anamnézy odsouzených ukazuje, že 73,5 % odsouzených pochází z rodin, kde se 

rodiče rozvedli, 32,7 % mělo někoho z rodičů (zpravidla otce) ve výkonu trestu, 36,7 % mělo 

agresivního otce, který někoho z rodiny opakovaně nepřiměřeně bil, 25,5 % mělo někoho 

z rodičů, kteří se léčili s psychickými poruchami (většinou matky: uváděna byla schizofrenie, 

deprese, sebevražedné pokusy, případně nespecifikováno), 35,7 % uvádělo rodiče závislé na 

alkoholu, drogách nebo hracích automatech. Celkem 51,0 % odsouzených strávilo alespoň na 

přechodnou dobu nějaký čas v ústavním zařízení (dětský domov, diagnostický ústav, 
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výchovný ústav), 68,4 % odsouzených se v dětství a dospívání léčilo s psychickými potížemi, 

28,6 % bylo hospitalizováno v psychiatrickém nebo diagnostickém zařízení). Celých 27,6 % 

uvedlo, že se někdy v životě pokusilo si vzít život nebo se dopustilo automutilace. 78,6 % v 

dětství a dospívání alespoň část volného času trávila v delikventních partách, kde se zpravidla 

naučili páchat trestnou činnost, případně učili jiné. Kriminalitu však páchali v dětství na 

dospívání i samotáři, celkem páchalo trestnou činnost 80,6 % všech odsouzených. Drogy 

zneužívalo 80,6 % odsouzených, v naprosté většině případů stimulancia (zejm. pervitin), 

alkohol 46,9 %, kombinaci alkoholu a drog 35,7 %. 27,6 % pravidelně hrálo na hracích 

automatech, což někteří uváděli jako příčinu svých finančních potíží a páchání kriminality. 

76,5 % uvádělo finanční potíže a dluhy, většinou v řádu statisíců. 45,9 % nemělo stabilní 

bydlení.  

Zajímavý pohled přináší letmé srovnání souboru odsouzených zařazených do 

terapeutického programu TERČ a souboru odsouzených zařazených do specializovaného 

oddělení v tehdejším NVÚ Plzeň (Urbanová, 1989). V obou skupinách se jednalo o vybrané 

motivované odsouzené s dissociální poruchou osobnosti a násilnou trestnou činností, které od 

sebe dělilo čtvrt století. Z proměnných, které byly sledovány v obou souborech a vykazují 

významné rozdíly, se lze pokusit odvodit některé změny na celospolečenské úrovni. 

V souboru Urbanové uvádělo 78 % zkušenosti s násilím v rodině, zatímco u absolventů 

TERČ to bylo jen 36,7 % (agresorem byl zpravidla otec, který surovým způsobem bil matku 

a/nebo děti). Snad zde sehrává jistou roli skutečnost, že bití jako standardní výchovný 

prostředek přestává být společensky akceptované, stejně jako tematizace domácího násilí a 

týrání dětí. Společnost je rovněž citlivější vůči projevům nežádoucího chování v dětském 

věku, zejména nárůst výskytu poruchy diagnostikované dnes jako ADHD, dále dyslexie, 

logopedických nálezů a podobně. To by mohlo přispět k vysvětlení, proč odsouzení zařazení 

do programu TERČ uváděli oproti plzeňské skupině psychologickou či psychiatrickou péči 

poskytovanou v dětském věku ve dvojnásobném počtu případů (68,4 % proti 29 %). Na druhé 

straně byli z  důvodů souvisejících s duševním zdravím dvakrát méně umisťováni do 

psychiatrických a diagnostických zařízení (28,6 % proti 51,8 %), což může souviset 

s přesunem psychologických služeb od stacionární směrem k ambulantní péči a odklonem od 

institucionální péče jako takové. Zatímco v roce 1986 dominoval u odsouzených násilníků 

alkohol (59,7 %) a drogy hrály spíše podřadnou úlohu (22,8 %), o čtvrt století později se 

situace dramaticky změnila: 85,7 % násilníků zařazených do programu TERČ bylo na 

svobodě konzumenty drog, přičemž experimentátoři do tohoto počtu nejsou zahrnuti. 
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Nejčastěji užívali marihuanu (83,7 %) a pervitin (79,6 %), dále heroin (12,3 %), kokain (9,2 

%) a jiné (nejčastěji LSD, extáze a jiné diskotékové drogy, lysohlávky – celkem 32,7 %). 

Významná je rovněž kombinovaná konzumace alkoholu a drog (35,7 %), kde ve vztahu 

k násilí hraje roli zejména vzájemná interakce alkoholu a pervitinu.   

Novodobí násilníci se od svých předchůdců liší i okamžikem zahájení své kriminální 

kariéry: v dětském věku (před 15. rokem života) bylo 78,6 % respondentů v programu TERČ 

aktivních v delikventních partách a 80,6 % spáchalo jako dítě nějaký trestný čin, zatímco stará 

generace se v dětských delikventních partách sdružovala jen ve 40 % případů a v dětském 

věku se jinak trestného skutku dopustilo 21,2 %.  

 

3.3.3 Kriminogenní rizika 

Ambice těch, kteří své usilí zasvětili predikování rizika recidivy, jsou uspokojovány 

v prvním kroku tzv. statickými rizikovými faktory, mezi které se počítá vše, co je historicky, 

biologicky nebo jinak dané a neměnné a kde lze vysledovat vztah s pácháním trestné činnosti. 

Vedle pohlaví a věku je to zejména kriminální historie.   

Odsouzení zařazení do programu TERČ byli v den přijetí v minulosti (tj. bez započtení 

právě vykonávaného trestu) průměrně trestáni 6,28krát (SD = 3,92; min 1, max 19), což je 

poměrně vysoké číslo zvláště v porovnání s počtem skutečných nepodmíněných odsouzení 

k výkonu trestu odnětí svobody v minulosti (M = 1,35; SD = 1,05; min 0, max 4).   

Pro srovnání: v populaci osob vězněných v roce 2013 v českých věznicích měli za sebou 

odsouzení muži vykonávající trest odnětí svobody průměrně 1,33 předchozích 

nepodmíněných trestů. Odsouzení zařazení do programu TERČ tedy vykazovali velmi 

podobné frekvence předchozích pobytů ve výkonu trestu. Statisticky vzato lze spočítat, že 

odsouzených mužů, kteří za sebou měli průměrně alespoň 1,33 předchozích pobytů ve vězení, 

je v celkové populaci odsouzených mužů 57,69 %. Frekvence počtu již vykonaných VTOS 

ukazuje následující tabulka: 

Marešová (2011) uvádí, že 40 % pachatelů násilí se do 6 měsíců od posledního propuštění 

dopouští nového trestného činu a celkem 50 % do 12 měsíců od propuštění. 
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Tabulka 13: Členění odsouzených mužů v České republice dle počtu již vykonaných trestů odnětí 
svobodyv roce 2013 (podle Statistické ročenky Vězeňské služby, 2014, s. 96) 
 

počet již vykonaných VTOS Mužů % % kumulativně 
0x  3 772 27,96% 27,96% 
1x  3 015 22,35% 50,31% 

2x  2 077 15,40% 65,70% 

3x  1 446 10,72% 76,42% 

4x  1 030 7,63% 84,06% 

5x  681 5,05% 89,10% 
6x  466 3,45% 92,56% 

7x  303 2,25% 94,80% 
8x  224 1,66% 96,46% 

9x  126 0,93% 97,40% 
10x  101 0,75% 98,15% 

více než 10x 250 1,85% 100,00% 

 

Z rozdílů mezi nerecidivujícími absolventy programu a recidivisty, resp. těmi, kteří selhali 

(tj. vyloučenými pro kázeňské prohřešky, ne však kvůli podmíněnému propuštění / přeřazení 

do mírnějšího typu věznice), lze usoudit, že úspěšní absolventi nebyli v minulosti častěji ve 

vězení než ti neúspěšní (vyloučení, recidivující). Neúspěšní však byli v minulosti dvakrát 

častěji trestáni (a tedy se pravděpodobně dopouštěli častěji trestných činů) než skupina těch, 

kteří nezrecidivovali – viz tabulka 14.  

 
Tabulka 14: Počet předchozích odsouzení a pobytů ve výkonu trestu u úspěšných absolventů programu 
TERČ a těch, kteří selhali 

  úspěšní absolventi Selhavší 

  
kolikrát ve 

VTOS 
kolikrát 
trestán 

kolikrát ve 
VTOS 

kolikrát 
trestán 

M 1,46 5,32 1,63 10,44 
Sd 1,05 2,62 0,89 4,77 
Min 0 1 0 4 
Max 4 10 3 19 

 

 

Žádný z odsouzených se v terapeutickém programu neocitl bez větší či menší kombinace 

dětských deliktů, zpočátku zpravidla majetkových, až později násilných či ve spojení 

s užíváním alkoholu a drog, nebo série jiných trestných činů, za něž byli souzeni, ale často 

neodkrytých a přiznaných až v průběhu terapie. Některé delikventní skutky zůstávaly až do 
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terapie neuvědomovány, v dětství typicky týrání a mučení zvířat („učitelka nás neměla ráda, 

tak jsme chodili a stříleli jsme jí na zahradě slepice, pak jsme jim vydloubávali oči, co jako 

budou dělat, a nakonec jsme je topili v potoce – no prostě sranda byla“) nebo krádeže peněz 

doma („když jsem potřeboval jít za klukama nebo na drogy, vzal jsem si peníze od našich 

v šuplíku, tátovi jsem to neříkal, ale máma to asi věděla, každopádně mě kryla; já zas kryl 

tátu, když potřeboval peníze na bedny a máma o tom neměla vědět;naši se pak nějak 

zadlužili“).   

 Obvyklá kriminální kariéra vedla od nefunkčních vztahů v rodině k vyhledávání part, 

drobným majetkovým trestným činům a užívání drog až po opatřování si finančních 

prostředků násilnou trestnou činností (typicky loupežným přepadením), ale v řadě případů 

docházelo i k cílenému vyhledávání násilí („jel jsem tam, abych udělal pořádnej bordel a 

porval se; jinak jsem na zábavy ani nejezdil“; „potřeboval jsem ten den splatit dluh a loupež 

byla jediný řešení“). Část z odsouzených násilí vědomě nevyhledávala, ale „samo se jim 

dělo“, zejména v případech, kdy „bránili slabší“, „dělali práci za policajty“ nebo „zjednávali 

spravedlnost“. Takoví „spravedliví hrdinové“ či „hrdinové s Kainovým syndromem“ (Jiřička, 

2008) jednali násilně zpravidla v rámci vlastní subkultury, kde tyto hrdinské skutky 

nesloužily jen k páchání dobra (často založeného na zcela nerealistickém vnímání 

skutečnosti), avšak též k posílení vlastní prestiže v komunitě („frajer chtěl po starý mýho 

kámoše vrátit dluh a nezajímalo ho, že na to nemá, tak jsem ho popad, zlomil mu nos a tři 

žebra, ten jeho zlatej řetěz i s mobilem jsem prodal a peníze dal tý holce, ať koupí malýmu 

sunar; než mě zavřeli, obloukem se mi vyhýbal“). 

Z materiálů přiložených k žádostem o zařazení do programu (životopis, motivační dopis), a 

následně z terapeutických skupin však lze říci, že prakticky všichni účastníci programu 

(92,06 %) se v minulosti opakovaně dopouštělo skutků, které sice nebyly odhaleny nebo za 

něž nebyly trestáni, ale za které by mohli být souzeni. Mezi nimi dominovaly násilné trestné 

činy jako ublížení na zdraví, domácí násilí a loupežná přepadení. 

Výsledky nástroje na hodnocení kriminogenních rizik HCR-20 a PCL:SV dávají základní 

přehled o „rizikovosti“ odsouzených zařazených do programu TERČ ve vztahu k pozdějšímu 

selhání. Průměrná hodnota v HCR-20 u všech probandů (M = 19,39) těsně nedosahuje na 

hranici 20 bodů pro hodnocení středního rizika. Výsledné skóre je syceno zejména škálou 

H (historické položky), tedy statickými faktory, zatímco hodnoty na škále C (klinické 

položky) a R (rizika) zůstávají v oblasti nízkého rizika. Škála H vykazuje nejvyšší zápornou 

šikmost, což znamená, že podprůměrné vzdálené hodnoty jsou pravděpodobnější. Hranici 
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středního rizika (12) těsně překračuje celkový skór PCL:SV s hodnotou 12,69, který je sycen 

zejména deviantními a impulzivními charakteristikami sdruženými do tzv. faktoru 2. 

Vzhledem ke středním hodnotám ve výzkumném  souboru lze říci, že do terapeutické 

skupiny byli vybráni odsouzení, kteří sice vykazují poruchu osobnosti a jsou nebezpeční, 

v rámci vězeňské populace však představují spíše střed. To je ostatně dáno jak jejich 

zařazením do typu věznice s dozorem (na škále od A do D, kdy A je nejmírnější, se jedná o vězně 

ve věznici typu B), tak trestnou činností, v níž převažují loupežná přepadení a ublížení na 

zdraví.  

 

 
Tabulka 15: Výsledné skóry v HCR-20 a PCL:SV u odsouzených zařazených do programu TERČ  
 

  

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Skewness 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error 

HCR-20 (škála C) max = 10 100 0 10 3,80 2,137 ,437 ,241 

HCR-20 (škála R) max = 10 100 0 9 4,28 2,132 -,119 ,241 

HCR-20 (škála H) max = 20 100 0 19 11,31 4,376 -,563 ,241 

HCR-20 CELKEM max = 40 100 2 34 19,39 7,193 -,258 ,241 

PCL:SV (faktor 1a) max = 12 100 0 12 5,34 3,282 ,337 ,241 

PCL:SV (faktor 2b) max = 12 100 1 12 7,35 2,900 -,516 ,241 

PCL:SV CELKEM max = 24 100 1 23 12,69 4,923 ,118 ,241 

Riziko selhání max  =  3 100 1 3 2,11 ,709 -,161 ,241 
SOS max = 10 97 1,1 5,7 4,178 ,6439 -2,092 ,245 
Valid N (listwise)   97             

a emotionální deficity 
b deviantní, impulzivní 

 

 

Zřetelnějšími se výsledky stávají po rozdělení celého souboru na recidivisty a 

nerecidivující. Pozdější recidivisté dosahovali již před začátkem terapie v nástroji PCL:SV 

vyššího průměrného celkového skóre (16,10) než nerecidivisté (12,29) z možného maxima 24 

(viz tabulka 4). Hare popisuje hodnoty nad 12 jako středně rizikové a nad 18 jako vysoce 

rizikové jak ve smyslu míry psychopatie, tak ve smyslu rizika recidivy (Hare, 1990). 

Podobný rozdíl je patrný u rizika selhání vyjádřeného celkovým skórem v HCR-20  

(recidivující M = 20,4; nerecidivující M = 15,95).  
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Tabulka 16: Dosažené skóry v nástrojích PCL:SV a HCR-20 u úspěšných absolventů programu TERČ a 
těch, kteří selhali; N = 100 

  absolventi celkem nerecidivující Recidivisté 
  HCR-20 PCL-SV HCR-20 PCL-SV HCR-20 PCL-SV 

M 17,82 14,19 15,95 12,29 20,4 16,1 
Sd 6,699 6,08 6,924 5,509 3,777 3,872 
Min 2 1 2 1 16 12 
Max 30 24 30 21 27 23 

 

 

Po rozdělení podle míry rizika do kategorií nízké, střední a vysoké, jak ukazuje tabulka 3, 

ukazuje značnou prediktivní schopnost především nástroj HCR-20. Ten vyhodnotil riziko 

selhání jako nízké u 58,5 % úspěšných absolventů, avšak pouze u 8,3 % později 

recidivujících, a naopak riziko selhání jako vysoké u 58,3 % pozdějších recidivistů, zatímco 

pouze u 5,7 % úspěšných.  

 

 
Tabulka 17: Rozdělení úspěšných a selhavších absolventů programu TERČ  podle míry psychopatie 
(PCL:SV) a rizika selhání (HCR-20); N = 100, v % 

     celkem recidivisté nerecidivující 
PCL:SV  
(míra psychopatie /  
riziko selhání) 

nízká    (1-12) 39,4 33,3 50,9 
střední (13-17) 21,9 33,3 26,4 
vysoká   (18-24) 21,9 25 20,8 

HCR-20       
(riziko selhání) 

nízké        (0-20) 43,2 8,3 58,5 
střední    (21-30) 36,1 33,3 34 
vysoké    (31-40) 3,9 58,3 5,7 

 

 

V předpovídání pozdějšího selhání se však zdaleka nejpřesnějším ukazatelem zdá být 

přímý odhad hodnotitelů. Ti s žádostí uchazečů o zařazení do programu TERČ, která 

obsahovala řadu informací, rovněž odpovídali na otázku: „Jaké je podle Vás riziko, že se 

hodnocený v budoucnu dopustí násilí?“. Možnosti odpovědi byly „nízké“, „střední“ nebo 

„vysoké“. Úspěšnost této předpovědi ukazují Kaplan-Meierovy křivky přežití (survival 

curves), které zejména ve středním a dlouhodobém horizontu zřetelně rozlišují mezi 

jednotlivými skupinami. „Dobou přežití“ se v tomto případě rozumí čas od propuštění 

z věznice do další zjištěné trestné činnosti, resp. do opětovného uvěznění, v grafu níže 

vyjádřený v měsících.    
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Tabulka 18: Kaplan-Meierova křivka přežití dle rizika selhání predikovaného před začátkem terapie 

 
 

  

3.3.4 Chování a terapeutický pokrok 

 

Ve snaze objektivizovat některá pozorování byly sledovány údaje o průkazném 

agresivním, resp. autoagresivním chování odsouzených. Informace pocházejí z vězeňského 

informačního systému a z vlastního sběru dat.  

Sběr dat značně omezil důraz na přívlastek „průkazné“. Jak průkazné je, když je terapeut 

přesvědčen, že pan A. o víkendu zbil pana B., který má ještě bouli na hlavě, když sám pan B. 

tvrdí, že spadl sám při neopatrném zavírání vysoko umístěného okna? Anebo: když pan C. 

údajně spolykal „deset až dvacet“ bílých tablet, protože se – jak teď druhý den s lehkým 

úsměvem na rtech tvrdí na ranní komunitě a dává si při tom ležérně nohu přes nohu – rozhodl 

spáchat sebevraždu, avšak při lékařském vyšetření v nemocnici přítomnost žádných léčiv 

v organismu nebyla prokázána? 
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Jako průkazné byly tedy shromažďovány pouze oficiálně zaznamenané informace a jejich 

druh. Z toho důvodu byla sloučena sebepoškození a sebevražedné pokusy do jedné skupiny, 

neboť není možné je od sebe objektivně odlišit. Násilí a jiné prohřešky byly zaznamenány, 

pokud za takové jednání dotyční byli oficiálně kázeňsky trestáni. „Kázeňský trest“ sice do 

značné míry degraduje informaci o tom, zda se dotyčný provinil proti normám násilným nebo 

jiným způsobem, avšak na druhou stranu nezkresluje např. situace, kdy agresor vyprovokoval 

svou oběť a nechal se jí fyzicky napadnout s cílem zbavit se jí cestou úředních orgánů, nebo 

kdy jím zosnovaný akt násilí na vyhlédnuté oběti za sebe nechal vykonat spoluvězně. Takové 

jednání je přitom ve vězeňském prostředí velmi obvyklé a dost možná častější než jednání 

přímé. 

Sledován byl výskyt v celkové anamnéze, poslední rok před zařazením do terapeutického 

programu a rok strávený v terapeutickém programu. Z tohoto důvodu byli zařazeni pouze 

absolventi terapeutického programu. Data mohou i tak podávat zkreslený obrázek: na jedné 

straně řada odsouzených trávila rok před zařazením do programu TERČ v psychicky 

náročném výkonu vazby, kde je riziko suicidálního jednání přibližně desetkrát vyšší než ve 

výkonu trestu (Jiřička & Kejřová, 2015), na druhé straně jiní odsouzení část této doby trávili 

ještě na svobodě. Podobně je tomu u kázeňských trestů. Přesto je z tabulky 19 patrné, že 

během trvání terapeutického programu dochází k výraznému snížení frekvence rizikového 

chování.  

 

 
Tabulka 19: Podíl účastníků TERČ, kteří vykazovali rizikové chování a postoje (%) 
 v anamnéze rok před TP během b / pop TP 

Sebepoškození / pokusy o sebevraždu 27.6 12,3 3,1b 

Kázeňské tresty 58.2 52,0 28,6p 

Negativní postoj k terapii 1 / nedostatečné pokroky 2 - 44,81 41,8p,1 / 44,0 p,2 
1 dle škály TRT (MMPI-2) 
2 hodnocení terapeuta 
 

 

Vztah k terapii byl měřen jiným způsobem. Třebaže žadatelé o zařazení do programu 

TERČ musí v motivačním dopisu vysvětlit důvody, pro které chtějí být přijati do komunity, 

jejich skutečná motivace se změnit a terapeuticky na sobě pracovat je jen obtížně měřitelná. 

Nástroj HCR-20 sice obsahuje klinickou položku, která zahrnuje responzivitu ve vztahu 

k léčbě, motivaci zapojit se do programu zacházení, spolupráci a pokroky v terapii, avšak 

v okamžiku žádosti neměli hodnotitelé zpravidla důvod tuto položku hodnotit jinak než jako 
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nízkorizikovou. Proto byly postoje k terapii převzaty z výsledků vstupního dotazníku MMPI-

2 (škála TRT). T-skóry vzdalující se od průměrné hodnoty v populaci o více než jednu 

standardní odchylku, byly kódovány jako „nesdílnost, nízká motivace k terapii a negativní 

postoj k terapii“, což zahrnovalo 44,8 % vstupujících odsouzených. 

 Na konci terapie, tedy po jejím skončení, nikoliv v průběhu jako u sledování výše 

popsaného rizikového chování, se terapeut na základě průběžného hodnocení vyjadřoval 

k celkovému progresu v psychoterapii jednotlivých absolventů, tj. nejen zda se absolvent 

programu TERČ terapie formálně účastnil či deklaroval změnu (k tomu docházelo obvykle na 

ranních komunitách: „Pane psychologu, jsem tu sice teprve krátce, ale úplně na sobě cítím 

obrovskou změnu – napíšete mi k žádosti pro soud o podmíněné propuštění kladné 

hodnocení?“), ale zda prodělal významné postojové změny a dokázal z nich v každodenních 

situacích profitovat. To je velmi obtížná část hodnocení, která bude vždy velmi subjektivní a 

dost možná bude svádět k podhodnocování nebo nadhodnocování výsledků, ať už celkově 

nebo u jednotlivých odsouzených. Subjektivně bylo hodnoceno 44,0 % odsouzených jako 

těch, kteří sice absolvovali program, avšak jejich terapeutické pokroky nevyzněly jako 

přesvědčivé. Pro objektivizaci byl tento výsledek opět srovnán se škálou TRT dotazníku 

MMPI-2, kde absolventi skórovali téměř identicky: 41,8 % bylo kódováno jako málo sdílní, 

s negativním postojem k terapii. 

Zatímco počet případů suicidálního jednání a kázeňských trestů během terapie ve srovnání 

s obdobím jednoho roku, které terapii předcházelo, na první pohled dramaticky klesl, 

procentuální vyjádření postoje k terapii nedává příliš přesnou představu o tom, jak významná 

tato změna je. Díky intervalové škále však mohly být pomocí párového t-testu porovnány 

hodnoty TRT u absolventů, změřené před terapií a po ní.  

 
Tabulka 20: Škála negativních postojů k terapii (TRT) pre-test x post-test: deskriptivní statistika 
  

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 TRT 66,54 57 13,253 1,755 

2TRT 60,47 57 12,401 1,643 

 
 
Tabulka 21: Škála negativních postojů k terapii (TRT) pre-test x post-test: korelace 
 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 TRT & 2TRT 57 ,467 ,000 
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Tabulka 22: Škála negativních postojů k terapii (TRT) pre-test x post-test: párový t-test 
 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Diference 

Lower Upper 

Pair 1 TRT - 

2TRT 
6,070 13,264 1,757 2,551 9,589 3,455 56 ,001 

 

Zatímco střední hodnota TRT před terapií (66,54) těsně překračuje hladinu normy, 

hodnota TRT po terapii (60,47) se do normy již pohodlně vejde (tabulka 20). Hodnoty pre-

testu a post-testu spolu středně silně korelují (tabulka 21). Rozdíl mezi pre-testem a post-

testem je statisticky signifikantní na hladině p < 0,001 (tabulka 22). 

Rozdělíme-li absolventy na pozdější recidivisty a nerecidivující, pak nerecidivující před 

terapií spadají mírou motivace k terapii do pásma normy, zatímco recidivisté na začátku  

normu překračují (M = 70,0; SD = 14,0), aby se po terapii dostali na úroveň nerecidivujících 

(viz graf 1).  

V každém případě lze tedy výše citovaná data interpretovat jako statisticky významnou 

změnu v postoji k terapii ve směru větší otevřenosti, kooperaci a motivaci řešit své problémy 

s druhými lidmi. 
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Graf 4: Škála negativních postojů k terapii (TRT) pre-test x post-test 
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Původním záměrem bylo srovnávat rovněž data z  motivačního systému 

psychoterapeutického programu, který je založen na pravidelném bodování každé skupinové 

aktivity a z něhož je vypočítáváno týdenní a měsíční hodnocení, ale také hodnocení při 

ukončení jednotlivých fází a závěrečné hodnocení. Sledována je zejména účast ve skupinách, 

dále kontrola chování, míra spolupráce, náhled na vlastní chování a přínos skupině 

(komunitě). Bodovací systém byl však několikrát během šestileté existence programu měněn, 

neboť zcela nevyhovoval potřebám hodnocení a odsouzení se mu naučili přizpůsobovat a 

obcházet, takže i slabší členové komunity dosahovali vysokých skórů. Pro tuto nejednotnost a 

malou vypovídající hodnotu bylo od vyhodnocení výsledků bodování upuštěno.  

Do kapitoly chování byla zařazena rovněž oblast prožívání, resp. zakoušená kvalita života. 

Ta byla měřena jednak jednoduchou desetipoložkovou Schwarzovou škálou hodnocení 

terapie SOS-10, jednak Dotazníkem životní spokojenosti. 

Respondenti odpovídající na deset otázek SOS-10 pomocí sedmibodové škály v rozsahu od 

0 po 6 mohli celkově skórovat od 0 do 60 bodů, přičemž čím je získaný skór vyšší, tím vyšší 

je kvalita života respondenta. Dotazník nebyl administrován od počátku existence programu 

TERČ, a proto data nebyla získána od všech respondentů. Zařazeni byli pouze absolventi 

programu TERČ propuštění na svobodu. Ti skórovali před terapií na průměrné hodnotě 37,0 

bodů, po terapii pak 41,2 – viz tabulka 23.  

 
 
Tabulka 23: Schwartzova škála hodnocení terapie SOS-10: deskriptivní statistika 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SOS 1 47 11 57 37,00 9,623 

SOS 2 47 13 58 41,19 10,954 

Valid N (listwise) 47     

 
Rozdělíme-li opět absolventy na pozdější recidivisty a nerecidivující, zdá se, že ačkoliv 

všichni odsouzení na začátku programu zakoušeli podobnou míru uspokojení, z terapie 

dokázali profitovat více ti, kteří později neselhali, zatímco kvalita života zakoušená 

pozdějšími recidivisty byla téměř nezměněna (viz graf 5).  
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Graf 5: Schwartzova škála hodnocení terapie SOS-10: pre-test vs. post-test 
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3.3.5 Prožívání spokojenosti 

Jedním z velkých motivačních činitelů pro odsouzené, kteří se rozhodovali vstoupit do 

terapeutického programu TERČ, bylo očekávání pozitivnějšího prožívání svého života a 

zejména sebe sama. V motivačních dopisech se v četnosti hned za (patrně tak trochu na 

zakázku psaným) přáním „nepáchat už další trestnou činnost“ nejčastěji objevovalo „žít 

spokojenější život“. 

Pokud tedy měla terapie být pro absolventy přínosem, bylo jenom férové nabídnout 

odsouzeným i tento benefit, bez kterého by bylo obtížné měnit cokoliv jiného. Z terapie 

neměli vycházet lidé méně recidivující a zároveň stejně jako dříve slabí a nespokojení. Přitom 

je zřejmé, že je patrně obtížné očekávat pozitivní změny v oblastech, na které nemá 

odsouzený z vězení žádný zvláštní vliv. Má-li dojít k nějaké změně, lze spíše předpokládat, že 

se tato změna odehraje ve vnějších reáliích (bydlení, zaměstnání, finance…), ale vnitřně: ve 

vztazích k druhým a k sobě. A to se skutečně ukázalo. 

K měření životní spokojenosti a spokojenosti v jednotlivých oblastech života byl použit 

Dotazník životní spokojenosti (DŽS). Každá z deseti oblastí obsahuje 7 položek, na které 

jedinec odpovídá v rozpětí sedmibodové stupnice. Do celkové životní spokojenosti se 

nezapočítávají škály práce a zaměstnání, manželství, partnerství a vztah k dětem. Dosažené 

hrubé skóry byly dle normových tabulek převedeny na staniny. 
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Výsledné staniny byly následně sdruženy do skupin, kde staniny 1 – 3 představují nižší než 

průměrnou spokojenost, staniny 4 – 6 průměrnou spokojenost a staniny 7 – 9 nadprůměrnou 

spokojenost v příslušné životní oblasti, případně životní spokojenost jako takovou. Tabulka 24 

podává přehled o procentu respondentů spadajících do příslušných staninových skupin DŽS ve 

vztahu k celkové životní spokojenosti (SUM) i jednotlivým životním oblastem. 

 

 
Tabulka 24: Procento respondentů spadajících do příslušných staninových skupin DŽS podle jednotlivých 
životních oblastí (před intervencí a po intervenci) 
 
    ZDRAV PRAC FIN VOL PART DETI OSOB SEX PRAT BYDL SUM 
1.-3. pre 26,7 13,3 2,7 29,3 45,3 54,7 53,3 4,0 36,0 38,7 36,0 
  post 15,6 12,5 1,6 23,4 45,3 45,3 35,9 3,1 21,9 28,1 26,6 
4.-6. pre 60,0 64,0 0,0 64,0 44,0 22,6 42,7 62,7 45,3 54,6 58,7 
  post 64,1 57,8 0,0 62,5 40,6 36,0 62,7 54,7 50,0 61,0 59,3 
7.-9. pre 13,3 22,7 97,3 6,7 10,7 22,7 4,0 33,3 18,7 6,7 5,3 
  post 20,3 29,7 98,4 14,1 14,1 18,7 1,4 42,2 28,1 10,9 14,1 
 

 

Pro větší přehlednost byla data převedena rovněž do grafické podoby. Graf 6 ukazuje, že 

největší skupina respondentů je jak se svým životem jako celkem (SUM – viz graf č. 6), tak i ve 

většině životních oblastí spokojena průměrně. Ve zbylé části respondentů převládají nespokojení, 

zatímco jen malá část z nich je se svým životem nebo jeho vybranými oblastmi nadprůměrně 

spokojena.  

Zde je třeba upozornit na dvě velmi ostře kontrastující výjimky, kterými je spokojenost 

s finanční situací (FIN) a spokojenost se svým sexuálním životem (SEX). V obou oblastech jsou 

respondenti průměrně výrazně spokojenější než populace. Takový výsledek není lehké 

interpretovat, zvláště s přihlédnutím k tomu, že jak finanční situace, tak i sexuální život 

odsouzených jsou oblastmi ve srovnání s životem na svobodě reálně velmi neuspokojivé. Jedním 

z vysvětlení může být sklon zkoumaných respondentů k prožívání „tady a teď“, bez zvažování 

dlouhodobé životní perspektivy, schopnosti plánovat či domýšlet důsledky svého jednání. To se 

týká zejména finanční oblasti,zahrnující položky jako „Se svým životním standardem jsem…“ či 

„S hmotným zajištěním své existence jsem…“, jež byly nadprůměrně často vyplňovány „spíše 

spokojen“ a „spokojen“. Nezřídka odsouzeným či jejich rodinám zůstávaly příjmy z trestné 

činnosti, se statisícovými dluhy včetně exekucí si často nedělali starosti bez úmyslu je splácet, 

„neřešili to“. Oblast sexuality zahrnovala např. otázku „Se svou sexuální výkonností jsem…“ nebo 

„Se svými sexuálními reakcemi jsem…“, které byly v dotaznících částo zodpovídány jako „velmi 

spokojen“. Zdá se, že odsouzení svou sexualitu vnímali především jako záležitost své vlastní 
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osoby, bez vztahového aspektu, neboť intimní (ne rodinné) vztahy, byť korespondenční formou, 

většina z nich neudržovala žádné. Dost možná to však více než o způsobu sexuálního vyžití 

(zejména sebeuspokojováním) vypovídá o způsobu sexuálního vnímání jako takového: jako 

záležitosti výkonu. Tomu by nasvědčovala i v anamnestických pohovorech a terapeutických 

skupinách velmi často zmiňovaná motivace k užívání stimulancií (pervitinu): „Cítil jsem se 

nesmrtelně, božsky, mohl jsem mít sex třeba celou noc a pořád to fungovalo.“ Podobě uniformní 

byly i odpovědi na otázku, co tomu říkaly jejich partnerky (jichž bylo za takovou noc často i 

několik), jak se jim to líbilo: „To nevím, to jsem neřešil.“ Možná by tedy šlo říci, že násilníci 

s poruchou osobnosti  k prožívání své sexuality nutně nepotřebují druhého člověka, resp. citové 

pouto k němu.  

    

 
Graf 6: Procento respondentů spadajících do příslušných staninových skupin DŽS podle jednotlivých 
životních oblastí (vlevo před intervencí, vpravo po intervenci) 
 

pre-test post-test 

 
  

 

Zdaleka nejméně spokojeni byli respondenti s vlastní osobou (OSOB). Tato škála zahrnuje 

položky: „Se svými schopnostmi a dovednostmi…“, „Se způsobem, jak jsem doposud žil…“, 

„Se svým vnějším vzhledem jsem…“, „Se svým sebevědomím a sebejistotou jsem…“, „Se svým 

charakterem (povahou) jsem…“, „Se svou vitalitou (tzn. radostí ze života a životní energií) 

jsem…“, „Když myslím na to, jak vycházím s ostatními lidmi, jsem…“. Na počátku terapie 

bylo 42,7 % respondentů průměrně spokojeno s vlastní osobou, více než polovina (53,3 %) 

staniny staniny 
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však byla se sebou nespokojena a jen 4,0 % byla nadprůměrně spokojena. Po skončení terapie 

klesl počet nespokojených na 35,9 % a počet průměrně spokojených stoupl na 62,7 %. 

To samo o sobě nevypovídá o tom, zda došlo k takovým změnám mezi prožíváním 

spokojenosti před terapií a po terapii, které by bylo možné označit za statisticky významné. 

Byl opět použit párový t-test. Aby však nedošlo ke zbytečným zkreslením vinou hrubě 

zaokrouhlených staninů, a také pro pozdější využití při použití korelace, byly výsledky DŽS 

převedeny na z-skóry podle vzorce  

 

, 
 

kde x je původní hodnota, µ je průměrná hodnota a σ směrodatná odchylka hodnot. Z-skóry 

ovšem nabývají desetinných hodnot a mohou být i záporné, takže se v určitých případech hůř 

interpretují. Proto byly z-skóry ještě přetransformovány na T-skór: 

 

T = 50 + 10 * z, 

 

přičemž T-skór má aritmetický průměr 50 a směrodatnou odchylku 10. Normální rozložení 

takto transformovaných skórů bylo ověřeno prostřednictvím histogramů (viz graf 4).   

 
Graf 7  Rozložení celkových T-skórů DŽS před terapií a po terapii 
   

 
 

 

Zatímco na většině škál průměrné skóry spadají do pásma normy (tj. jako 68,3 % 

populace), na škále Finance vykazují všichni respondenti spokojenost vyšší než 84,1 % 

pre-test post-test 
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populace (> T + 1 σ) a recidivující respondenti pak na škálách Vlastní osoba, Bydlení a 

Celkový skór spokojenost jako dolních 15,9 % populace (< T - 1 σ).  

 

  
Tabulka 25:  Statistické ukazatele T-skórů DŽS 
 

    všichni nerecidivující recidivisté 

  Mean N 
Std. 

Deviat. 

Std. 
Error 
Mean Mean N 

Std. 
Deviat. 

Std. 
Error 
Mean Mean N 

Std. 
Deviat. 

Std. 
Error 
Mean 

Pair 1 ZDRAV 47,64 64 8,980 1,123 47,71 55 9,429 1,271 47,22 9 5,890 1,963 
ZDRAV2 49,95 64 8,645 1,081 50,42 55 8,677 1,170 47,11 9 8,358 2,786 

Pair 2 PRAC 50,19 64 10,533 1,317 50,95 55 11,066 1,492 45,56 9 4,362 1,454 
PRAC2 52,13 64 9,612 1,202 52,40 55 10,135 1,367 50,44 9 5,525 1,842 

Pair 3 FIN 80,31* 64 10,999 1,375 81,62* 55 10,898 1,469 72,33* 9 8,231 2,744 
FIN2 80,39* 64 10,705 1,338 81,55* 55 10,744 1,449 73,33* 9 7,616 2,539 

Pair 4 VOL 45,94 64 8,867 1,108 46,22 55 8,939 1,205 44,22 9 8,715 2,905 
VOL2 47,83 64 9,804 1,225 48,05 55 10,049 1,355 46,44 9 8,531 2,844 

Pair 5 PART 44,45 64 10,896 1,362 44,62 55 11,213 1,512 43,44 9 9,221 3,074 
PART2 45,22 64 10,524 1,315 44,73 55 10,937 1,475 48,22 9 7,276 2,425 

Pair 6 DETI 45,58 64 10,532 1,316 46,02 55 10,787 1,454 42,89 9 8,866 2,955 
DETI2 45,53 64 10,566 1,321 45,44 55 10,964 1,478 46,11 9 8,207 2,736 

Pair 7 OSOB 41,16 64 11,870 1,484 41,56 55 12,500 1,686 38,67* 9 6,837 2,279 
OSOB2 45,33 64 9,822 1,228 45,56 55 10,362 1,397 43,89 9 5,689 1,896 

Pair 8 SEX 54,72 64 7,339 ,917 54,87 55 7,587 1,023 53,78 9 5,869 1,956 
SEX2 55,63 64 6,627 ,828 55,64 55 6,778 ,914 55,56 9 5,981 1,994 

Pair 9 PRAT 46,02 64 12,876 1,610 46,53 55 13,340 1,799 42,89 9 9,571 3,190 
PRAT2 49,08 64 10,940 1,368 49,69 55 11,218 1,513 45,33 9 8,646 2,882 

Pair 
10 

BYDL 39,58* 64 18,680 2,335 42,60 55 15,736 2,122 21,11* 9 25,102 8,367 
BYDL2 42,16 64 16,990 2,124 44,11 55 15,032 2,027 30,22* 9 23,700 7,900 

Pair 
11 

SUM 44,72 64 10,135 1,267 45,80 55 9,960 1,343 38,11* 9 9,062 3,021 
SUM2 48,41 64 8,960 1,120 49,35 55 8,727 1,177 42,67 9 8,660 2,887 

   

Párový t-test ukázal signifikantní rozdíly na hladině p < .001 mezi pre-testem a post-testem 

u všech respondentů na škále Celkové skóre a Vlastní osoba, přičemž na obou škálách došlo 

po terapii k pozitivní změně ve smyslu nárůstu spokojenosti.   

Po rozdělení souboru na recidivující a nerecidivující se tyto statisticky významné rozdíly 

projevily na stejných škálách (v Celkovém skóre byl průměrný rozdíl -3,55, p<000; na škále 

Vlastní osoba byl průměrný rozdíl -4,00, p<000). U recidivistů nebyly zaznamenány žádné 

statisticky významné změny ve spokojenosti mezi začátkem a koncem terapie. 
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Tabulka 26: DŽS párový t-test před a po intervenci 

  nerecidivující recidivisté 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper Lower Upper 
ZDRAV - 
ZDRAV2 -2,709 -4,573 -,845 -2,914 54 ,005 ,111 -5,137 5,359 ,049 8 ,962 

PRAC - 
PRAC2 -1,455 -3,699 ,790 -1,299 54 ,199 -4,889 -7,725 -2,053 -3,975 8 ,004 

FIN - 
FIN2 ,073 -2,042 2,187 ,069 54 ,945 -1,000 -5,228 3,228 -,545 8 ,600 

VOL - 
VOL2 -1,836 -3,840 ,167 -1,838 54 ,072 -2,222 -3,843 -,602 -3,162 8 ,013 

PART - 
PART2 -,109 -2,849 2,631 -,080 54 ,937 -4,778 -8,931 -,625 -2,653 8 ,029 

DETI - 
DETI2 ,582 -1,907 3,071 ,469 54 ,641 -3,222 -6,093 -,352 -2,589 8 ,032 

OSOB - 
OSOB2 -4,000 -6,146 -1,854 -3,736 54 ,000 -5,222 -10,065 -,379 -2,487 8 ,038 

SEX - 
SEX2 -,764 -1,831 ,304 -1,434 54 ,157 -1,778 -3,530 -,026 -2,340 8 ,047 

PRAT - 
PRAT2 -3,164 -6,163 -,165 -2,115 54 ,039 -2,444 -6,093 1,204 -1,545 8 ,161 

BYDL - 
BYDL2 -1,509 -6,389 3,371 -,620 54 ,538 -9,111 -25,639 7,417 -1,271 8 ,239 

SUM - 
SUM2 -3,545 -5,356 -1,735 -3,926 54 ,000 -4,556 -8,906 -,205 -2,415 8 ,042 

 

 

Výše uvedený výsledek naznačuje, že v průběhu terapie došlo ke statisticky významným, 

pozitivním změnám ve vnímání spokojenosti, a to na škále celkové životní spokojenosti a na 

škále měřící spokojenost s vlastní osobou. K těmto změnám však došlo pouze u těch 

absolventů programu TERČ, kteří později po propuštění ve sledovaném období 

nerecidivovali. Vysvětlením, proč nebyly zaznamenány změny ve vnímání spokojenosti i 

v jiných oblastech života, může být na jedné straně nemožnost ovlivnit z vězení objektivní 

skutečnosti (otázky bydlení, financí, vztahů…), na druhé straně pak zaměření terapeutického 

programu TERČ na změnu vlastních „vnitřních“ postojů, přijímání sebe sama a druhých, 

seberozvíjení a rozvoj kompetencí. 
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3.3.6 Základní osobnostní typy 

 

NEO-PI-R 

Jestliže jsme se dosud zabývali především vnějšími charakteristikami souboru, nechávali 

jsme odsouzené popsat experty pomocí nástrojů PCL:SV a HCR-20 nebo jsme se ptali 

respondentů, jak se cítí, nastává nyní chvíle podívat se, jak pomocí osobnostních dotazníků 

popisují oni sami sebe.  

Do baterie testů byl zařazen dotazník NEO-PI-R proto, aby lokalizoval soubor násilníků 

v programu TERČ na souřadnicích tzv. Velké pětky, tedy na poli pěti základních 

osobnostních faktorů: neuroticismu, extraverze, otevřenosti pro zkušenost, přívětivosti a 

svědomitosti. Jestliže násilníci v posouzení experty skórovali v nástroji PCL:SV zejména 

v tzv. Faktoru 2, který zahrnuje impulzivitu a nedostatek sebekontroly, bylo by dobré se 

podívat, zda se tak vidí i sami násilníci. Od jedinců s dissociální poruchou osobnosti se jaksi 

všeobecně očekává nízká míra přívětivosti, nízká svědomitost, silná extraverze (touha po 

vzrušení, asertivita) a otevřenost pro zkušenost, přičemž neuroticita hraje roli jen dílčí, totiž 

pokud je sycena spíše než úzkostí a depresí zejména hostilitou a impulzivitou (Miller et al., 

2001). Naproti tomu podle Saulsmanové a Page hrají při určování poruchy osobnosti roli 

zejména dva faktory: vysoká míra neuroticismu (charakterizovaná sebestřednou impulzivitou) 

a nízká míra přívětivosti (včetně chladné bezcitnosti). Autoři rozlišují mezi skupinou poruch 

osobnosti charakterizované emočním distresem, což se v systému Big five projevuje vysokým 

skóre na škále neuroticismu. Patří sem paranoidní, schizotypní, hraniční, vyhýbavá a závislá 

porucha osobnosti. Druhá skupina má deficity v mezilidských vztazích, které se v NEO 

projevují nízkým skóre na škále přívětivosti (Saulsman & Page, 2004) . Přestože autoři hovoří 

o poruchách osobnosti v rámci systému DSM, platí tyto vlastnosti spíše pro rozlišování 

psychopatů. Mezi pachateli trestných činů je řada impulzivních násilníků, kteří nejsou 

psychopaty, avšak mají dissociální porucu osobnosti. V tom by měly dát odpověď výsledky 

dotazníku NEO-PI-R.  
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Graf 8: Poruchy osobnosti v závislosti na míře neuroticity a přívětivosti (podle Saulsmanové & Page, 2004) 

 
 

Tabulka 27 ukazuje základní deskriptivní statistiku pro průměrné T-skóry v dotazníku 

NEO-PI-R respondentů zařazených do programu TERČ. Data nebyla získána od všech 

respondentů: jednak dotazník nebyl administrován od počátku existence programu TERČ, 

jednak bylo několik dotazníků částečně nevyplněno. 

Z tabulky je zřejmé, že většina hodnot se pohybuje ve středním pásmu ( T = 45 až 55) nebo 

jeho hranici jen o několik bodů překračuje. Horní hranici skóru uváděného v manuálu jako 

„velmi vysoký“ překonala pouze škála „vyhledávání vzrušení“ (68,87), další škály „hněvivost 

– hostilita“ (64,71) a „pořádkumilovnost“ (64,03) se této hranici přiblížily. Naopak skóry při 

spodní hranici nízkého pásma dosáhla škála „hodnoty“ (37,39) a „pozitivní emoce“ (38,79), 

byť ještě v nízkém pásmu. 
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Tabulka 27: Průměrný T-skór a základní statistika v dotazníku NEO-PI-R při zařazení do programu  
 

            Skewness 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Statistic Std. Error 
úzkostnost 70 3 99 50,31 25,220 -,636 ,287 
hněvivost-hostilita 70 10 99 64,71 25,688 -,409 ,287 
depresivnost 70 10 99 56,50 28,439 -,674 ,287 
rozpačnost 70 2 99 56,27 28,065 -,533 ,287 
impulzivnost 70 9 99 57,69 22,379 -,492 ,287 
zranitelnost 70 3 99 56,37 24,993 -,459 ,287 
vřelost 70 1 98 50,07 25,199 -,013 ,287 
družnost 70 1 99 54,91 26,181 -,049 ,287 
asertivita 70 3 99 51,34 23,669 -,324 ,287 
aktivnost 70 8 98 58,21 26,479 -,153 ,287 
vyhledávání 
vzrušení 70 12 99 68,87 27,365 ,104 ,287 

pozitivní emoce 70 1 99 38,79 24,099 -,165 ,287 
fantazie 70 3 97 41,54 24,353 -,256 ,287 
estetické prožívání 70 2 98 45,47 25,634 -,217 ,287 
prožívání 70 6 98 45,31 25,429 -,207 ,287 
novátorské činnosti 70 12 99 53,00 25,042 -,107 ,287 
ideje 70 1 99 44,71 26,502 -,229 ,287 
hodnoty 70 1 90 37,39 26,999 ,054 ,287 
důvěra 70 1 96 43,23 26,306 ,183 ,287 
upřímnost 70 1 99 47,16 28,514 ,014 ,287 
altruismus 70 1 99 53,51 26,019 ,035 ,287 
poddajnost 70 3 99 51,54 27,155 ,268 ,287 
skromnost 70 6 97 53,76 26,741 ,244 ,287 
jemnocit 70 4 99 61,17 25,350 ,041 ,287 
způsobilost 70 1 98 54,77 28,296 ,008 ,287 
pořádkumilovnost 70 3 99 64,03 22,513 ,198 ,287 
zodpovědnost 70 1 96 50,33 26,298 ,132 ,287 
cílevědomost 70 1 99 63,01 26,032 ,320 ,287 
disciplinovanost 70 1 99 63,89 28,988 ,421 ,287 
rozvážnost 70 1 99 45,54 28,321 ,530 ,287 

Neuroticismus 70 1 99 56,76 27,571 ,278 ,287 
Extraverze 70 4 99 54,09 26,112 ,576 ,287 
Otevřenost  70 3 99 40,16 25,368 ,689 ,287 
Přívětivost 70 2 99 49,36 25,512 ,408 ,287 
Svědomitost 70 1 99 57,16 28,164 ,473 ,287 
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Graf 9 ukazuje naměřené průměrné T-skóry na začátku terapie a na jejím konci. Největší 

rozdíly ve smyslu snížení se zdají být na všech škálách faktoru Neuroticita kromě úzkostnosti. 

Snížení je také patrné na škále „vyhledávání nového“ a „hodnoty“, naopak zvýšení lze 

pozorovat u „zodpovědnosti“ a „disciplinovanosti“.  

 

 
Graf 9: Průměrný T-skór na škálách dotazníku NEO-PI-R před intervencí a po intervenci 

 
 
 

Normalita rozdělení pro provedení parametrických testů byla ověřena v tabulce 27, která 

obsahuje informace o šikmosti distribuce hodnot, a vizuálně za pomoci histogramů, v případě 

pochybností i pomocí P-P grafů (viz níže), zobrazujících skutečné a předpokládané 

koordináty hodnot. Na základě provedených zkoušek lze rozdělení považovat za normální. 
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Graf 10: Ověření normálního rozdělení T-skórů na škále Neuroticismus: histogram a P-P graf. 

 
 

 

Párový t-test tentokrát na hladině p < .001 mezi pre-testem a post-testem žádné 

signifikantní rozdíly neukázal. Na hladině p < .005 lze hovořit o statisticky významném 

snížení „neuroticismu“ (N1 – N2 = 11,4) a v rámci tohoto faktoru i „zranitelnosti“ (12,2). 

Pokud ještě snížíme laťku, pak na hladině p < .05 je statisticky významný rozdíl v rámci 

faktoru Neuroticismus na škálách „depresivnost“ (9,9) a „rozpačnost“ (8,6), dále ve faktoru 

extroverze „vyhledávání vzrušení“ (6,8) a ve faktoru Přívětivost škála „skromnost“ (6,5) – viz 

tabulku 17. 

Pokud do párového t-testu byli zahrnuti pouze nerecidivující absolventi programu TERČ 

(N = 26), pak byly statisticky významné změny zaznamenány až na hladině pravděpodobnosti 

p < .05 u faktoru Neuroticismus (5,4) a na škále „zranitelnost“ (7,9). U recidivistů (N = 10) 

došlo kromě statisticky významných rozdílů popsaných u celého souboru ke snížení na škále 

„Úzkostnost“ (11,5 při p < .005), „Hněvivost – hostilita“ (19,5 při p < .01) a zvýšení 

„Družnosti“ (-11,6 při p < .05), „zodpovědnosti“ (-15,0 při p < .01) a „disciplinovanosti“ (-

21,2 p < .01).  

Použitím dotazníku NEO-PI-R bylo ukázáno, že násilníci s poruchou osobnosti ve 

zkoumaném souboru vykazují vysokou míru neuroticismu, impulzivity, hostility a 

vyhledávání vzrušení. Nezdají se být nápadně citově chladní či oploštělí, nebyli sníženě 

přívětiví. Deficity však byly zaznamenány v oblasti pozitivních emocí a respektování 

hodnot. V průběhu terapie došlo ke snížení  neuroticismu. Rovněž absolventi 

neprojevovali tak silnou potřebu vyhledávat vzrušení. 
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PSSI 

Koncept psychopatie stejně jako koncept (dissociální) poruchy osobnosti staví na 

diagnostickém systému, podle kterého člověk buď je, nebo není psychopat, resp. má nebo 

nemá poruchu osobnosti, podle toho, zda splnil předepsaná diagnostická kritéria nebo zda 

překročil hranici (cut-off) daného počtu bodů v testu PCL:SV či HCR-20. 

Násilník-recidivista, který nedosáhl na hranici 18 bodů v PCL:SV ani na všechna 

diagnostická kritéria, a přesto je impulzivní, k druhým lidem bezcitný (lítost cítí především 

k sobě a nad sebou) a hněvivý, jak jsme si ukázali na škálách dotazníku NEO-PI-R, vede 

k domněnce, zda to s poruchami osobnosti nemůže být ještě trochu jinak – totiž zda se 

nemůže jednat o spektrum specifických rysů osobnosti. Lilienfeld & Andrews (1996) 

považují psychopatii jako rozšíření normální osobnosti.  

 

 
Graf 11: Hrubé skóry jednotlivých škál v dotazníku PSSI 
 

  

N Mean Median Std. 
Deviation 

Minimum Maximum 

Valid Missing 

DS: sebejistý - disociální 87 0 15,18 15 5,664 2 27 

RP: optimistický - rapsodický 87 0 18,13 18 4,539 5 27 

OB: ochotný - obětující se 87 0 18,36 18 4,176 8 30 

DP: klidný - depresivní 87 0 13,68 14 5,159 2 27 

NG: kritický - negativistický 87 0 15,67 16 4,541 2 26 

NT: pečlivý - nutkavý 87 0 17,51 18 4,201 6 28 

ZS: loajální - závislý 87 0 19,66 20 4,074 7 29 

SN: sebekritcký - sebenejistý 87 0 14,48 14 5,263 5 29 

NR: ctižádostivý - narcistický 87 0 15,98 15 5,035 3 30 

HI: příjemný - histriónský 87 0 17,37 18 4,939 2 27 

BL: impulzivní - borderline 87 0 14,36 14 6,915 1 29 

ST - intuitivní - schizotypní 87 0 16,34 16 5,695 3 28 

SZ: rezervovaný - schizoidní 87 0 13,39 13 4,064 4 22 

PN: nedůvěřivý - paranoidní 87 0 17,93 18 4,005 7 27 
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Graf 12: Krabicový graf – průměrné hodnoty hrubých skórů škál dotazníku PSSI 
 

 
 

 

Tímto směrem uvažovali i Julius Kuhl a Miguel Kazén, kteří vytvořili a v roce 1997 vydali 

inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti PSSI (Persönlichkeits-Stil-und Störungs-

Inventar), který kvantifikuje relativní vyhraněnost osobnostních stylů, chápaných jako 

nepatologické varianty poruch osobnosti, jak jsou popsány v psychiatrických diagnostických 

manuálech (DSM-III-R, DSM-IV, ICD-10). V návaznosti na teorie osobnosti v zmiňovaných 

psychiatrických manuálech byly zavedeny typologické klasifikace, které se na rozdíl od 

běžných osobnostních testů neorientují v první řadě na psychometrická kritéria, nýbrž na 

klasické klinické kategorie zvláště na psychoanalytické interpretační modely. PSSI se opírá 

o předpoklad, že ke každé z klinických kategorií poruch existuje analogický osobnostní styl. 

Následující tabulky a grafy zobrazují hodnoty dosažené respondenty, kteří byli zařazeni do 

programu TERČ, v jednotlivých škálách dotazníku PSSI. Deskriptivní statistiky zahrnují 

průměr, medián, směrodatnou odchylku, minimum a maximum. 
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PSSI měří vyhraněnost určitých osobnostních stylů, jež je dána hodnotou T-skóru. Platí, že 

čím vyšší skóre, tím větší vyhraněnost. Proto byly hrubé skóry převedeny na vážené T-skóry a 

ty dále kategorizovány do čtyř pásem. Protože nízké hodnoty znamenají nízkou vyhraněnost – 

nikoliv „opačnou“ vyhraněnost, zajímali nás respondenti skórující výrazně nad normu, nikoliv 

pod ní – na dané škále tedy v pásmu T-skóru od 60 do 69 bodů (vyhraněný styl osobnosti) a 

v pásmu T-skóru 70 a více bodů (podezření na poruchu osobnosti).  

Z frekvenční tabulky (viz příloha 2) uvádějící pásma jednotlivých škál dotazníku PSSI lze 

odvodit, že respondenti na deseti z celkem čtrnácti škál skórovali velmi vyhraněně (viz graf 

13). Na těchto škálách se většina skórů nacházela v pásmu „vyhraněný styl osobnosti“ (T 60 – 

69) a výše. Na šesti škálách se více než polovina skórů nacházela v nejvyšším pásmu, 

označeném jako „podezření na poruchu osobnosti“ (T > 70): HI: příjemný – histriónský (50,6 

% všech hodnot pro danou škálu), DP: klidný – depresivní (58,6 %), NG: kritický – 

negativistický (62,1 %), OB: ochotný – obětující se (62,1 %), PN: nedůvěřivý – paranoidní 

(67,8 %) a ZS: loajální – závislý (80,5 %). 

 

 
Graf 13: Grafické znázornění podílu jednotlivých kategorií dle T-skórů na škálách PSSI 
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Podle těchto výsledků má nejvíce respondentů tendenci k závislé poruše osobnosti, po níž 

následuje sklon k  paranoidní poruše osobnosti a se shodnými skóry sklon k negativistické a 

obětující se poruše osobnosti. Tabulka průměrných T-skórů a mediánů doplňuje podezření na 

poruchu osobnosti ještě u depresivní a histriónské poruchy osobnosti. 

 
Tabulka 28: Průměr, medián a další statistické ukazatele T-skórů dotazníku PSSI (řazeno sestupně podle 
průměrného T-skóru) 
 

  N Minimum Maximum Mean Median 
Std. 

Deviation 
ZS: loajální - závislý 87 1,9 99,1 78,36 86 22,38 
NG: kritický - negativistický 87 ,9 99,1 72,60 80 24,26 
OB: ochotný - obětující se 87 6,6 99,1 71,06 87 27,86 
PN: nedůvěřivý - paranoidní 87 12,3 99,1 67,90 73 22,86 
DP: klidný - depresivní 87 2,8 97,2 65,39 76 30,56 
BL: impulzivní - borderline 87 2,8 99,1 62,26 66 29,34 
HI: příjemný - histriónský 87 1,9 99,1 60,49 71 30,96 
DS: sebejistý - disociální 87 2,8 99,1 59,93 69 30,21 
NT: pečlivý - nutkavý 87 2,8 99,1 58,80 61 25,00 
ST - intuitivní - schizotypní 87 2,8 98,1 55,67 62 29,44 
RP: optimistický - rapsodický 87 2,8 98,1 54,63 54 27,13 
SN: sebekritcký - sebenejistý 87 6,6 99,1 49,49 43 28,37 
SZ: rezervovaný - schizoidní 87 ,9 99,1 49,24 46 26,80 
NR: ctižádostivý - narcistický 87 1,9 99,1 47,27 35 31,42 
Valid N (listwise) 87           

 

Vstupní průměrné T-skóry odsouzených zařazených do programu TERČ byly doplněny do 

grafu spolu s hodnotami sebranými po skončení programu.  

Párový t-test v diferencích mezi průměrnými T-skóry pre-testu a T-skóry post-testu u 

souboru všech absolventů programu TERČ nalezl statisticky významné rozdíly až na hladině 

p < .01, kdy došlo ke snížení hodnot na škále ZS: loajální – závislý (snížení průměrného T-

skóru o 9,27) a na hladině p < .05 na škále NG: kritický – negativistický (snížení o 8,21). 

Snížení pro tyto škály znamená posun z pásma „podezření na poruchu osobnosti“ do 

„vyhraněného osobnostního stylu“. Na škále HI: příjemný – histriónský došlo naopak ke 

zvýšení o 9,84 při p < .05.  

Podobné výsledky byly nalezeny po aplikaci párového t-testu u absolventů, kteří prošli 

programem a nerecidivovali: ZS 9,58 při p < .01, škála HI -9,53 při p < .05. U recidivistů 

došlo ke statisticky významnému snížení pouze u škály NG o 16,86 při p < .05. 
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Graf 14: : Průměrný T-skór na škálách dotazníku PSSI před intervencí a po intervenci 
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Tabulka 29: PSSI párový t-test před a po intervenci (N = 52) 
 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 1: PN - 2PN 7,142 32,280 4,476 -1,844 16,129 1,596 51 ,117 
Pair 2: SZ - 2SZ 7,760 29,682 4,116 -0,504 16,023 1,885 51 ,065 
Pair 3: ST - 2ST 5,058 29,539 4,096 -3,166 13,281 1,235 51 ,223 
Pair 4: BL - 2BL 7,213 30,620 4,246 -1,311 15,738 1,699 51 ,095 
Pair 5: HI - 2HI -9,835 26,758 3,711 -17,284 -2,385 -2,650 51 ,011 

Pair 6: NR - 2NR 1,363 33,777 4,684 -8,040 10,767 ,291 51 ,772 
Pair 7: SN - 2SN 6,123 27,075 3,755 -1,415 13,661 1,631 51 ,109 
Pair 8: ZS - 2ZS 9,267 22,034 3,056 3,133 15,402 3,033 51 ,004 
Pair 9: NT - 2NT -6,387 25,889 3,590 -13,594 0,821 -1,779 51 ,081 

Pair 10: NG - 2NG 8,208 27,553 3,821 0,537 15,879 2,148 51 ,036 
Pair 11: DP - 2DP 6,033 30,438 4,221 -2,441 14,507 1,429 51 ,159 
Pair 12: OB - 2OB 4,067 24,729 3,429 -2,817 10,952 1,186 51 ,241 
Pair 13: RP - 2RP -2,842 29,354 4,071 -11,014 5,330 -,698 51 ,488 
Pair 14: DS - 2DS -2,294 28,140 3,940 -10,209 5,620 -,582 50 ,563 
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V souboru pachatelů násilí zařazených do terapeutického programu byly před intervencí 

zaznamenány výrazné celkové trendy k poruchám osobnosti. Na deseti škálách ze čtrnácti 

skórovali respondenti v pásmu „vyhraněný styl osobnosti“, na šesti škálách ze čtrnácti více 

než polovina respondentů skórovala v pásmu „podezření na poruchu osobnosti“. Většina 

respondentů tak měla několik vrcholů nad hranicí T = 70. Po rozdělení souboru na recidivisty 

a nerecidivující recidivisté vůbec neskórovali v kategorii T < 49 a naopak desetkrát skórovali 

v pásmech T > = 60.   

Po intervenci recidivisté skórovali v pásmech nad 60 stále ještě osmkrát, ale přesunuli se i 

do nejnižší kategorie. Nerecidivující přesunuli své průměrné T-skóry z nejvyšší kategorie 

před intervencí do pásma T = 60 – 69 po intervenci.   

Souhrnně lze tuto část uzavřít konstatováním, že výzkumný soubor vykazoval od běžné 

populace výrazně vystupující trendy k poruchám osobnosti. V průběhu terapie došlo k 

prokazatelnému snížení závislostního a negativisticky se projevujícího chování. Podezření na 

poruchu osobnosti dissociální či paranoidní test nenaměřil. Mezi recidivisty a později 

nerecidivujícími nebyly prokázány statisticky významné rozdíly.   

 

 
Graf 15: Průměrné T-skóry v dotazníku PSSI před a po intervenci v závislosti na recidivě 
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3.3.7 Klinicky relevantní charakteristiky 

 

MMPI-2 

 

Minnesotský multifázový osobnostní dotazník MMPI-2 patří mezi nejpoužívanější 

inventáře k posuzování osobnosti vůbec. Dotazník umožňuje široké spektrum použití, včetně 

forenzní oblasti. Jeho předností je, že může být vedle podpůrných diagnostických účelů použit 

rovněž k formulování terapeutických potřeb a cílů a ověření jejich dosažení (Forbey & Ben-

Forath, 2009).  

MMPI-2 obsahuje 10 originálních klinických škál a 4 originální valorizační škály. K nim 

v průběhu času přibylo několik setů obsahových a doplňkových škál. Hlavní klinické škály 

nebudou v následujícím textu uváděny pod čísly 1 – 10, jak je zejména v anglosaské literatuře 

obvyklé, ale pro větší přehlednost pod zkratkami klinických názvů.  

Škály ? (nemohu říci), L (lži škála; M = 47,04; sd = 10,74) a K (škála potlačení; M = 

34,86; sd = 10,25), stejně jako VRIN (nekonzistence variabilních odpovědí; M = 56,19; sd = 

11,38) a TRIN (nekonzistence souhlasných odpovědí; M = 62,39; sd = 13,99) ležely svými 

průměrnými skóry v pásmu populační normy. Střední hodnota škály F (neobvyklé odpovědi; 

M = 75,25; sd = 22,23) byla zvýšená. Proto byl soubor prozkoumán na zastoupení vysokých 

hodnot na této škále, neboť za určitých okolností autoři testů doporučují vyšetření 

s hodnotami F škály T >= 100 interpretovat obezřetně nebo vyřadit. V souboru mělo celkem 

13,5 % respondentů průměrný T-skór na F škále 100 a vyšší. Protože frekvence neobvyklých 

odpovědí byla v normativním souboru podobně vysoká (10 %) a protože po zkušebním 

vyloučení vysoko skórujících respondentů a následném přepočítání nedošlo k výrazným 

změnám v celkových výsledcích, byli v souboru ponecháni všichni respondenti. Naopak jako 

cennou informaci lze vnímat zjištění, že respondenti tíhnou k projevům agravace až simulace 

(tu je třeba brát v úvahu, pokud tzv. Index F-K je větší než 12, což v našem souboru 

nenastalo, nebo pokud - jako v našem souboru - konfigurace validizačních škál L, F a K tvoří 

„střechu“, kdy L a K mají hodnotu T-skóru 50 a nižší, zatímco vážený skór škály F je nad 65, 

resp. F > 100 a K < 35).    
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Graf 16 shrnuje střední hodnoty (průměrné T-skóry) na hlavních klinických škálách všech 

respondentů zařazených do programu TERČ (modrá křivka), dále střední hodnoty pouze těch 

respondentů, kteří zůstali i po propuštění stabilní (zelené křivky), a recidivistů (oranžové 

křivky). Data byla sebrána před terapií (vzorkované křivky) a po terapii (plné křivky). 

 
Graf 16: Střední hodnoty na hlavních klinických škálách MMPI-2 

 

 

Z grafu a z tabulky dat v příloze 3 je patrné, že respondenti při vstupu do programu TERČ 

vykazovali odchylky ve smyslu zvýšených hodnot překračujících populační normu na škálách 

PA (paranoia; M = 69,6), PT (psychastenie; M = 65,5), SC (schizofrenie; M = 69,6) a MA 

(hypomanie; M = 67,7). Škála PD (psychopatie; M = 63,8) poměrně těsně nepřesáhla hranici 

65. 

Tento pohled se však změní, pokud – podobně jako u ostatních diagnostických nástrojů – 

rozdělíme výsledky podle pozdějšího selhání (recidivy). Zatímco u stabilních respondentů 

jsou patrny tři vrcholy PA - SC – MA těsně nad hranicí normality 65, u později recidivujících 

respondentů tyto stejné vrcholy přesahují hranici 75 (PA: 76,1; SC: 81,4; MA: 75,6); navíc se 

mimo normu dostává i škála PT (M = 71,6; ) a Pd (psychopatie; M = 67,9). 

V případě stabilních respondentů se při testování na konci terapie dostávají až na jednu 

všechny hodnoty pod hranici 65; jedinou výjimkou je škála MA s hodnotou 65,6. Škála MA 
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přitom představuje výrazný indikátor impulzivity a bývá popisována jako častá u jedinců 

s dissociální poruchou osobnosti a psychopatů. Recidivující respondenti sice na dominantních 

škálách rovněž dosáhli výrazných změn, avšak škály PD (M = 66,4) a SC (M = 66,9) 

zůstávají i nadále mimo normu. 

Neurotická triáda škál HS, D a HY ukazuje na rozdíly mezi skupinou recidivujících a 

stabilních, byť velmi mírné: zatímco stabilní respondenti vykazují mírnou tendenci 

k neuroticitě se smíšenou symptomatikou, recidivující projevují (opět velmi mírnou) tendenci 

ke konverzním obranám.  

Konfigurace škál PD, MF a PA tvoří velmi výrazné písmeno „V“, někdy označované 

jako „V Scarlett O´Harové“12, typické pro hostilní a zlobné osoby, které nejsou svou hostilitu 

schopny vyjádřit přímo. Takoví jedinci provokují ostatní, aby je vydráždili a byli napadeni, 

aby si pak libovali v tom, jak špatně je s nimi zacházeno, a odůvodnili tak své hostilní pocity 

a chování. Tyto osoby jsou považovány za extrémně vyžadující, závislé, manipulativní s 

nezřízenou potřebou příchylnosti. 

 
Graf 17: Škály MMPI-2 reprezentující emocionální stabilitu (průměrné T-skóry) 

 
 

                                                 
12 Postava z románu Sever proti Jihu, s charakteristickými rysy histriónské poruchy osobnosti. 
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Konfigurace škál PA, PT a SC tvoří velmi mírně prohnuté písmeno „V“, které je 

popisováno rovněž jako „paranoidní úžlabí“, případně „psychotické V“. Kromě paranoidních 

schizofreniků je typické zejména u vězňů. Vzhledem k mírné podobě profilu však není možné 

tento výsledek přeceňovat; jedná se spíše o charakteristické potvrzení rysů vězeňské 

populace. 

V souladu s výzkumnými předpoklady byly dále ze získaných výsledků jednotlivých škál 

extrahovány pětiškálové trsy, které charakterizovaly oblast emoční stability, neuroticity, 

sebekontroly, agresivity a dissociální poruchy osobnosti.  

Emoční stabilitu vyjadřují škály ANX (úzkost), MA-O (hypomanie, výrazná – resp. 

zjevná), DEP3 (sebeznehodnocování), DEP4 (suicidální myšlenky) a FRS1 (generalizovaná 

bázlivost). Z grafu 17 je patrné, že průměrné střední hodnoty odsouzených před zařazením do 

programu TERČ převyšují na všech škálách populační normu. Odsouzení, kteří později 

recidivovali, vykazovali již před zahájením terapie výrazné poruchy v oblasti 

sebeznehodnocování, měli častěji suicidální myšlenky a byli výrazně hypomaničtí. Po terapii 

došlo k výraznému snížení všech skórů, přesto však zůstávala hodnota sebeznehodnocování 

výrazně vysoká.   

 

 
Graf 18: Škály MMPI-2 reprezentující neuroticitu (průměrné T-skóry) 
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Neuroticitu reprezentují škály ES (síla ega), HEA2 (neurologické symptomy), NEGE 

(neuroticismus), PK (posttraumatická stresová porucha – Keane) a PS (posttraumatická 

stresová porucha – Schlenger). S výjimkou velmi podprůměrné síly ega průměrné střední 

hodnoty odsouzených před zařazením do programu TERČ převyšují na všech škálách 

populační normu. Pozdější recidivisté vykazují nejslabší ego, avšak rovněž největší míru 

neurologické symptomatiky. Po terapii došlo ke zlepšení stabilních i recidivujících 

odsouzených na všech pěti škálách. 

 

Sebekontrolu / regulaci chování představují škály AAS (návykové chování), DISC 

(nedostatečná sebekontrola), MAC-R (MacAndrewova škála alkoholismu – revidovaná), SC3 

(nedostatek ego kontroly, kognitivní) a SC5 (nedostatek ego kontroly, defektní inhibice). 

Zatímco průměrná střední hodnota škály měřící nedostatek sebekontroly leží na hranici 

populační  normy, hodnoty všech ostatních škál jsou oproti populační normě výrazně zvýšené, 

s vrcholem na škále návykového chování. Účinek terapie je patrný zejména u pozdějších 

recidivistů (na všech škálách); u celkového souboru odsouzených nejsou změny s výjimkou 

zlepšení kognitivní ego kontroly příliš výrazné.  

 

Agresivitu zastupují škály AGGR (agresivita), ANG (zloba), ANG1 (explozivní chování), 

ANG2 (iritabilita) a HO (hostilita). Populační normu přesahují u celého souboru odsouzených 

pouze hodnoty na škálách ANG1 a zejména ANG, zatímco ostatní škály se pohybují na 

hranici normy. Recidivisté na všech škálách vykazují před terapií o 5 až 10 bodů (T-skór) 

vyšší hodnoty oproti souborovému průměru; po terapii u nich došlo k největším změnám a 

v podstatě splynuli s průměrem souboru. 
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Graf 19: Škály MMPI-2 reprezentující sebekontrolu (průměrné T-skóry) 

 
 

 

 
Graf 20: Škály MMPI-2 reprezentující agresivitu (průměrné T-skóry) 
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Dissociální porucha osobnosti byla reprezentována škálami ASP (antisociální chování), 

ASP1 (antisociální postoje), ASP2 (antisociální chování), PD-O (psychopatie, výrazná – resp. 

zjevná) a TPA (chování typu A). Zatímco antisociální postoje nebyly v průměru naměřeny 

vyšší než v populační normě a chování typu A tuto normu jen mírně překročilo, hodnoty 

antisociálního chování byly katapultovány vysoko nad populační průměr, a to bez ohledu na 

to, zda odsouzení později recidivovali. Na této škále nelze pozorovat ani žádné výrazné 

zlepšení v průběhu terapie, naopak u nerecidivujících odsouzených byla hodnota po terapii 

ještě o 4 body (T-skór) vyšší. 

 
Graf 21: Škály MMPI-2 reprezentující dissociální poruchu osobnosti (průměrné T-skóry) 

 
 

Před provedením párových t-testů bylo porovnáno, jak spolu hodnoty pre-testu a post-testu 

korelují. Průměrná korelace profilů na hlavních klinických škálách je 0,590 (min r = 0,459 na 

škále MA – hypomanie, max r = 0,663 na škále SI – sociální introverze. To odpovídá i 

zjištěním v normovém souboru, kde se škála sociální introverze ukázala jako nejstabilnější 

v čase s test-retest reliabilitou r = 0,73). Průměrná korelace všech škál pre-testu a post-testu 

byla 0,515. Nejvyšší korelace byla zaznamenána u škál ASP2 – antisociální chování (0,772), 

GM – maskulinní role (0,750), FRS – strachy (0,747), ES – síla Ego (0,727), Pd2 – problémy 

s autoritou (0,706) a FRS2 – mnohočetné obavy (0,701), tedy na škálách do jisté míry 
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charakterizující respondenty v soboru: násilníky s dissociální poruchou osobnosti. Podstatné 

pro provedení párového t-testu je, že škály spolu středně silně korelují. 

 

Pomocí párového t-testu byly porovnány rozdíly ve středních hodnotách sledovaných škál 

u všech absolventů programu TERČ, ale také zvlášť u stabilních respondentů a těch, kteří 

selhali. V následujících tabulkách seřazených tematicky podle oblastí pokrývajících 

výzkumné předpoklady jsou uvedeny střední hodnoty rozdílů mezi standardizovanými T-

skóry před terapií a po terapii na příslušných škálách spolu s hladinou statistické významnosti, 

přičemž hodnoty p < 0.05 jsou tučně zvýrazněny. Kompletní tabulky s výsledky párových t-

testů pro MMPI-2 včetně dalších statistických parametrů jsou uvedeny v přílohách.  

Na 7 hlavních klinických škálách MMPI-2 z 10 došlo ke statisticky významným změnám 

ve smyslu snížení rizikových hodnot, tj. snížení deprese, paranoi, psychastenie, schizofrenie a 

sociální introverze (p < 0.001) a hypochondrie a psychopatie (p < 0.05). Zcela zásadní byly 

však rozdíly mezi respondenty, kteří později recidivovali, a stabilními, kdy ke statisticky 

významné změně společné pro obě skupiny došlo pouze na škále schizofrenie. Recidivisté 

byli - na rozdíl od stabilních respondentů – rovněž méně hypomaničtí. Na ostatních škálách 

recidivisté nedosáhli na statisticky významné změny. 

 
Tabulka 30: Párový t-test mezi pre-testem a post-testem na hlavních klinických škálách MMPI-2 
 

   recidivující stabilní celý soubor 

   
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed)     

  D - 2D 4,000 ,192 5,583 ,000 5,333 ,000 

  HS - 2HS 5,333 ,121 3,021 ,063 3,386 ,020 

  HY - 2HY 1,778 ,583 2,333 ,128 2,246 ,102 

  MA - 2MA 16,000 ,020 ,646 ,761 3,070 ,149 

  MF - 2MF -3,000 ,357 -,854 ,560 -1,193 ,367 

  PA - 2PA 11,444 ,168 7,146 ,001 7,825 ,000 

  PD - 2PD 1,444 ,626 3,396 ,043 3,088 ,036 

  PT - 2PT 9,333 ,157 7,583 ,001 7,860 ,000 

  SC - 2SC 14,556 ,032 8,542 ,000 9,491 ,000 

  SI - 2SI 2,667 ,337 4,917 ,002 4,561 ,001 
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Na škálách, které byly vybrány jako reprezentativní pro vyjádření emoční stability, došlo 

v souboru absolventů programu TERČ  ke statisticky významným pozitivním (ve smyslu 

snížení rizikových hodnot) změnám na hladině p < 0.05 u všech sledovaných škál. 

U stabilních respondentů došlo na rozdíl od recidivistů ke statisticky významnému snížení 

generalizované bázlivosti (FRS1), avšak nikoliv suicidálních myšlenek a hypománie. To lze 

při zpětném pohledu do grafu průměrných T-skórů přičíst vysokým výchozím hodnotám u 

těch, kteří později zrecidivovali, zatímco u stabilních respondentů byl prostor pro snižování 

rizikových hodnot od začátku menší. 

 
Tabulka 31: Párový t-test (pre-test - post-test) na škálách MMPI-2 vyjadřujících emoční stabilitu 
 
   recidivující stabilní celý soubor 
    

Mean Sig. (2-
tailed) 

Mean Sig. (2-
tailed) 

Mean Sig. (2-
tailed)     

  ANX - 2ANX 13,333 ,012 4,938 ,005 6,263 ,000 

  DEP3 - 2DEP3 17,333 ,017 6,729 ,002 8,404 ,000 

  DEP4 - 2DEP4 24,000 ,003 6,771 ,134 9,491 ,019 

  FRS1 - 2FRS1 14,111 ,058 5,979 ,028 7,263 ,004 

  MA_O - 2MA_O 21,111 ,002 2,500 ,188 5,439 ,007 

 

 

Na škálách vyjadřujících neuroticitu došlo ke statisticky významným pozitivním změnám 

na hladině p < 0.05 na všech sledovaných škálách, a to jak u stabilních respondentů, tak i u 

pozdějších recidivistů. Všichni absolventi opouštějící program TERČ odcházeli s posíleným 

egem, nižší mírou neurologických symptomů, méně neurotičtí a nižší traumatizací. 

 
Tabulka 32: Párový t-test (pre-test - post-test) na škálách MMPI-2 vyjadřujících neuroticitu 
 

   recidivující stabilní celý soubor 

    
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed)     

  ES - 2ES -11,111 ,012 -3,083 ,027 -4,351 ,002 

  HEA2 - 2HEA2 35,889 ,027 9,104 ,038 13,333 ,003 

  NEGE - 2NEGE 9,556 ,013 3,896 ,011 4,789 ,001 

  PK - 2PK 15,222 ,007 6,667 ,002 8,018 ,000 

 PS - 2PS 16,444 ,002 6,979 ,001 8,474 ,000 
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Hodnoty na škálách reprezentujících sebekontrolu / schopnost regulace chování se 

v průběhu terapie změnily jen částečně. Škály byly sestaveny ze složky návykového 

potenciálu a chování (MAC-R – MacAndrewova škála alkoholismu – revidovaná; AAS – 

manifestní návykové chování) a sebekontroly (DISC – nedostatečná sebekontrola; SC3 – 

nedostatek kontroly, kognitivní; SC5 – nedostatek ego kontroly, defektní inhibice). Na 

škálách návykového chování a potenciálu prakticky k žádným statisticky významným 

změnám nedošlo. Naopak v oblasti sebekontroly se statisticky významně (p < 0.05) zvýšila 

kontrola ega u stabilních i recidivujících respondentů. 

Proč tomu tak je, lze osvětli jednak z terapeutické zkušenosti, jednak ze znalosti prostředí. 

Odsouzení se v programu TERČ skutečně pokoušejí rozpoznávat své potřeby a asertivně, 

nikoliv na úkor druhých je prosazovat. Často v terapii sdělovali, že touží naučit se 

sebeovládání a zároveň umět druhým sdělit své pocity a svá přání, namísto dlouhého 

potlačování (negativních) emocí v sobě, které pak jednoho dne „bouchnou jako papiňák“. Na 

to je ostatně terapie významně zaměřena. Současně se však u nich projevovala značná 

nezdrženlivost v okamžitém uspokojování svých potřeb, často náhradní formou (nikotin, 

odreagování pomocí videoher a podobně). Častým tématem bylo užívání drog v minulosti, 

spojené nejen s verbálně demonstrovanými touhami a projevy bažení, ale provázené i 

konzumací drog, které čas od času do věznice přes všechna opatření pronikly. V jednom 

případě si odsouzení z naloženého ovoce snažili vyrobit alkohol (neúspěšně), opakovaně však 

docházelo ke zneužívání psychofarmak a v několika případech i drog (marihuana, 

metaamfetamin).   

Je tedy možné, že z nedostatku jiných podnětů a kvalitního, smysluplného naplnění času 

tráveného ve výkonu trestu odnětí svobody potenciál návykového chování neklesal a 

v případě škály MAC-R dokonce rostl.  

 
Tabulka 33: Párový t-test (pre-test - post-test) na škálách MMPI-2 vyjadřujících sebekontrolu 
 

   recidivující stabilní celý soubor 

    
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed)     

  AAS - 2AAS 12,111 ,166 3,292 ,256 4,684 ,090 

  DISC - 2DISC 6,556 ,074 -1,313 ,428 -,070 ,963 

  MAC_R - 2MAC_R 7,556 ,020 -,354 ,829 ,895 ,546 

  SC3 - 2SC3 16,444 ,003 5,688 ,032 7,386 ,002 

  SC5 - 2SC5 17,778 ,018 5,396 ,016 7,351 ,001 
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Hodnoty agresivity v celkovém souboru se v průběhu terapie statisticky významně 

změnily pouze na škále HO – hostilita. U stabilních respondentů nedošlo k žádným změnám, 

a to i přesto, že před terapií vykazovali zvýšené T-skóry na škále ANG1 - explozivní chování 

(68,2) a zejména na škále ANG - zloba (85,9). Naopak pozdější recidivisté se zdály z terapie 

profitovat, neboť se jim podařilo statisticky významně snížit hladinu agresivity (AGGR), 

zloby (ANG), iritability (ANG2) a hostility (HO). Zloba, explozivní chování a iritabilita však 

i po terapii zůstaly ve vysokých hodnotách mimo populační normu. I proto je skutečný profit 

recidivistů (ostatně i právě proto, že zrecidivovali) diskutabilní.  

 
Tabulka 34: Párový t-test (pre-test - post-test) na škálách MMPI-2 vyjadřujících agresivitu 
 

   recidivující stabilní celý soubor 

   
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed)     

  AGGR - 2AGGR 11,000 ,032 ,229 ,916 1,930 ,337 

  ANG - 2ANG 13,889 ,017 2,917 ,350 4,649 ,095 

  ANG1 - 2ANG1 9,222 ,118 1,521 ,423 2,737 ,136 

  ANG2 - 2ANG2 6,444 ,049 -,146 ,937 ,895 ,587 

 HO - 2HO 12,444 ,001 2,917 ,061 4,421 ,003 

 

 

Škály, které mají reprezentovat dissociální poruchu osobnosti, spíše klinický obraz této 

poruchy doplňují či rozšiřují, neboť nejsou vyjádřením jejích diagnostických kritérií, ale 

poskytují jakýsi paralelní obraz. Výsledky párového t-testu jsou poměrně zajímavé, neboť 

v celkovém souboru ukazují na statisticky významné změny na všech škálách, ale ve třech 

případech z pěti jsou syceny změnami u těch, kteří později selhali. Nadto je třeba poznamenat, 

že na škále ASP2 – antisociální chování došlo ke statisticky významnému zhoršení jak u 

stabilních, tak recidivujících respondentů.  

Na rozdíl od úvahy v odstavci k emoční stabilitě, kde stabilní probandi vykazovali již před 

terapií relativně nižší hodnoty a měli tudíž omezený prostor k dalšímu snižování, vykazovali i 

stabilní probandi před terapií vysoké hodnoty antisociálního chování a zjevné psychopatie, 

výrazně převyšující populační normu. 

Výsledek lze tedy interpretovat tak, že porucha osobnosti je v čase poměrně stabilní a jako 

taková neměnná a jen málo ovlivnitelná terapeutickým působením. 
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Tabulka 35: Párový t-test (pre-test - post-test) na škálách MMPI-2 vyjadřujících dissociální poruchu 
osobnosti 

   recidivující stabilní celý soubor 

    
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed) 
Mean Sig. (2-

tailed)     

  ASP - 2ASP 11,556 ,014 3,125 ,153 4,456 ,025 

  ASP1 - 2ASP1 10,000 ,008 2,938 ,059 4,053 ,005 

  ASP2 - 2ASP2 -1,333 ,594 -3,750 ,054 -3,368 ,044 

  PD_O - 2PD_O 8,222 ,143 5,667 ,008 6,070 ,002 

  TPA - 2TPA 13,667 ,022 2,792 ,238 4,509 ,041 

 

 

3.3.8 Osobnostní charakteristiky 

 

SPARO 

Pro zjišťování podrobnějších osobnostních charakteristik, které by umožnily více vhledu 

do jednotlivých dimenzí s možným vztahem k násilnému chování, byl použit dotazník pro 

diagnostikování struktury a dynamiky bazální autoregulace  a integrovanosti osobnosti 

SPARO.  

Grafy 22 a 23 ukazují průměrné počáteční z-skóry pro jednotlivé škály v dotazníku 

SPARO u odsouzených zařazených do terapeutického programu TERČ. 

Respondenty lze popsat jako zvýšeně emočně vzrušivé se sklonem k prožívání situačního 

napětí (škála EM), se sníženou schopností sebeovládání a sníženým zvažováním možných 

důsledků interakčních aktivit (RE), s tendencí k podezíravosti a vztahovačnosti (VZ), výrazně 

psychicky labilní, prožívající nejistotu a orientované na situační prožívání (LS), s tendencí 

vyhledávat mimořádné emotivní zážitky či je navozovat (IP), s výraznou tendencí prožívat 

zátěžové situace úzkostně a s narušenou psychickou rovnováhou (UZ), vysoce situačně citlivé 

(EC), dále s výrazně sníženou schopností chovat se ve vyhrocených situacích racionálně 

(UR), s nízkou integritou, tj. nerovnováhou racionálních, prožitkových a volních kvalit (OI), 

zato však se schopností snadno, rychle a pružně navazovat kontakty s druhými lidmi (KT), 

s vysokou mírou nezodpovědnosti, nespolehlivosti a ležérnosti (LO), s neřízeným, 

emocionálně impulzivním, neurotickým či cholerickým chováním (KI), s výrazně nízkou 

schopností zvládat běžné obtíže (US), situačně přecitlivělé až se sklonem k depresivnímu 

prožívání (TO) a jen málo připravené jednat a rozhodovat přiměřeně situaci a pohotově (PR).  
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V pásmu normy byla rovněž škála sledující věrohodnost výpovědí (L). To není u 

odsouzených pravidlem a zde se zdá, že motivace odsouzených zařazených v programu TERČ 

vyplnit dotazník zodpovědněji může souviset s předem danou nabídkou podrobné zpětné 

vazby k výsledkům testu, stejně jako se skutečností, že průběžně zařazovaní odsouzení měli 

tyto informace o podrobné zpětné vazbě rovněž od svých dříve zařazených spoluvězňů.    

 

 
Graf 22: Průměrné počáteční z-skóry v dotazníku SPARO – škály KO až L 

 
 
 
 
Graf 23: Průměrné počáteční z-skóry v dotazníku SPARO – škály SI až FM 
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Dotazník SPARO zjišťuje vedle osobnostních rysů integrovaných do domenzí rovněž osm 

klíčových variant bazální úrovně psychické integrovanosti osobnosti, resp. osm základních 

osobnostních profilů. Východiskem k rozčlenění jednotlivých variant je vztah mezi 

emocionální (EM) a regulační (RE) komponentou, přičemž nejblíže diferencující 

komponentou uvnitř takto vzniklých základních skupin je komponenta charakterizující úroveň 

adjustability (AD) a kognitivní variabilita (KO). Je přitom brána v úvahu přímá protikladnost 

profilů rozdělených horizontálně do skupin A a B, resp. C a D, a proto jsou vždy uváděny 

antagonistické dvojice profilů s opačným znaménkem (např. A1-B4; A2-B3 atd.). Pokud má 

číslo váženého skóre hodnotu kladnou, znamená to tíhnuti k prvému profilu dané dvojice (k 

profilům A nebo C), při jeho záporné hodnotě k profilu na druhém místě (B nebo D). Varianty 

přehledně shrnuje matice v grafu 24. 

 
 

Graf 25: Osobnostní profily (varianty struktury psychické variabilnosti) ve SPARO (Mikšík, 1994) 
 

 
 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o profily složené z několika komponent, byl by výpočet 

průměrných hodnot zkreslující a vedl by k podstatné ztrátě informací. Proto byly individuální 

profily, identifikované pro každého respondenta, kategorizovány a jejich četnosti sečteny. 
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Mezi respondenty zařazenými do programu TERČ se nejčastěji objevoval profil B1 

(hybný), následovaný B3 (vznětlivý) a B4 (irregulovaný). Ve všech případech se tedy jednalo 

o profilovou variantu B, která představuje vzrušivý, resp. spontánní typ, pro který je 

příznačná vnitřní psychická vzrušivost (PV+). Základem je spojení vysoké emocionální 

nabuditelnosti (EM+) s iregulovaností, spontánní situační reagencí (RE+). Celkově dominoval 

profil B (subtypy B1 až B4) u celé poloviny respondentů (53,7 %). 

Na vysokou adjustabilitu (tendenci přizpůsobovat se = AD+) a vysokou kognitivní 

variabilnost (zálibu ve změně, zvídavost, schopností postihovat a zpracovávat dynamičtější 

komplexy proměnných = KO+) se váže subtyp hybný, "bohémský", nevázaný, 

exhibitovaný a vysoce kontaktivní, který se pro spontaneitu ve všech komponentách vyžívá v 

dynamických podmínkách a tam, kde nejsou, je sám stimuluje (subprofil B1). 

Na adjustační rigiditu (AD-) a kognitivní variabilnost (KO+) se váže subtyp vznětlivý, 

resp. situačně disinhibitovaný, kdy jde o vyhledávání, prožívání a bezprostřední interakční 

odezvu na situační dynamiku s dominujícím trendem prosazovat své aktualizované přístupy a 

motivaci (subprofil B3). 

Konečně při adjustační rigiditě (AD-) a současné strukturální vazbě na nižší kognitivní 

dynamismus (KO-) je výsledným efektem iregulovaně impulzivní subtyp osobnosti, který se 

pro nízkou schopnost postihovat a adekvátně zpracovávat působící situační proměnné 

dynamičtější povahy při silném emocionálním prožívání a tíhnutí k bezprostřednímu 

uvolňování napětí projevuje tendencí  k volbě zkratkovitých schémat úniku ze situačních 

tlaků a nepřehledných situací (subprofil B4). 

Téměř čtvrtina respondentů byla identifikována jako varianta C, která označuje obecně 

prožívající, resp. utlumený typ, příznačný sníženou motorickou hybností, odezvou (MH-). 

Charakteristickým společným rysem je spojení vysoké emocionální citlivosti (variabilnosti = 

EM+) s anticipační regulací chování či vůbec zbrzděnou akční odezvou (RE-). V případě 

subtypu C2 se pak jedná o obezřetné (resp. opatrnické) jedince s tendencí k situačnímu a 

podnětovému klidu s menším  vhledem do  dynamických momentů a kontextů (KO-). To se 

promítá do snahy „nenarazit“, vyhnout se konfliktnímu, stresogennímu či jinému vyhrocení 

vztahů s okolím.  

Zastoupení jednotlivých subprofilů a hlavních typů ilustruje graf 26. V něm jsou sečteny 

četnosti dominantních subprofilů (tj. z každé skupiny osmi vážených skórů pro skupiny A1-

B4 až C4-D1 byl v souladu s manuálem SPARO vybrán pouze jeden skór s nejvyšší absolutní 

hodnotou) a převedeny na procenta z celého souboru. Graf je stranově přizpůsoben pro 

snadnější čtení profilových antagonistických dvojic. Příklad: hodnota +5,2 na řádku A1-B4 
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znamená, že 5,2 % respondentů náleží do subprofilu A1 - adjustativní, hodnotou -11,2 téže 

dvojice se rozumí 11,2 % respondentů náležejících k protikladnému subprofilu B4 - 

irregulovaný.  

 
Graf 27: Podíl jednotlivých osobnostních profilů SPARO u všech zařazených do programu TERČ (v %) 

 
 

 
Soubor absolventů programu TERČ byl opět rozdělen na ty, kteří později zrecidivovali, a 

ostatní – nerecidivující. Podíly jednotlivých osobnostních profilů obou skupin se značně liší. 

Téměř tři čtvrtiny pozdějších recidivistů (71,4 %) oproti polovině (54,5 %) nerecidivujících 

bylo označeno jako typ B – vzrušivý, spontánní. Naopak je mezi recidivisty třikrát méně (7,1 

% oproti 23,6 %) zástupců typu C – prožívající, utlumený. 

 
Graf 28: Podíl hlavních osobnostních profilů SPARO (vlevo nerecidivující, vpravo recidivisté; v %) 
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Celkově lze odsouzené zařazené do programu TERČ popsat jako jedince, v jejichž 

struktuře bazální psychické integrovanosti osobnosti  jasně převládá emoční citlivost, 

převážně v kombinaci s rychlou situační odezvou a s nízkou kapacitou přizpůsobení. 

Jedinci s vysokými hodnotami na této triádě (emoční citlivost, rychlá situační odezva, 

adjustační rigidita) recidivují častěji, zatímco jedinci s vyšší schopností přizpůsobení a 

pomalejší situační odezvou v budoucnu méně často recidivují.  
 

V následující části je blíže prozkoumána skupina odsouzených zařazených do programu 

TERČ. Pomocí párového t-testu bylo explorativně zjišťováno, na kterých škálách SPARO 

došlo po roční intervenci ke statisticky významným změnám. 

Na pravděpodobnostní hladině p < 0,001 došlo ke statisticky signifikantnímu snížení: 

- tendence ke zvýšené vzrušivosti a nadměrnému prožívání situačního napětí (škála EM), 

- nedostatečného sebeovládání a předjímání důsledků chování (RE), 

- vztahovačnosti a podezíravosti (VZ), 

- rizikového rozhodování a tendence spoléhat na náhodu (TN), 

- úzkostnosti (UZ), 

- situační přecitlivělosti (EC), 

- připravenosti k nezávaznému navazování kontaktů s jinými lidmi (KT), 

- neřízeného, emocionálně impulzivního, neurotického až cholerického chování (KI). 
 

Na hladině statistické významnosti p < 0,01 došlo ke zvýšení: 

- psychické stability a odolnosti vůči destrukci (LS), 

- schopnosti anticipovat důsledky chování na úkor rizikového rozhodování (AC), 

- schopnosti racionálního zpracování informací (UR), 

- rezistence volních kapacit (RR), 

- integrity, tj. rovnováhy racionálních, prožitkových a volních kvalit (OI), 

- odpovědnosti, sebekontroly a koncentrace (LO), 

- důvěry ve své síly a schopnosti (US), 

- emoční vyrovnanosti (TO), 

- tendence řešit vzniklé situace aktivně (PR). 
 

Na hladině statistické významnosti až do p < 0,05 došlo k řadě dalších pozitivních změn, 

jak je vidět z tabulky v příloze YY. Grafy 29 a 30 názorně ukazují, že mezi prvním a druhým 

testováním došlo obecně ke „zploštění“ osobnostního profilu, resp. jednotlivých škál směrem 

k průměru, a to dokonce tak, že prakticky všechny hodnoty post-testu se nacházejí v oblasti 

normy, tj. mezi +1σ a -1σ.  
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Graf 31: Párový t-test  SPARO před intervencí a po ní – škály KO až L (N = 54; * p < .001) 

 
 
Graf 32: Párový t-test  SPARO před intervencí a po ní – škály SI až FM (N = 54; * p < .001) 
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Jednotlivé škály sytí celkem sedm dimenzí osobnosti (viz graf 32). Každá z těchto 
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mimo rámec té které dimenze) existovat individuálně rozdílná povaha vazeb. Kvalita 

psychické odolnosti či selhání (povaha a míra rozvoje  maladaptivních struktur) je funkcí 

specifického uspořádání těchto rysů u daného jedince (Mikšík, 1994).  

Zjištěné změny zasahují do všech dimenzí s výjimkou dimenze Optimální hladina 

stimulace (S).  

V rámci dimenze Účinná integrovanost (I) došlo ke statisticky významným pozitivním 

změnám na všech škálách, tj. u všech osobnostních rysů, které tuto dimenzi sytí. Účinnou 

integrovaností se rozumí schopnost člověka vyrovnávat se s aktualizovanou zátěžovou situací 

- nakolik a na jaké hladině psychické integrovanosti probíhají jeho interakce se situačními 

komplexy, jak snadno a v jakých směrech u  něj dochází  k dezintegraci a k rozvoji 

maladaptivních struktur chování. Tato dimenze v pre-testu nejvíce „vybočovala“ z normy, 

zatímco v post-testu se do ní vrátila.   

U absolventů se dále projevily pozitivní změny / posun k normě na dimenzích Vztahy (V), 

Sebeprosazování (P), Tendence riskovat (R), Normalita (N) a Korektívnost (K). 

 

Pro zjištění změn mezi pre-testem a post-testem byly párovému t-testu podrobeny rovněž 

osobnostní profily SPARO. U třech profilových dvojic byly zaznamenány statisticky 

významné změny: 

- zvýšení váženého skóre u profilové řady A1-B4, kdy došlo k posunu osobnostního typu 

B4 – irregulovaný směrem k normě; 

- zvýšení váženého skóre u profilové řady A2-B3, kdy došlo k posunu osobnostního typu 

B3 – vznětlivý směrem k normě; 

- zvýšení váženého skóre u profilové řady A4-B1, kdy došlo k posunu osobnostního typu 

B1 – hybný směrem k normě. 

Žádný z osobnostních typů se neposunul ke svému antagonistickému protějšku. 

 

Celkově párový t-test prokázal, že změny mezi hodnotami pre-testu a post-testu 

vesměs vedly ke zvýšení emoční stability, posílení anticipace / sebenáhledu a 

sebekontroly a ke snížení na škálách reprezentujících impulzivní chování, 

irregulovanost a vznětlivost. 
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Tabulka 36: Základní statistika a párový t-test osobnostních profilů SPARO před a po intervenci 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
1_A1-B4 -0,697 1,599 0,177 

-0,441 1,478 0,163 -0,765 -0,116 -2,699 63 ,008 2_A1-B4 -0,256 1,532 0,169 
1_A2-B3 -0,850 1,566 0,173 

-0,664 1,561 0,172 -1,007 -0,321 -3,851 63 ,000 2_A2-B3 -0,187 1,611 0,178 
1_A3-B2 -1,017 1,357 0,150 

-0,206 1,188 0,131 -0,467 0,055 -1,569 63 ,121 2_A3-B2 -0,812 1,382 0,153 
1_A4-B1 -1,171 1,757 0,194 

-0,429 1,613 0,178 -0,783 -0,075 -2,409 63 ,018 2_A4-B1 -0,742 1,772 0,196 
1_C1-D4 0,413 1,397 0,154 

-0,058 1,317 0,145 -0,348 0,231 -0,401 63 ,689 2_C1-D4 0,471 1,355 0,150 
1_C2-D3 0,259 1,365 0,151 

-0,282 1,312 0,145 -0,570 0,007 -1,944 63 ,055 2_C2-D3 0,541 1,402 0,155 
1_C3-D2 0,092 0,897 0,099 

0,176 1,162 0,128 -0,079 0,432 1,375 63 ,173 2_C3-D2 -0,084 1,005 0,111 
1_C4-D1 -0,061 1,436 0,159 

-0,047 1,508 0,166 -0,378 0,284 -0,281 63 ,779 2_C4-D1 -0,014 1,456 0,161 

 

3.3.9 Kontrolní skupina 

Původní koncept srovnání efektivity terapie vůči běžnému programu zacházení počítal 

s kvazi-experimentálním designem studie, v němž kontrolní skupina bude sestavena 

z odsouzených v běžném výkonu trestu, kteří: 

- se od absolventů programu TERČ nebudou lišit v míře motivace, 

- budou na základě sociodemografických údajů a výše rizika spárovány s absolventy 

programu TERČ. 

V diskusní části této práce je podrobněji rozvedeno, s jakými obtížemi bylo splnění těchto 

podmínek – motivace kontrolní skupiny a  spárování kontrolní skupiny se skupinou zařazenou 

do terapie – spojeno.  

Z tohoto důvodu byly do kontrolní skupiny nakonec vybráni odsouzení, kteří: 

- spáchali násilný trestný čin, 

- vykazovali dissociální poruchu osobnosti podle kritérií jako účastníci programu TERČ, 

- nebyli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody více než třikrát. 
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Sociodemografická data 
Ve věznicích Liberec a Rýnovice byly sebrány před sledovaným obdobím jednoho roku a 

na jeho konci dotazníky SPARO a MMPI-2 u celkem 55 odsouzených. Kvůli vyhnutí se 

dalším zkreslením, považovaným za podstatná, byli z těchto 55 odsouzených vybráni pouze 

ti, kteří nepřesáhli nejvyšší věk ve skupině zařazených do programu TERČ, tj. věkovou 

hranici 40 let (v tabulce níže je řádek s vybranou skupinou zvýrazněn tučně). Tato skupina 34 

odsouzených tedy tvořila finální kontrolní skupinu. Zatímco u odsouzených zařazených do 

programu TERČ byl průměrný věk 27,3 let se standardní odchylkou 5,5 roku, odsouzení 

v kontrolní skupině byli při zachování podobného rozptylu v průměru o 3 roky starší. (Pokud 

by kritériem nebyl nejvyšší, ale průměrný věk, pak by bylo vhodnější vybrat pouze odsouzené 

mladší než 35 let; v takovém případě by se však velikost kontrolní skupiny, kdy by 

obsahovala pouze 25 jedinců, už příliš snížila.)  

 
 
Tabulka 37: Základní deskriptivní statistika věku odsouzených v kontrolní skupině; tučně zvýrazněn 
finální výběr odsouzených zařazených do kontrolní skupiny (odůvodnění v textu) 

    N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
TERČ   100 18,00 39,00 27,34 5,50 

Kontrola 

Všichni 55 22,49 64,32 37,31 10,81 
Věk < 45 44 22,49 44,24 33,11 7,03 
Věk < 40 34 22,49 39,45 30,30 5,30 
Věk < 35 25 22,49 34,38 27,77 3,52 

 
 

Další sociodemografické údaje byly u kontrolní skupiny sbírány v podstatně menším 

rozsahu než u skupiny TERČ. Je tomu tak proto, že autor s členy kontrolní skupiny nemohl 

provádět anamnestické rozhovory osobně, a tak byl odkázán na Vězeňský informační systém 

a údaje z tzv. komplexních zpráv. Kvalita těchto zpráv, v některých případech již řadu let 

starých, byla velmi rozdílná, a protože bylo obtížné u značného počtu zpráv určit, zda data 

k určitým oblastem chybí, protože nebyla zaznamenána, nebo protože k dané situaci / druhu 

chování nedošlo, byly takové oblasti ze zjišťování vyřazeny.  

Z tabulky 38 vyplývá, že členové kontrolní skupiny užívali o něco méně drogy než skupina 

TERČ, zato se více sebepoškozovali nebo se pokoušeli o sebevraždu, měli o něco nižší stupeň 

vzdělání, byli bez zaměstnání a bez partnerky. Podobně často byli v obou skupinách 

v minulosti trestáni za spáchání trestných činů a podobně častokrát byli ve výkonu trestu. 
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Tabulka 38: Anamnestická data skupiny TERČ a kontrolní skupiny 
            
Soubor TERČ kontrolní skupina* 
      
      
N 98  34*  
      
Věk (M, sd) 27,34 5,50 30,30 5,30 
            
    N % N % 
Psych. anamnéza a závislosti     
 suicidální pokus během sledovaného období 3 3,06 4 11,76- 
 škodlivé užívání drog 84 85,71 24 70,59 
Sociální oblast     
 (neukončené) základní vzdělání* 61 62,90 26 76,47 
 bez zaměstnání 76 78,40 30 87,24 
 bez partnerky 70 72,20 28 82,36 
Trestná činnost     
 násilná trestná činnost 91 92,85 33 97,06 
 ve VTOS 3x a více 13 13,40 6 17,65 
  trestán 3x a více 82 84,50 24 70,59 
      

* původní kontrolní skupina byla větší, N = 55, avšak byla redukována na odsouzené mladší 40 let 
 
 

 

Recidiva 

Z 34 odsouzených v kontrolní skupině bylo na svobodu propuštěno pouze 8 jedinců, 

z nichž 3 recidivovali. Déle než dva roky jsou na svobodě dva odsouzení z kontrolní skupiny. 

Výslednou celkovou recidivu 37,5 %, resp. 25,0 % do 24 měsíců nelze bohužel pro příliš 

nízký počet recidivujících statisticky interpretovat, ani porovnávat se skupinou TERČ.  

Vysvětlení spočívá především v pozdějším zapojení respondentů do kontrolní skupiny, což 

v praxi znamená, že většina ještě „nestihla“ být propuštěna z věznice na svobodu. Jeden 

respondent spáchal dokonanou sebevraždu, pěti respondentům byl prodloužen výkon trestu.  

Proto recidiva u kontrolní skupiny nebude zohledňována. Pro srovnání s terapeutickou 

skupinou TERČ budou použita data z průzkumů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

(Marešová, 2014). 

 

MMPI-2 
 

Škály L (lži škála; pre: M = 48,00; sd = 12,30; post: M = 52,55; sd = 12,90) a K (škála 

potlačení; pre: M = 30,82; sd = 2,88; post: M = 34,09; sd = 3,30), stejně jako VRIN 

(nekonzistence variabilních odpovědí; pre: M = 50,36; sd = 3,05; post: M = 49,18; sd = 1,85) 

a TRIN (nekonzistence souhlasných odpovědí; pre: M = 63,91; sd = 3,86; post: M = 58,91; sd 
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= 2,41) ležely svými průměrnými skóry v pásmu populační normy a neodchylovali se svými 

hodnotami příliš od souboru odsouzených zařazených do programu TERČ. Střední hodnota 

škály F (neobvyklé odpovědi; pre: M = 82,91; sd = 8,05; post: M = 81,55; sd = 6,75) byla 

výrazně zvýšená, přičemž byla vyšší i oproti odsouzeným v programu TERČ. Přesto byli 

v souboru ponecháni všichni respondenti, neboť počet těch, jejichž hodnoty na škále F 

přesahovaly hranici 100, nepřevyšoval jednu desetinu. Podobně jako v základní 

„experimentální“ skupině, i kontrolní skupina vykázala pro vězeňskou populaci typické 

projevy agravace až simulace, jak naznačuje i konfigurace validizačních škál L, F a K tvořící 

„střechu“ (škály L a K mají hodnotu T-skóru < 50, škála F > 65). Celkově vzato lze data 

získaná dotazníkem MMPI-2 považovat za věrohodná.   

 
 

Graf 33: Střední hodnoty na hlavních klinických škálách MMPI-2: kontrolní skupina a skupina TERČ 
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Graf 34 shrnuje střední hodnoty (průměrné T-skóry) na hlavních klinických škálách 

odsouzených zařazených v programu TERČ (oranžová) a v kontrolní skupině (zelená), 

přičemž hodnoty na začátku intervence či sledování v kontrolní skupině (pre-test) jsou 

představovány vzorkovanou čárou, zatímco hodnoty po skončení intervence / sledování 

kontrolní skupiny (post-test) jsou znázorněny plnou čárou.  
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Tabulky pod dále uvedenými grafy uvádějí odlišné hodnoty od těch, které jsou zmíněny 

v kapitole Klinicky relevantní charakteristiky, neboť tam jsou modře vyjádřeny průměrné 

skóry z pre-testů i post-testů, zatímco zde je u kontrolní skupiny i skupiny TERČ rozlišováno 

mezi prvními a druhými naměřenými hodnotami. Nejedná se tedy o chybu, ale o rozšíření 

perspektivy. 

 
Tabulka 39: Střední hodnoty na klinických škálách MMPI-2: kontrolní skupina a skupina TERČ 

    TERČ kontrola 

    pre post pre post 
HS Hypochondrie 57,18 53,79 60,26 59,91 
D Deprese 57,77 52,44 63,00 63,38 
HY Konverzní hysterie 54,96 52,72 60,85 60,29 
PD Psychopatie 63,81 60,72 64,91 68,73 
MF Maskulinita 51,67 52,86 54,18 54,29 
PA Paranoia 68,14 60,32 69,74 69,82 
PT Psychastenie 65,54 57,68 69,47 68,15 
SC Schizofrenie 69,61 60,12 71,59 72,03 
MA Hypomanie 67,68 64,61 59,12 57,68 
SI Sociální introverze 56,70 52,14 58,32 58,74 

 

Na první pohled je z grafu 34, resp. z tabulky 39 patrné, že: 

- křivky kontrolní skupiny svým průběhem probíhají téměř paralelně s křivkami skupiny 

TERČ; výjimkou jsou nižší hodnoty na škále MA: hypomanie, které – na rozdíl od 

skupiny TERČ – spadají do pásma normy; 

- hodnoty pre-testu a post-testu se u kontrolní skupiny téměř neliší, s výjimkou škály PD: 

psychopatie, kde v průběhu sledovaného období došlo k nárůstu o téměř 4 body (u 

skupiny TERČ tato hodnota v průběhu intervence o 3 body klesla); s jistou dávkou 

tolerance lze říci, že hodnoty psychopatie se nacházejí na hranicích normy, resp. je 

v případě kontrolní skupiny na konci sledované intervence překračují; 

- obecně se hodnoty naměřené u kontrolní skupiny pohybují na klinických škálách o něco 

výše než u skupiny TERČ, přičemž je ovšem třeba říci, že zejména počáteční (pre-

testové) hodnoty na škálách PD: psychopatie, MF: maskulinita, SC: schizofrenie a SI: 

sociální introverze byly téměř shodné. 

- u kontrolní skupiny se podobně jako u skupiny TERČ objevuje neurotická triáda škál HS, 

D a HY; dále typické hostilně-manipulativní „V“ škál PD, MF a PA, stejně jako mírné 

„psychotické V“ škál PA, PT a SC, opět spíše typické pro vězněnou populaci, která je 
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vlivem prostředí nastavena mírně paranoidním směrem, aniž to nutně musí znamenat 

psychiatrickou diagnózu. 

Podobně jako u skupiny TERČ, byly rovněž u kontrolní skupiny sledovány vybrané škály 

zachycené v pěti pětiškálových tresech, zachycujících emoční stabilitu, neuroticitu, 

sebekontrolu, agresivitu a dissociální poruchu osobnosti. 

V oblasti emoční stability převyšují všechny průměrné střední hodnoty na všech škálách 

populační normu. Jakkoliv vstupní hodnoty (pre-test) kontrolní skupiny téměř kopírují 

skupinu TERČ, jistý rozdíl byl nalezen na škále DEP4, manifestující suicidální myšlenky. 

Rozdíly mezi pre-testem a post-testem jsou u kontrolní skupiny minimální a přes jistý malý 

pokles na škále FRS1: generalizovaná bázlivost nejde o rozdíly signifikantní. 

 
Tabulka 40: Kontrolní skupina a škály MMPI-2 reprezentující emocionální stabilitu (průměrné T-skóry) 

50

60

70

80

90

TERČ pre 70,65 67,25 73,23 68,44 71,21

TERČ post 64,39 59,28 64,82 58,95 63,95

kontrola pre 71,71 67,03 73,32 83,71 74,71

kontrola post  70,91 65,88 71,68 83,74 71,97

úzkost hypomanie,výrazná sebeznehodnocení suicidální myšlenky gener.bázlivost

ANX MA_O DEP3 DEP4 FRS1

 
 
 

Hodnoty škál vybraných pro reprezentování neuroticity u kontrolní skupiny takřka kopírují 

vstupní hodnoty (pre-test) skupiny TERČ, přičemž se na konci sledovaného období (post-test) 

od pre-testových hodnot téměř neodchylují (pouze na škále HEA2: neurologická 

symptomatika je pozorovatelný velmi mírný, statisticky nevýznamný pokles). 
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Tabulka 41: Kontrolní skupina a škály MMPI-2 reprezentující neuroticitu (průměrné T-skóry) 

30

40

50

60

70

80

90

TERČ pre 34,58 83,12 71,72 72,14 73,77

TERČ post 38,93 69,79 66,93 64,12 65,30

kontrola pre 31,35 80,00 69,06 70,47 72,97

kontrola post  32,29 76,94 68,15 70,00 72,62

síla ega neurologické sympt. neuroticismus PTSD Keane PTSTD Schlenger

ES HEA2 NEGE PK PS

 
 

 

V oblasti sebekontroly a regulace chování se u kontrolní skupiny mimo normu ocitají 

vysoké hodnoty na škálách AAS: návykové chování, SC3: nedostatek sebekontroly-kognitivní 

a zejména SC5: defektní inhibice; hranice normy se dotýká škála MAC-R: MacAndrewova 

škála alkoholismu. V průběhu sledovaného období je patrný pokles na škále SC5 (z 85,82 na 

77,00), jakkoliv nadále zůstává výrazně nad hranicí normy a rozdíl není statisticky 

signifikantní. Oproti skupině TERČ se jedinci v kontrolní skupině zdáli být disciplinovanější 

(škála DISC), jakkoliv tato schopnost sebeovládání může vyjadřovat spíše přizpůsobení se 

vězeňskému režimu než uvědomělé sebekontrolování (viz hodnota na škále SC3, která je 

oproti skupině TERČ vyšší). 
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Tabulka 42: Kontrolní skupina a škály MMPI-2 reprezentující sebekontrolu (průměrné T-skóry) 

50

60

70

80

90

TERČ pre 79,37 63,82 72,86 70,42 74,63

TERČ post 74,67 63,89 71,96 63,04 67,28

kontrola pre 75,18 52,91 65,18 76,45 85,82

kontrola post  79,36 57,55 64,73 77,64 77,00

návykové ch. nedost.sebekontrola MacAndrewova šk. nedost.kontroly kog. defektní inhibice

AAS DISC MAC-R SC3 SC5

 
 
 

Trs škál představujících agresivitu na křivkách kontrolní skupiny opět téměř  kopíruje 

hodnoty skupiny TERČ, s minimálními odchylkami (největším rozdílem v pre-testu je nižší 

hladina agresivity u kontrolní skupiny o 6 bodů, což není mnoho). Mezi hodnotami pre-testu a 

post-testu nejsou rozdíly téměř patrné. 
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Tabulka 43: Kontrolní skupina a škály MMPI-2 reprezentující agresivitu (průměrné T-skóry) 

50

60

70

80

90

TERČ pre 60,61 88,00 69,56 64,93 65,53

TERČ post 58,68 83,35 66,82 64,04 61,11

kontrola pre 54,45 86,00 66,09 67,91 66,82

kontrola post  54,27 83,64 66,91 65,09 66,73

agresivita zloba explozivní chování iritabilita hostilita

AGGR ANG ANG1 ANG2 HO

 
 
 

Trochu diferencovanější obrázek přináší až poslední trs škál, zaměřený na dissociální 

poruchu osobnosti. V pre-testu se kontrolní skupina blíží skupině TERČ na škálách ASP1: 

antisociální postoje a TPA: chování typu A. Naopak na škále ASP a subškále ASP2: 

antisociální chování prezentují odsouzení z kontrolní skupiny nižší hodnoty, naopak na škále 

PD-O: psychopatie zjevná (resp. výrazná) mají hodnoty vyšší. Nejvýznamnějším rozdílem je 

však skutečnost, že na rozdíl od skupiny TERČ se u kontrolní skupiny data post-testu od pre-

testu odchylují jen minimálně. V případě škály ASP2: antisociální chování je po skončení 

sledovaného období hodnota dokonce vyšší (ostatně stejně jako u skupiny TERČ). Obráceně 

lze říci, že zatímco u skupiny TERČ se dvě z pěti škál po intervenci dostaly do oblasti normy, 

u kontrolní skupiny v normě po skončení sledovaného období zůstala pouze škála ASP1: 

antisociální postoje, která se v tomto pásmu pohybovala již na začátku. 
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Tabulka 44: Kontrolní skupina a škály MMPI-2 pro dissociální poruchu osobnosti (průměrné T-skóry) 

50

60

70

80

90

TERČ pre 74,26 64,72 81,79 75,63 66,60

TERČ post 69,81 60,67 85,16 69,56 62,09

kontrola pre 65,24 62,55 74,73 82,18 69,91

kontrola post  65,68 63,36 79,09 80,09 66,18

antisoc.chování antisoc.postoje antisoc.chování psychopatie,výr. chování typu A

ASP ASP1 ASP2 PD-O TPA

 
 
 

Průměrná korelace profilů na hlavních klinických škálách je 0,671 (min r = 0,302 na škále 

PD – psychopatie, max r = 0,915 na škále HS – hypochondrie). Průměrná korelace všech škál 

pre-testu a post-testu byla 0,556, tedy o něco málo vyšší než u skupiny TERČ (r = 0,516). 

Stejně jako u skupiny TERČ byly i u kontrolní skupiny porovnány pomocí párového t-testu 

rozdíly ve středních hodnotách sledovaných škál. Kompletní tabulka s výsledky párových t-

testů pro MMPI-2 včetně dalších statistických parametrů je uvedena v příloze YYY. Na 

hladině p < 0.05 nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi hodnotami na 

začátku a na konci sledovaného období. Pokud bychom laťku zvýšili na p < 0.1, pak bychom 

mohli uvažovat o významných rozdílech na škálách PD-S: psychopatie skrytá / lehká (zvýšení 

o T = 2,01 v průběhu sledovaného období), HEA: zájem o vlastní zdraví (snížení o 1,62) a 

HEA1: gastrointestinální symptomy (snížení o T = 2,00). Hraniční by byl rozdíl 

u generalizované úzkosti FRS1 (zlepšení o T = 2,74).  
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Tabulka 45: Kontrolní skupina a párový t-test mezi pre-testem a post-testem na hlavních klinických 
škálách MMPI-2 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
HS - 2HS ,353 2,870 ,492 -,648 1,354 ,717 33 ,478 
D - 2D -,382 8,352 1,432 -3,297 2,532 -,267 33 ,791 
HY - 2HY ,559 5,428 ,931 -1,335 2,453 ,600 33 ,552 
PD - 2PD -1,588 9,538 1,636 -4,916 1,740 -,971 33 ,339 
MF - 2MF -,118 3,471 ,595 -1,329 1,093 -,198 33 ,845 
PA - 2PA -,088 11,859 2,034 -4,226 4,049 -,043 33 ,966 
PT - 2PT 1,324 6,409 1,099 -,913 3,560 1,204 33 ,237 
SC - 2SC -,441 6,185 1,061 -2,599 1,717 -,416 33 ,680 
MA - 2MA 1,441 9,764 1,675 -1,966 4,848 ,861 33 ,396 
SI - 2SI -,412 7,303 1,253 -2,960 2,137 -,329 33 ,744 

 

 

Zde je třeba přiznat, že výsledky by byly ještě méně signifikantní, zahrnuli-li bychom 

celou původní kontrolní skupinu (N = 55), a naopak, výsledky budou výraznější, 

extrahujeme-li pouze mladší odsouzené do 30 let věku (N = 25): zhoršení na škále PD-S a 

zlepšení na HEA a HEA1 by se vešlo do hladiny statistické významnosti p < 0.05 s rozdíly až 

osmi bodů (T = 8), na hypotetické hladině p < 0.1 by pak přibylo zhoršení na škále SOD: 

sociální nepohoda. Jiné statisticky významné rozdíly bychom však nenalezli.  

 
 
SPARO 
 

Grafy 35 a 36 uvádějí průměrné z-skóry pro jednotlivé škály v dotazníku SPARO 

u kontrolní skupiny na počátku sledovaného období (pre-test) a na jeho konci (post-test). 

Kontrolní skupina je znázorněna zelenou barvou. Pro rychlý přehled byly do grafu promítnuty 

i hodnoty skupiny TERČ, již jednou uvedené výše v textu (oranžová barva). 

Podobně jako u skupiny TERČ i respondenty v kontrolní skupině lze na počátku 

sledovaného období popsat jako zvýšeně emočně vzrušivé se sklonem k prožívání situačního 

napětí (škála EM), s tendencí k podezíravosti a vztahovačnosti (VZ) a výrazně psychicky 

labilní, prožívající nejistotu a orientované na situační prožívání (LS). Respondenti v kontrolní 

skupině vykazovali výrazně vyšší hodnoty na škále extremity osobnosti (EX) a byli naopak o 

něco lépe schopni sebeovládání a zvažování možných důsledků interakčních aktivit (RE). 
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Graf 34: Párový t-test  SPARO – škály KO až L (pre-test – post-test) 

 
TERČ N=54; kontrolní skupina N = 34 

 

  

 
Graf 35: Párový t-test  SPARO – škály SI až FM (pre-test - post-test) 

 
TERČ N=54; kontrolní skupina N = 34 

 
 

Z grafu 36 lze odvodit, že odsouzení v kontrolní skupině byli na začátku sledovaného 

období oproti skupině TERČ méně pohybově neklidní (škála PN s hodnotou z = -0,51; Mikšík 

(1994) hovoří o „klidném způsobu života ve stabilním a známém prostředí“, což se zdá být 

pro vězeňské prostředí, pokud je na ně jedinec již zvyklý, docela příznačné), s nižší 
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(průměrnou) intenzitou vnitřního prožívání (IP = 0,57), průměrně anticipující (AC = 0,05), 

bez zvláštní tendence spoléhat na náhodu (TN = -0,01), méně lehkomyslní (LO = -0,64). Tyto 

rozdíly však nepřevyšují rozpětí 0,5 σ.  

Naopak na ostatních škálách kontrolní skupina takřka kopíruje skupinu TERČ. Mimo 

normu vybočuje zejména na škálách UZ (z = 1,31; tendence prožívat úzkostnost v zátěži kvůli 

narušené psychické rovnováze), OI (z = -1,23; nízká úroveň integrity osobnosti, tj. 

nerovnováha racionálních, prožitkových a volních kvalit), US (z = -1,01; nízká schopnost 

zvládat běžné životní obtíže), TO (z = -1,12; situační přecitlivělost) a PR (z = -1,34; malá 

připravenost pohotově jednat a rozhodovat). 

V kontrolní skupině byl (stejně jako ve skupině TERČ) nejčastěji zastoupen profil B1 

(hybný), následovaný tentokrát B2 (bezprostřední) a B3 (vznětlivý). V kontrolní skupině se 

tedy o něco méně často (umístil by se na 4. místě) objevuje typ irregulovaný, typický pro 

impulzivní násilníky. I zde se však ve všech případech jednalo o profilovou variantu B, která 

představuje vzrušivý, resp. spontánní typ, pro který je příznačná vnitřní psychická 

vzrušivost (PV+) a spojení zvýšené emocionální nabuditelnosti (EM+) se spontánní situační 

reagencí (RE+).  

Významnost velikosti rozdílů středních hodnot u výzkumné a kontrolní skupiny byla nadto 

zjišťována pomocí  t-testu pro nezávislé výběry. Při ideálním rozložení respondentů v obou 

skupinách by nebyly zjištěny žádné rozdíly. Z tabulky v příloze YY je zřejmé, že na 

pravděpodobnostní hladině p < .05 kontrolní skupina vykazuje statisticky významné tendence 

k extrémním výpovědím (AN) a intenzivnější vybočování z populační normy (EX), na druhé 

straně však respondenti v kontrolní skupině mají nižší zálibu v činnostech slibujících prožívat 

bojové vzrušení, soupeření a nebezpečí (PN), projevuje méně sklonů k nezávislosti (NE) a 

častěji sahá k situačně frustrovaným schématům jednání a interakcí (FC).  

Na všech těchto škálách se však průměrné hodnoty pohybovaly v pásmu normy, a proto je 

není třeba přeceňovat. Z hlediska rozložení středních hodnot na škálách SPARO u 

odsouzených zařazených do programu TERČ a kontrolní skupiny lze obě skupiny před 

zahájením programu považovat za přibližně srovnatelné. 

 

V post-testech se kontrolní skupina na více škálách vzdálila než přiblížila normě a více 

škál se posunulo až do rizikových pásem vně oblasti od -1σ do +1σ: z hlavních škál to byly 

škály EM (emoční variabilita), PV (psychická vzrušivost) a VZ (vztahovačnost), které v pre-
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testu ještě spadaly do pásma populační normy, byť některé hraničně, zatímco škála LS 

(labilita) se ještě více vzdálila normě směrem k ještě větší psychické nestabilitě. 

Na vedlejších škálách (resp. dimenzích, dle Mikšíka, 1994) pak v post-testech mimo 

pásmo populační normy vybočily průměrné hodnoty na škálách IP (vyhledávání 

mimořádných emotivních zážitků), EC (vysoká situační citlivost), UR (nízká úroveň 

kognitivního zpracování informací – účinné kapacity rozumu), KT (rychlost a pružnost 

v navazování nových vztahů), LO (nezodpovědnost a nespolehlivost) a KI (emocionálně 

impulzivní chování), zatímco škály UZ (narušená psychická rovnováha s tendencí prožívat 

úzkostně zátěžové situace), OI (nedostatečná integrita – vztah racionálních, volních a 

prožitkových kvalit), US (neschopnost zvládat běžné životní obtíže), TO (situační 

přecitlivělost) a PR (malá připravenost pohotově jednat adekvátně situaci) byly mimo normu 

již v pre-testech a v post-testech se jejich vzdálenost od normy pouze zvětšila.   

Žádná škála, jež v pre-testech zasahovala do pásma mimo populační normu, se v post-

testech nepřesunula do oblasti populační normy. 

 

Pomocí párového t-testu bylo zjišťováno, na kterých škálách SPARO došlo v období 

sledování (tj. mezi pre-testem a post-testem) k takovým změnám, jež by bylo možno 

považovat za statisticky významné. 

Na pravděpodobnostní hladině až do p < 0,01 nebyly zaznamenány žádné změny, jež by 

bylo možno považovat za statisticky významné. 

Na pravděpodobnostní hladině p < 0,05 došlo ke zvýšení: 

- intenzity vnitřního prožívání (škála IP; mean dif = -0,58; z post-test = 1,15), 

- pohybového neklidu (škála PN; mean dif = -0,63; z post-test = 0,12), 

- obecné stimulační hladiny (škála OS; mean dif = -0,66; z post-test = 0,74), 

- obecného trendu riskovat (škála OR; mean dif = -0,49; z post-test = 0,63), 

- emotivity (škála EC; mean dif = -0,82; z post-test = 1,82). 

V žádném z těchto případů se nejedná o pozitivní změnu ve smyslu, v jakém byly 

formulovány hypotézy / výzkumné předpoklady. Vzhledem k obsahu škál a velikosti hodnot 

lze přinejmenším změny na škálách IP, OS, OR a EC považovat za negativní. 
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Pokud bychom hladinu pravděpodobnosti snížili až na p < 0,1, museli bychom vzít v potaz 

jako statisticky významné rovněž změny na škálách: 

- zvýšení vztahovačnosti (škála VZ; mean dif = -0,60; z post-test = 1,36), 

- snížení účinné kapacity rozumu (škála UR; mean dif = 0,42; z post-test = -1,30), 

- snížení obecné integrovanosti osobnosti (škála OI; mean dif = 0,72; z post-test = -1,95), 

- snížení odpovědnosti ve prospěch lehkomyslnosti (škála LO; mean dif = 0,51; z post-test = -

1,15). 

Ani zde se ani v jednom případě nejedná o pozitivní změnu; naopak se všechny post-

testové hodnoty nacházejí výrazně mimo pásmo populační normy a představují rizikové 

osobnostní charakteristiky.  

Z výše uvedených grafů 35 a 36 názorně vyplývá, že u kontrolní skupiny mezi prvním a 

druhým testováním nedošlo ke „zploštění“ osobnostního profilu směrem k průměru (tj. 

k normě), ale spíše naopak k jejich amplifikaci. To je významné jednak samo o sobě, jednak 

ve vztahu k výsledkům absolventům programu TERČ, kde k přiblížení klíčových škál 

směrem k průměru a normě došlo.  

 
Shrnutí této části 

Vstupní hodnoty sledovaných osobnostních charakteristik se u kontrolní skupiny 

významně nelišily od charakteristik skupiny TERČ, což potvrdil rovněž t-test pro nezávislé 

výběry.  

Ve sledovaném, přibližně dvanáctiměsíčním období mezi prvním a druhým testováním na 

úrovni osobnostních charakteristik, měřených pomocí dotazníků MMPI-2 a SPARO, nebyly 

u kontrolní skupiny zaznamenány pozitivní změny, jež by byly na běžných hladinách 

pravděpodobnosti statisticky významné. Všechny zaznamenané statisticky významné změny 

či tendence k nim lze interpretovat pouze jako zhoršení stavu či kvality osobnostních 

charakteristik a jejich posun od populační normy do rizikových pásem, ať už se jedná 

o amplifikované hodnoty na škálách reprezentujících antisociální chování či sníženou 

sebekontrolu a disciplinovanost v MMPI-2, nebo v dotazníku SPARO IP (vyhledávání 

mimořádných emotivních zážitků), EC (vysoká situační citlivost), UR (nízká úroveň 

kognitivního zpracování informací – účinné kapacity rozumu), KT (rychlost a pružnost 

v navazování nových vztahů), LO (nezodpovědnost a nespolehlivost) a KI (emocionálně 

impulzivní chování), zatímco škály UZ (narušená psychická rovnováha s tendencí prožívat 
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úzkostně zátěžové situace), OI (nedostatečná integrita – vztah racionálních, volních a 

prožitkových kvalit), US (neschopnost zvládat běžné životní obtíže), TO (situační 

přecitlivělost) a PR (malá připravenost pohotově jednat adekvátně situaci). 

 
 

3.3.10 Kontrola se zrcadlovým designem 

 
Jak již bylo naznačeno v teoretické části, kontrolu studie zaměřené na efekt terapie lze 

opřít i o jiný mechanismus. Proto byl vedle výše popsané kontrolní skupiny použit též design 

zrcadlové studie, v níž odsouzení zařazení do programu TERČ sloužili současně jako vlastní 

kontrola. Změny zaznamenané během doby trvání intervence byly v tomto případě porovnány 

retrospektivně se změnami, které proběhly během stejně dlouhé doby trvání před intervencí. 

Zrcadlové studie si ponechávají prvky „reálného světa“ klinické praxe, avšak umožňují 

snadnější generalizaci výsledků (viz také Janicka et al., 2006; Yates et al., 2010). Jediným 

omezením je skutečnost, že design zrcadlové studie je z logiky věci použitelný pouze u těch 

odsouzených, kteří byli vězněni již alespoň rok před přijetím do programu TERČ.  

Pro naši malou zrcadlovou studii byla použita data od 26 respondentů, k nimž bylo možné 

získat dotazníky SPARO vyplněné přibližně rok (M = 312 dní) před zahájením intervence, 

tedy v době, kdy respondent sám ještě netušil, že bude žádat o zařazení do programu TERČ. 

Dotazník SPARO se v některých věznicích používá jako standardní psychodiagnostická 

metoda ke zjišťování osobnostních charakteristik odsouzených buď při jejich přijetí do 

výkonu trestu, nebo v jeho průběhu např. pro účely vhodnosti zařazení na vnější pracoviště 

(kde odsouzení disponují buď volným pohybem mimo věznici, nebo mají volnější režim 

v rámci pohybu na pracovišti).  

Pro vyhodnocení dat byla použita ANOVA s opakovanými měřeními (repeated-measures 

ANOVA), která umožňuje formátovat vstupní data každého jednotlivého respondenta do 

samostatného řádku, přičemž opakovaná měření jsou na tomto řádku zadávána jako separátní 

proměnné. To tuto metodu odlišuje např. od hierarchického lineárního modelu, kde má každé 

pozorování vyhrazený samostatný řádek, do něhož se doplňují skóre probandů. ANOVA 

s opakovanými měřeními tedy umožňuje sledovat výsledky na základě individuálního 

charakteru vývoje terapie (na základě pozorovaných výsledků) jednotlivých probandů. SPSS 

používá multivariátní analýzu k detekci efektů opakovaného měření. Tento přístup 

předpokládá, že mezi jednotlivými měřeními dochází k určitým změnám. 



 183 

Ověření platnosti výsledků předpokládá provedení a interpretaci několika postupných 

kroků. Tento postup bude v následujícím textu nejprve jednotně demonstrován na příkladu 

proměnné OS - obecná hladina stimulace; statisticky významné výsledky k dalším 

proměnným budou pak prezentovány již pouze ve zkrácené formě. 

Pro opakování měření byla zvolena proměnná „testování“, která obsahuje tři úrovně, resp. 

časy měření (1: rok před zahájením intervence, 2: při zahájení intervence – tj. při zařazení do 

programu TERČ, 3: po skončení intervence – tj. po absolvování programu TERČ). Dále byl 

specifikován model. Vnitřní faktory (within-subjects variables) reprezentují skóry závislé 

proměnné (zde OS) pro každé měření. Pro účely této analýzy s nimi proto bude zacházeno 

jako se závislými proměnnými. Dále byl zvolen prediktor ve formě skupinové proměnné 

(between-subjects factor). Ideálním prediktorem by bylo rozdělení na příjemce intervence a 

kontrolní skupinu – to však nebylo možné, neboť potřebná série dat byla k dispozici pouze 

u respondentů zařazených do programu TERČ. Proto byla jako prediktor zvolena pozdější 

recidiva odsouzených. 

 

 
Tabulka 46: Proměnné v modelu ANOVA s opakovaným měřením (příklad pro proměnnou OS - obecná 
hladina stimulace) 
 

Within-Subjects Factors  Between-Subjects Factors 

Measure:  MEASURE_1         

testování 
Dependent 

Variable    Value Label N 
1 S0_OS  

recidiva1 0 nerecidivoval 14 
2 S1_OS  

  1 recidivoval 12 

3 S2_OS      
Poznámka: S0-OS, S1-OS, S3-OS = měření škály OS pomocí dotazníku SPARO rok před intervencí, na začátku intervence a 
po intervenci (tj. rok po začátku intervence)  

  
 
 

Pomocí SPSS byly získány výsledky multivariátních testů. Efekt času („testování“) na 

závislou proměnnou, tj. efekt v rámci vnitřních faktorů (within-subjects) reflektovaný 

opakovanými měřeními, zde ukazují hodnoty pravděpodobnosti statistické významnosti p ve 

sloupci Sig. Ty se s hodnotou p = 0,016 vejdou do konvenční hladiny statistické významnosti, 

a proto lze považovat efekt času za signifikantní. Z tabulky 47 je rovněž zřejmé, že ani jeden 

ze čtyř multivariátních testů neukázal na statisticky signifikantní interakci s faktorem 

recidivy. To znamená, že (ačkoliv v párových t-testech se rozdíl mezi hodnotou OS před 



 184 

intervencí a po intervenci ukázal jako statisticky významný) pozdější chování respondenta ve 

smyslu recidivy nelze predikovat z výsledků jednotlivých měření. 

 
 
Tabulka 47: Multivariátní testy v modelu ANOVA s opakovaným měřením 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

testování Pillai's Trace ,301 4,949b 2,000 23,000 ,016 

Wilks' Lambda ,699 4,949b 2,000 23,000 ,016 

Hotelling's Trace ,430 4,949b 2,000 23,000 ,016 

Roy's Largest Root ,430 4,949b 2,000 23,000 ,016 

testování * recidiva1 Pillai's Trace ,071 ,876b 2,000 23,000 ,430 

Wilks' Lambda ,929 ,876b 2,000 23,000 ,430 

Hotelling's Trace ,076 ,876b 2,000 23,000 ,430 

Roy's Largest Root ,076 ,876b 2,000 23,000 ,430 

a. Design: Intercept + recidiva1  

 Within Subjects Design: testování 

b. Exact statistic 

 
SPSS dále prezentuje tabulku s testem na předpoklad sféricity, která je pro multivarátní 

testy důležitá. V našem příkladě (viz tabulka 48) předpoklad sféricity nebyl splněn, neboť 

hodnota p není signifikantní, tj. neindikuje signifikantní rozdíl od podmínek, pro které tento 

předpoklad platí. Proto se můžeme spolehnout na výše zmíněné multivariátní testy. Hodnoty 

„epsilon“ v pravém sloupci představují tři různé způsoby výpočtu ke korigovaným stupňům 

volnosti k F-testu. V tabulce jsou uvedeny revidované výsledky ke každé z těchto korekcí. 

Test „lower-bound“ je z nich nejkonzervativnější, zatímco test Huynh-Feldtův je obecně 

nejméně konzervativní. 

 

 
Tabulka 48: Test sfericity 

Mauchly's Test of Sphericitya 
Measure:  MEASURE_1       

Within Subjects Effect Mauchly's W 

Approx. 
Chi-

Square df Sig. 

Epsilonb 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

testování ,910 2,161 2 ,339 ,918 1,000 ,500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is 
proportional to an identity matrix. 
a. Design: Intercept + recidiva1  
 Within Subjects Design: testování 
b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the 
Tests of Within-Subjects Effects table. 
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Následující tabulka uvádí korigované výsledky testů. Zatímco efekt času („testování“) se 

ještě zvýšil, interakce s faktorem recidivy i přes „zlepšení“ výsledků ani tak nedosáhla 

hladiny statistické významnosti. 

 
 
Tabulka 49: Výsledky testů po korekci na sfericitu 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

testování Sphericity Assumed 11,721 2 5,860 6,460 ,003 

Greenhouse-Geisser 11,721 1,835 6,386 6,460 ,004 

Huynh-Feldt 11,721 2,000 5,860 6,460 ,003 

Lower-bound 11,721 1,000 11,721 6,460 ,018 

testování * 

recidiva1 

Sphericity Assumed 2,135 2 1,068 1,177 ,317 

Greenhouse-Geisser 2,135 1,835 1,163 1,177 ,315 

Huynh-Feldt 2,135 2,000 1,068 1,177 ,317 

Lower-bound 2,135 1,000 2,135 1,177 ,289 

Error(testování) Sphericity Assumed 43,544 48 ,907   

Greenhouse-Geisser 43,544 44,049 ,989   

Huynh-Feldt 43,544 48,000 ,907   

Lower-bound 43,544 24,000 1,814   

 
 

SPSS rovněž automaticky provádí testy na nelineární trendy. To je důležité, pokud 

výzkumný design předpokládá, že efekt může ve vztahu k času mít podobu křivky – tedy 

například v případě, že efekt je očekáván nejprve malý a začne se projevovat až při třetím 

měření, což je i předpoklad této malé zrcadlové studie. 

Následující tabulka ukazuje stejný signifikantní lineární efekt času na závislou proměnnou 

jako v předchozích analýzách, avšak zahrnuje rovněž možný kvadratický efekt pro interakci 

mezi časem a recidivou. Pokud je obecný efekt nízký, je třeba interpretovat potenciálně 

signifikantní kvadratický efekt s opatrností, avšak takový poznatek může inspirovat k dalšímu 

zkoumání. 

V případě proměnné OS kvadratický efekt nebyl signifikantní. U některých dalších 

uvedených proměnných však hrál zásadní roli. 
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Tabulka 50: Testování na nelineární trendy 
Tests of Within-Subjects Contrasts 

Measure:   MEASURE_1   

Source testování 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

testování Linear 7,645 1 7,645 7,012 ,014 

Quadratic 4,076 1 4,076 5,629 ,026 

testování * recidiva1 Linear 1,605 1 1,605 1,472 ,237 

Quadratic ,530 1 ,530 ,732 ,401 

Error(testování) Linear 26,165 24 1,090   

Quadratic 17,379 24 ,724   

 
Asi nejpřehledněji změny v čase ve vztahu k závislé proměnné vyjádří graf, a to nejen 

vzhledem ke změně jako takové, ale rovněž k jejímu případnému nelineárnímu průběhu, jak 

bude ukázáno níže.  

 

 
Graf 36: OBECNÁ HLADINA STIMULACE v závislosti na čase a pozdější recidivě 
 

 
 

Z grafu 37 lze vyčíst, že zatímco mezi testováním 1 (rok před intervencí) a 2 (na začátku 

intervence, tj. po roce stráveném v běžném výkonu trestu) se obecná stimulační hladina u 

respondentů nezměnila. Změna je patrná až mezi testováním 2 a 3 (po intervenci), kdy u 

recidivistů i nerecidivujících došlo k výrazné redukci stimulační hladiny, v případě recidivistů 

pak k posunu z výrazného nadprůměru až do pásma populační normy. 
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Tento výsledek by bylo poměrně obtížné interpretovat jinak než jako efekt terapeutického 

programu TERČ. 
Efekty na statisticky významné úrovni byly dále pozorovány u proměnných VZ 

(vztahovačnost), AC (hladina anticipace), OI (obecná hladina integrovanosti), LO 

(lehkomyslnost – odpovědnost), KI (korigovanost – impulsívnost) a TO (trudomyslnost – 

sebedůvěra). Ve všech těchto případech se jedná o pozitivní efekty v souladu s očekávanými 

přínosy terapie, tj. absolventi během běžného výkonu trestu (testování 1 – 2) neprojevovali 

pozitivní změny, avšak po absolvování terapie (testování 2 – 3) byli méně vztahovační, více 

anticipovali důsledky svého chování, vztah racionálních, prožitkových a volních kvalit se 

dostal do větší rovnováhy, byli méně lehkomyslní, méně impulzivní a méně trudomyslní. 

 
 
Tabulka 51: Vybrané statistiky škál SPARO se signifikantním efektem v zrcadlovém designu 
 
  Multivariátní  Sfericita 

(Mauchlyův 
test) 

Within-Subjects Within-Subjects Contrasts 
Škála testy Effects linear quadratic 
  F sig. F sig. F sig. F sig. 
VZ 4,986 0,016 ne 3,984 0,025 2,574 0,122 8,709 0,007 
AC 4,72 0,019 ne 4,781 0,013 4,953 0,036 4,496 0,044 
OI 16,36 0,000 ne 8,978 0,000 1,176 0,289 20,881 0,000 
LO 3,739 0,039 ne 4,63 0,014 4,322 0,048 5,068 0,034 
KI 4,497 0,022 ne 4,829 0,012 3,957 0,058 6,146 0,021 
TO 5,774 0,009 ne 6,895 0,002 4,713 0,040 10,26 0,004 
 
 
 

Následující  nelineární grafy (s výjimkou spíše lineárního grafu 38b AC – anticipace) 

přehledně ukazují, že zatímco sledovaná proměnná se během běžného výkonu trestu mezi 

testováním 1 a 2 výrazně nezměnila nebo byla negativně posílena, mezi testováním 2 a 3 (po 

intervenci) došlo k signifikantním změnám ve smyslu posílení směrem k pozitivnímu pólu. 

Zajímavé je, že efekt byl obvykle silnější u skupiny odsouzených, kteří na začátku terapie 

začínali na „nižších“ / „negativnějších“ hodnotách (grafy a, b, e) a později recidivovali (c, d, 

f). Tento výsledek přisuzujeme efektu terapeutického programu TERČ. 

Otázkou, proč recidivisté opakovaně páchali trestnou činnost, ačkoliv dosáhli většího 

efektu, se budeme zabývat samostatně v diskusní části. 
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Graf 37: Vybrané škály SPARO se signifikantním efektem v zrcadlovém designu 
 
a)      b) 

 
c)      d) 

 
 
e)      f) 
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3.3.11 Shrnutí hlavních výsledků 

Ze 100 odsouzených, kteří byli zařazeni do terapeutického programu TERČ, 86 

odsouzených program již opustilo, z toho 65 jedinců program řádně dokončilo a 57 bylo 

propuštěno na svobodu. Z nich bylo dále rozlišováno mezi těmi, kteří po propuštění na 

svobodu zrecidivovali (11) nebo zůstali stabilní.  

Obecná recidiva do 12 měsíců od propuštění byla u absolventů programu TERČ 10,42 %, 

do 24 měsíců od propuštění pak 14,63 %, absolutní recidiva bez časového omezení pak 

celkem 19,30 %. U kontrolní skupiny recidiva nebyla kvůli nedostatku dat hodnocena. 

Sociodemografická data ukazují na masivní problémy v anamnéze, zahrnující u více než 

poloviny respondentů rozvod rodičů v dětství, ústavní výchovu, duševní onemocnění 

v dětství, nedostatečné školní vzdělání, raný počátek užívání návykových látek, dětskou 

kriminalitu, členství v dětských delikventních partách, v dospělosti nezaměstnanost,  

nestabilitu partnerských vztahů, rizikové bydlení, finanční potíže a dluhy, a v kriminální 

rovině rovněž opakovanou trestnou činnost a násilí. 

Kriminogenní rizika byla zjišťována pomocí nástrojů HCR-20 a PCL:SV. Průměrné 

hodnoty spadají do oblasti středního rizika, což znamená, že do terapeutické skupiny byli 

vybráni odsouzení, kteří sice vykazují poruchu osobnosti a jsou nebezpeční, v rámci vězeňské 

populace však představují spíše průměrně rizikové pachatele. To odpovídá charakteristice 

trestných činů i zařazení do typu věznice. V předpovědi budoucího selhání se osvědčil jednak 

nástroj HCR-20, jednak odhad rizika původních (kmenových) psychologů. 

Porovnáním behaviorálních ukazatelů rok před terapeutickým programem a během ročního 

programu bylo zaznamenáno snížení suicidálního chování  na čtvrtinu a počet kázeňských 

prohřešků / trestů na polovinu. Odsouzení byli po terapii více spolupracující a motivováni 

k terapeutickému zacházení než na jejím počátku. 

V průběhu terapie došlo v Dotazníku životní spokojenosti (DŽS) ke statisticky 

významným, pozitivním změnám ve vnímání spokojenosti, a to na škále celkové životní 

spokojenosti a na škále měřící spokojenost s vlastní osobou. K těmto změnám však došlo 

pouze u těch absolventů programu TERČ, kteří později po propuštění ve sledovaném období 

nerecidivovali. K mírnému zlepšení došlo rovněž na Schwarzově škále hodnocení terapie 

(SOS-10), která se ptá na spokojenost zejména ve vztahu k vlastnímu duševnímu zdraví.  
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Typologicky značná část odsouzených spadá do kategorie neurotického typu (NEO-PI-R) 

se vzrušivým osobnostním profilem, a to buď irregulovaným, vznětlivým nebo hybným 

(SPARO), s tendencemi k nízkému sebehodnocení a sklonem poruchám osobnosti či jejich 

manifestacím (MMPI-2, PSSI). 

 Dotazník NEO-PI-R ukázal, že násilníci s poruchou osobnosti ve zkoumaném souboru 

vykazují vysokou míru neuroticismu, impulzivity, hostility a vyhledávání vzrušení. Nezdají se 

být nápadně citově chladní či oploštělí, nebyli sníženě přívětiví. Deficity byly zaznamenány 

v oblasti pozitivních emocí a respektování hodnot. V průběhu terapie došlo ke snížení  

neuroticismu a potřeby vyhledávat vzrušení.  

V dotazníku PSSI výzkumný soubor vykazoval od běžné populace výrazně vystupující 

trendy k poruchám osobnosti. Na deseti škálách ze čtrnácti skórovali respondenti v pásmu 

„vyhraněný styl osobnosti“, na šesti škálách ze čtrnácti více než polovina respondentů 

skórovala v pásmu „podezření na poruchu osobnosti“. Podezření na poruchu osobnosti 

dissociální či paranoidní test neukázal. V průběhu terapie došlo k prokazatelnému snížení 

závislostního a negativisticky se projevujícího chování. Mezi recidivisty a později 

nerecidivujícími nebyly prokázány statisticky významné rozdíly.   

V dotazníku MMPI-2 byla na rovině afektivní zjištěna po skončení intervence statisticky 

významně snížená míra deprese, dysforie, úzkosti; na rovině sebehodnocení nízká 

sebeúcta, sebepochybnosti; na rovině sebekontroly nedostatek ego kontroly, hostilita, 

antisociální postoje, negativní postoje k terapii a nízká motivace. 

Dotazník SPARO popsal odsouzené zařazené do programu jako jedince, v jejichž struktuře 

bazální psychické integrovanosti osobnosti  výrazně převládá emoční citlivost v kombinaci 

s rychlou situační odezvou a s nízkou kapacitou přizpůsobení. Jedinci s vysokými hodnotami 

na této triádě (emoční citlivost, rychlá situační odezva, adjustační rigidita) později častěji 

recidivovali. Jedinci s vyšší schopností přizpůsobení a pomalejší situační odezvou v budoucnu 

méně často recidivují. V průběhu terapie došlo k pozitivním, statisticky signifikantním 

změnám v osobnostních dimenzích Účinná integrovanost ↑ (zahrnující úzkostnost ↓, 

emotivitu ↓, účinnou kapacitu rozumu ↑, rezistenci vůči rušení ↑ a integrovanost ↑), 

Vztahy ↑ (uzavřenost ↓), Sebeprosazování ↑ (sebejistota ↑, sebedůvěra ↑, činnostní 

přístup ↑), Korektívnost ↑ (lehkomyslnost ↓, impulsívnost ↓), Tendence riskovat ↓ 

(anticipace ↑, spoléhání na náhodu ↓) a Normalita ↑ (vztahovačnost ↓, labilita ↓). 
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Převládající vzrušivý osobnostní profil v subtypech irregulovaný, vznětlivý a hybný se 

statisticky významně posunul směrem k normě. 

 

Kontrolní skupina ve sledovaném období mezi prvním a druhým testováním na úrovni 

osobnostních charakteristik, měřených pomocí dotazníků MMPI-2 a SPARO, mnoho změn 

neukázala. Navíc všechny zaznamenané statisticky významné změny či tendence k nim lze 

interpretovat pouze jako zhoršení stavu či kvality osobnostních charakteristik a jejich posun 

od populační normy do rizikových pásem, ať už se jedná o amplifikované hodnoty na 

škálách reprezentujících antisociální chování, sníženou sebekontrolu a disciplinovanost, nebo 

vyhledávání mimořádných emotivních zážitků, zvýšená situační citlivost, nízká úroveň 

kognitivního zpracování informací – účinné kapacity rozumu, nezodpovědnost a 

nespolehlivost, emocionálně impulzivní chování, snížení psychické rovnováhy s tendencí 

prožívat úzkostně zátěžové situace, nízká integrita osobnosti, snížená schopnost zvládat běžné 

životní obtíže, situační přecitlivělost a malá připravenost pohotově jednat adekvátně situaci. 

 

Zrcadlová studie ukázala na škálách hladina stimulace, vztahovačnost, anticipace, 

integrovanost, lehkomyslnost, impulsívnost a trudomyslnost – sebedůvěra pozitivní efekty 

v souladu s očekávanými přínosy terapie. Zatímco v období běžného výkonu trestu 

předcházejícím terapii na těchto škálách odsouzení neprojevili významné změny, po 

absolvování programu byly zaznamenány statisticky významné rozdíly. Pozitivní efekt byl  

silnější u skupiny odsouzených, kteří na začátku terapie začínali na „nižších“ / 

„negativnějších“ hodnotách a později recidivovali. Tento výsledek byl přisouzen efektu 

terapeutického programu TERČ. 

 
Na závěr byly ještě korelovány vybrané hodnoty (pre-test, post-test a rozdíl mezi pre-

testem a post-testem) na škálách dotazníků použitých v kontrolní skupině s prediktory 

kriminogenních v podobě celkových skórů nástrojů HCR-20 a PCL-R a především recidivy. 

Byly nalezeny sice nepříliš vysoké, ale statisticky významné korelace mezi recidivou a 

HCR-20 (r = 0,288 na p < 0,001), PCL-R (r = 0,243 na p < 0,001), a dále souvislost mezi 

recidivou a potřebou vyhledávat stimulující zážitky (r = 0,244 na p < 0,001) a tendencí 

vyhledávat riziko (r = 0,252 na p < 0,001) . Zajímavá je též pozitivní korelace mezi skórem 

HCR-20 a hladinou úzkostnosti (r = 0,284 na p < 0,001). 

Zde se nabízí široké pole pro množství dalších analýz, které by však již přesahovaly rozsah 

této práce a budou pravděpodobně využity později na jiném místě. 
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Tabulka 52: Korelace mezi  recidivou, skóry kriminogenních rizik HCR-20 a PCL-R a vybranými 
osobnostními proměnnými 
 

  
recidiva 
celkem 

HCR-20 
CELKEM 

PCL:SV 
CELKEM S1_VZ S1_OS S1_OR S1_UZ 

recidiva 
celkem 

Pearson 
Correlation 1 ,288** ,243* ,106 ,244** ,252** ,063 

Sig. (2-
tailed)   ,003 ,014 ,262 ,008 ,007 ,501 

N 117 101 101 115 115 115 115 
HCR-20 
CELKEM 

Pearson 
Correlation ,288** 1 ,718** ,332** ,257** ,237* ,284** 

Sig. (2-
tailed) ,003   ,000 ,001 ,008 ,014 ,003 

N 101 130 130 106 106 106 106 
PCL:SV 
CELKEM 

Pearson 
Correlation ,243* ,718** 1 ,204* ,217* ,162 ,093 

Sig. (2-
tailed) ,014 ,000   ,036 ,026 ,096 ,343 

N 101 130 130 106 106 106 106 
S1_VZ Pearson 

Correlation ,106 ,332** ,204* 1 ,398** ,401** ,602** 

Sig. (2-
tailed) ,262 ,001 ,036   ,000 ,000 ,000 

N 115 106 106 131 131 131 131 
S1_OS Pearson 

Correlation ,244** ,257** ,217* ,398** 1 ,915** ,302** 

Sig. (2-
tailed) ,008 ,008 ,026 ,000   ,000 ,000 

N 115 106 106 131 131 131 131 
S1_OR Pearson 

Correlation ,252** ,237* ,162 ,401** ,915** 1 ,339** 

Sig. (2-
tailed) ,007 ,014 ,096 ,000 ,000   ,000 

N 115 106 106 131 131 131 131 
S1_UZ Pearson 

Correlation ,063 ,284** ,093 ,602** ,302** ,339** 1 

Sig. (2-
tailed) ,501 ,003 ,343 ,000 ,000 ,000   

N 115 106 106 131 131 131 131 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

3.4 INTERPRETACE A ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

 
 

Recidiva 
Vzhledem k tomu, že velikost kontrolní skupiny (N = 34) a především v jejím rámci 

celkově nízký počet propuštěných jedinců (n = 8) a recidivujících (n = 3) neumožňuje seriózní 

interpretaci získaných čísel, byla data o recidivě skupiny TERČ porovnána s recidivou 

českých odsouzených a pachatelů násilí, popisovanou v přehledových studiích a statistických 

přehledech. Bylo však třeba najít metodu, jak recidivu porovnat co „nejspravedlivěji“, aby 
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studie nebyla podezírána z nadržování odsouzeným z programu TERČ. Jako nejspravedlivější 

se zdá shrnout všechny možnosti do jedné matice a vzájemně je porovnat. 

První referenční skupinou budou odsouzení muži, kteří za sebou měli průměrně alespoň 

1,33 předchozích pobytů ve vězení a kterých je v celkové populaci odsouzených mužů 

v českých věznicích 57,69 %. Druhou referenční skupinou jsou pachatelé násilí, kteří 

recidivují do 12 měsíců od posledního propuštění o 50 %. 

Absolventi terapeutického programu TERČ dosáhli obecné recidivy do 12 měsíců od 

propuštění 10,42 %, recidiva do 24 měsíců od propuštění pak 14,63 %, přičemž absolutní 

recidiva bez časového omezení (tj. pokud absolvent programu spáchá trestný čin např. po 6 

letech od propuštění) činí 19,30 %. Po započtení všech odsouzených, kteří nastoupili do 

programu TERČ a byli z něj vyloučeni za porušení pravidel nebo po propuštění zrecidivovali, 

se „recidiva“ (recidiva + selhání) zvýší na 30,23 %.  

Po porovnání tří referenčních skupin s odsouzenými z terapeutického programu TERČ 

vypadají velikosti účinku (efefct size) pro jednotlivé porovnávané páry následovně: 

 
 
 
Tabulka 53: Velikost účinku terapie TERČ ve srovnání s referenčními skupinami 

      
referenční skupiny z populace odsouzených mužů ve věznicích 

  

Zjednodušená 
effect size  
(= hodnota 

referenční skupiny 
minus hodnota 
skupiny TERČ) 

  recidiva násilníků 
do 12 měsíců  

recidiva odsouzených 
s průměrným počtem 
VTOS bez časového 

omezení 

recidiva obecná bez 
časového omezení 

      50,00% 57,69% 70,86% 

od
so

uz
en

í z
ař

az
en

í d
o 

pr
og

ra
m

u 
TE

R
Č

 recidiva absolventů 
TERČ do 12 

měsíců 
10,42% 0,40 0,47 0,60 

recidiva absolventů 
TERČ bez 

časového omezení 
19,30% 0,31 0,38 0,52 

recidiva absolventů 
a vyloučených 22,39% 0,28 0,35 0,48 

recidiva absolventů 
a selhání a recidiva 

vyloučených 
30,23% 0,20 0,27 0,41 
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Aby nebylo porovnáváno neporovnatelné, byly vybrány dvě hodnoty, které budou 

prezentovány v oficiálních výsledcích studie:  

- snížení recidivy u pachatelů násilí do 12 měsíců od propuštění (ES = 0,40; obecná 

recidiva násilníků do 12 měsíců X obecná recidiva absolventů programu TERČ do 12 

měsíců od propuštění); 

- snížení recidivy u odsouzených s průměrným počtem 1,3 předchozích nepodmíněných 

výkonů trestu odnětí svobody bez časového omezení (ES = 0,27; recidiva odsouzených s 

průměrným počtem VTOS bez časového omezení X recidiva absolventů programu TERČ 

včetně selhání a recidivy vyloučených). 

V tabulce jsou tyto hodnoty označeny tučně. 

 

Aby nebylo porovnáváno neporovnatelné, byly vybrány dvě hodnoty, které budou 

prezentovány v oficiálních výsledcích studie:  

- snížení recidivy u pachatelů násilí do 12 měsíců od propuštění (ES = 0,40; obecná 

recidiva násilníků do 12 měsíců X obecná recidiva absolventů programu TERČ do 12 

měsíců od propuštění); 

- snížení recidivy u odsouzených s průměrným počtem 1,3 předchozích nepodmíněných 

výkonů trestu odnětí svobody bez časového omezení (ES = 0,27; recidiva odsouzených s 

průměrným počtem VTOS bez časového omezení X recidiva absolventů programu TERČ 

včetně selhání a recidivy vyloučených). 

V tabulce jsou tyto hodnoty označeny tučně. 

Rizika a osobnostní charakteristiky 

Data byla částečně shrnuta a interpretována v předchozí kapitole a některé souvislosti 

budou vyzdviženy v diskusní části. Proto zde jen stručně: 

Výzkumná studie pracovala jak v programu TERČ, tak u kontrolní skupiny se středně 

rizikovými odsouzenými, čemuž odpovídají hodnoty nástrojů hodnocení kriminogenních 

rizik, kriminální kariéra, charakteristika trestných činů i zařazení do typu věznice. Právě 

středně rizikoví odsouzení se také zdáli odpovídat na terapii nejlépe: u nízkorizikových 

odsouzených nebyl posun v osobnostních charakteristikách nutný, neboť nespadal do 

rizikových pásem, a u vysokorizikových odsouzených byly změny buď nedostatečné k tomu, 

aby „posunuly“ odsouzeného do pásma populační normy, resp. směrem k ní, nebo se 
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neprojevily žádné. U kontrolní skupiny rizika nebyla nástroji HCR-20 a PCL:SV zjišťována; 

u odsouzených se středními hodnotami v osobnostních dotaznících byly ve sledovaném 

období patrné jen minimální změny, zatímco u škál s extrémnějšími hodnotami se tyto dále 

amplifikovaly. 

Střední rizika souvisejí i se zvýšenými, avšak ovlivnitelnými charakteristikami, které se 

vztahují na schopnost anticipace, sebenáhledu a spolupráce v terapii, a při vhodném vedení na 

ně může být přiměřeně motivačně působeno.  

Zdá se také, že střední rizika souvisejí se zvýšenou, avšak ovlivnitelnou výší charakteristik 

souvisejících se sebekontrolou a sebeovládáním (hladina emocionality, vyhledávání zážitků a 

stimulačních podnětů, připravenost k riskantnímu chování, impulzivita ad.). 

V souladu s literaturou se autor na zákaldě zjištěných výsledků domnívá, že intervence 

vložené do středně rizikových odsouzených pachatelů násilí jsou z hlediska vynaložených 

prostředků a následné ochrany společnosti nejefektivnější. 

 

3.4.1 Hypotéza: TERČ snižuje recidivu 

Jakkoliv velikost kontrolní skupiny a v jejím rámci nízký počet propuštěných jedinců a 

recidivujících neumožnilo zabývat se seriózně porovnáním kontrolní skupiny s recidivou 

skupiny TERČ, bylo provedeno alespoň srovnání s referenčními skupinami.  

Toto srovnání prokázalo snížení recidivy u pachatelů násilí do 12 měsíců od propuštění 

o 39,58 % (obecná recidiva násilníků do 12 měsíců X obecná recidiva absolventů programu 

TERČ do 12 měsíců od propuštění), což se rovná effect size přibližně 0,40. 

Srovnání rovněž prokázalo snížení recidivy u odsouzených se stejným průměrným počtem 

dříve vykonaných nepodmíněných výkonů trestu odnětí svobody bez časového omezení 

(recidiva odsouzených s průměrným počtem VTOS bez časového omezení X recidiva 

absolventů programu TERČ včetně selhání a recidivy vyloučených) o 27 %, což se rovná 

effect size 0,27. 

Za klinicky významnou změnu se považuje effect size 0,25 a vyšší, jak bylo uvedeno 

v kapitole o efektivitě (Andrews & Zinger, 2004). 

V tomto smyslu byla hypotéza, že pachatelé násilí s poruchou osobnosti po absolvování 

dvanáctiměsíčního psychoterapeutického programu zaměřeného na trestný čin ve 
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srovnání s kontrolní (zde referenční) skupinou méně často recidivují po dvanácti 

měsících od propuštění, přičemž snížení recidivy (effect size) bude alespoň 0,25, byla 

potvrzena. 

 

3.4.2 Výzkumné předpoklady 

 

Chování  

Předpoklad 1:  

Absolventi programu TERČ vykazují během intervence méně kázeňských trestů a 

projevů suicidálního jednání než ve srovnatelně dlouhém období před intervencí. 

Výsledek: 

Absolventi programu TERČ zaznamenávali v období během intervence o 74,8 % méně 

suicidálních pokusů a sebepoškozujícího chování a o 45 % méně kázeňských trestů než ve 

dvanáctiměsíčním období před zařazením do programu TERČ v běžném výkonu trestu.  

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen u všech absolventů programu TERČ. 

  

Proměnné v osobnostních a klinických testech 

Předpoklad 2:  

Absolventi programu TERČ vykazují po intervenci vyšší hodnoty na škálách 

reprezentujících životní spokojenost než před intervencí. 

Výsledek: 

Absolventi programu TERČ vnímají po intervenci statisticky významně vyšší spokojenost 

na škále celkové životní spokojenosti a na škále měřící spokojenost s vlastní osobou. 

K těmto změnám však došlo pouze u těch absolventů programu TERČ, kteří později po 

propuštění ve sledovaném období nerecidivovali. Na ostatních škálách nebyly změny 

statisticky významné ani u jedné skupiny. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen u skupiny odsouzených, kteří později po 

propuštění ve sledovaném období nerecidivovali . 
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Předpoklad 3:  

a) Pachatelé násilí proti populační normě přesahují průměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících emoční stabilitu ve smyslu psychické nevyrovnanosti. 

 Výsledek: 

 Pomocí dotazníku MMPI-2 bylo zjištěno, že škály reprezentující emoční stabilitu jako 

úzkostnost, hypomanie, sebeznehodnocování, suicidální myšlenky a bázlivost u 

pachatelů násilí zařazených do programu TERČ všechny významně přesahují populační 

normu (T = 68,44 až 73,23); v NEO-PI-R se tito odsouzení projevují jako impulzivní, 

vyžadující vzrušující stimuly, ve SPARO projevují hodnoty mimo normu na škálách 

psychické lability, emoční variability a opět úzkostnosti. 

 Rovněž v kontrolní skupině hodnoty v oblasti emoční stability leží všechny průměrné 

střední hodnoty na všech jmenovaných škálách MMPI-2 mimo populační normu, stejně 

jako na škálách psychické lability, emotivity, úzkostnosti na vztahovačnosti v dotazníku 

SPARO. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen u výzkumné i kontrolní skupiny. 

 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách reprezentujících 

emoční stabilitu než před intervencí. 

 Výsledek: 

 Na škálách MMPI-2 reprezentujících emoční stabilitu došlo v souboru absolventů 

programu TERČ  ke statisticky významným pozitivním (ve smyslu snížení rizikových 

hodnot) změnám na hladině p < 0.05 u všech vybraných škál. To bylo potvrzeno i na 

škálách dotazníku SPARO na pravděpodobnostní hladině statistické významnosti p < 

0.001 (emotivita, úzkostnost, situační přecitlivělost, emocionální impulzivita, psychická 

stabilita, emoční vyrovnanost. V dotazníku NEO-PI-R byly pozitivní změny nalezeny 

na hladině p < 0.05 u depresivnosti a úzkostnosti, a to u stabilních i později 

recidivujících odsouzených. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 
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c) U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 

 Výsledek: 

 Na běžných pravděpodobnostních hladinách (do p < 0.05) nebyly nalezeny žádné 

statistické významnosti. V dotazníku SPARO byly nalezeny na hranicích statistické 

významnosti (p < 0.1) změny ve smyslu emocionálně impulzivního chování a snížení 

psychické rovnováhy s tendencí prožívat úzkostně zátěžové situace, tedy negativně 

interpretované změny ve smyslu zhoršení. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

Předpoklad 4:  

a) Celý soubor vykazuje proti populační normě podprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících sebenáhled. 

 Výsledek: 

Respondenti v obou skupinách nevykazovali takové hodnoty na škálách 

reprezentujících schopnost anticipovat vlastní chování a chovat se odpovědně a 

předvídavě (SPARO: škály AC, LO), které by vybočovaly mimo běžný populační 

průměr. Pozdější recidivisté však vykazovali nižší hodnoty než stabilní odsouzení. 

Tento výzkumný předpoklad nebyl potvrzen. 

 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách reprezentujících 

sebenáhled než před intervencí. 

 Výsledek: 

 Na pravděpodobnostní hladině p < .001 došlo na škálách reprezentujících schopnost 

anticipovat vlastní chování  a chovat se odpovědně a předvídavě (SPARO: škály AC, 

LO) ke statisticky signifikantnímu zvýšení. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 
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c) U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 

 Výsledek: 

 U kontrolní skupiny nebyly nalezeny statisticky významné změny. Rovněž nebyly 

nalezeny žádné změny v první fázi zrcadlové studie (rok před intervencí), zatímco 

absolvováním terapie došlo k signifikantním pozitivním změnám. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

Předpoklad 5:  

a) Soubor vykazuje proti populační normě podprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících sebekontrolu. 

 Výsledek: 

Sebekontrolu / regulaci chování představovaly v MMPI-2 škály návykového chování, 

nedostatečné sebekontroly, škála alkoholismu, nedostatek kognitivní ego kontroly, 

kognitivní a defektní inhibice, které všechny s výjimkou samotné sebekontroly ležely 

oproti populační normě výrazně zvýšené, s vrcholem na škále návykového chování. 

V NEO-PI-R se hodnoty na všech škálách vázaných k sebekontrole a svědomitosti 

(zejména zodpovědnost, cílevědomost, disciplinovanost) pohybovaly v pásmu 

populační normy či ji dokonce převyšovaly. V dotazníku SPARO se hodnoty na škálách 

účinná kapacita rozumu, lehkomyslnost – odpovědnost a schopnost zvládat obtíže 

dotýkaly spodní hranice populační normy nebo se nacházely mimo ni.      

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen pouze částečně, a to v dotaznících 

SPARO a MMPI-2, nikoliv však NEO-PI-R. 

 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci vyšší hodnoty na škálách reprezentujících 

sebekontrolu než před intervencí. 

 Výsledek: 

V MMPI-2 se hodnoty na škálách reprezentujících sebekontrolu / schopnost regulace 

chování v průběhu terapie změnily jen částečně. Zatímco na škálách návykového 

chování a potenciálu prakticky k žádným statisticky významným změnám nedošlo, 
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v oblasti sebekontroly se statisticky významně (p < 0.05) zvýšila kontrola ega 

u stabilních i recidivujících respondentů. V NEO-PI-R sice párový t-test statisticky 

významné změny neukázal, k největším změnám však došlo právě na škálách 

zodpovědnost a disciplinovanost, jakkoliv pravděpodobnostní hladina pro statistickou 

významnost překračovala p < 0.1).  V dotazníku SPARO párový t-test ukázal statisticky 

významné (p < 0.001) pozitivní změny  u hodnot na škálách účinná kapacita rozumu, 

lehkomyslnost – odpovědnost a schopnost zvládat obtíže, kdy se po intervenci všechny 

hodnoty přesunuly do pásma populačního průměru.      

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen pouze částečně, a to zcela v dotazníku 

SPARO a částečně v dotazníku MMPI-2, nikoliv však NEO-PI-R, kde se sice změny 

projevily, avšak nebyly signifikantní. Vysvětlením může být výběr sledovaných škál, 

kdy zejména v MMPI-2 jsou patrné pozitivní změny na škálách sledujících samotnou 

sebekontrolu, nikoliv však na škálách vázaných k sebeovládání v souvislosti 

s návykovým chováním. 

 

c) U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 

 Výsledek: 

 V dotazníku MMPI-2 nebyly nalezeny statisticky významné změny. V dotazníku 

SPARO skórovali respondenti v kontrolní skupině na škálách vázaných k sebekontrole a 

regulaci chování na konci sledovaného období ještě níže (tj. hůře) než na jeho počátku, 

čímž se ještě více vzdálily od normy. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

Předpoklad 6:  

a) Soubor vykazuje proti populační normě nadprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících agresivitu, hostilitu a impulzivitu. 

 Výsledek: 

 V NEO-PI-R pásmo populační normy značně převyšovaly hodnoty na škálách 

hněvivost-hostilita a vyhledávání vzrušení. V MMPI-2 čtyři ze sledovaných pěti škál k 
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agresivitě (zloba, explozivní chování, iritabilita a hostilita) ležely mimo pásmo 

populační normu. Na škále agresivita převyšovala hodnota pásmo populační normy 

pouze u odsouzených, kteří později recidivovali, zatímco u stabilních jedinců ležela jen 

při horní hranici normy. V dotazníku SPARO hodnoty na škálách impulsívnosti 

přesahovaly pásmo populačního průměru. Současně nebyly nalezeny výsledky na jiných 

škálách, které by byly k uvedeným nálezům v rozporu. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci nižší hodnoty na škálách reprezentujících 

agresivitu, hostilitu a impulzivitu než před intervencí. 

 Výsledek: 

V NEO-PI-R došlo na škále hněvivost-hostilita k pozitivní změně (při p < 0.01), avšak 

pouze u později stabilních odsouzených. U recidivujících došlo naopak ke snížení na 

škále vyhledávání vzrušení (při p < 0.001).  nebyla a vyhledávání vzrušení. V MMPI-2 

se hodnoty agresivity v celkovém souboru v průběhu terapie statisticky významně 

změnily pouze na škále hostilita. U stabilních respondentů nedošlo k žádným změnám, 

a to i přesto, že před terapií vykazovali zvýšené T-skóry na škále explozivní chování a 

zejména velmi vysoké hodnoty na škále zloba. Naopak pozdější recidivisté se zdály 

z terapie profitovat více, neboť se jim podařilo statisticky významně snížit hladinu 

agresivity, zloby, iritability a hostility. Zloba, explozivní chování a iritabilita však i po 

terapii zůstaly ve vysokých hodnotách mimo populační normu. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

c) U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 

Kontrolní skupina ve sledovaném období mezi prvním a druhým testováním mnoho 

změn ve vztahu k agresivitě, hostiltě a impulzivitě neukázala. Navíc zaznamenané 

statisticky významné změny či tendence k nim lze interpretovat pouze jako zhoršení 

stavu či kvality osobnostních charakteristik a jejich posun od populační normy do 

rizikového písma – zde především zvýšení míry emocionálně impulzivního chování. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 
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Předpoklad 7:  

a) Soubor vykazuje výrazné tendence k poruchám osobnosti, zejména k dissociální a 

paranoidní poruše osobnosti.   

Výsledek: 

 V dotazníku PSSI se na šesti škálách ze čtrnácti více než polovina skórů nacházela 

v nejvyšším pásmu, označeném jako „podezření na poruchu osobnosti“, přičemž jednou 

ze škál byl i nedůvěřivý styl – paranoidní porucha osobnosti. Naopak na škále sebejistý 

styl – dissociální porucha osobnosti nebylo zaznamenáno žádné zvýšení. V MMPI-2 

průměrná hodnota na škále psychopatie poměrně těsně nepřesáhla hranici populační 

normy (to se však stalo u té části odsouzených, kteří později zrecidivovali). Pásmo 

populační normy bylo překročeno na škálách paranoia, psychastenie, schizofrenie a 

hypomanie. V dotazníku SPARO byly nalezeny zvýšené hodnoty na škálách měřících 

anomálie osobnosti a extremity, avšak nepřekračovaly pásmo populační normy.  

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen pouze částečně, neboť celkově soubor 

vykazoval určité tendence k poruchám osobnosti, zejména paranoidní a schizofrenické, 

ne však dissociální / psychopatické a ne ve všech použitých nástrojích. To odpovídá 

zjištěným středním hodnotám kriminogenních rizik. 

 

b) Výzkumná skupina vykazuje po intervenci nižší hodnoty na škálách reprezentujících 

poruchy osobnosti než před intervencí, zejména u dissociální a paranoidní poruchy 

osobnosti. 

 Výsledek: 

V dotazníku PSSI párový t-test v diferencích mezi hodnotami pre-testu a post-testu 

nalezl rozdíly na hladině p < .01, kdy došlo ke snížení hodnot na škále loajální – závislý  

a na hladině p < .05 na škále kritický – negativistický. Snížení pro tyto škály znamená 

posun z pásma „podezření na poruchu osobnosti“ do „vyhraněného osobnostního stylu“. 

Na škále příjemný – histriónský došlo naopak k signifikantnímu zvýšení o T = 9,84. 

V dotazníku MMPI-2 se ukázaly statisticky významné změny na všech vybraných 

škálách, ale ve třech případech z pěti jsou syceny změnami pouze u těch, kteří později 

selhali / zrecidivovali, zatímco u stabilních se hodnoty dramaticky neměnily. Nadto je 
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třeba poznamenat, že na subškále antisociální chování došlo ke statisticky významnému 

zhoršení jak u stabilních, tak recidivujících respondentů.  

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen pouze částečně a na některých škálách, ne 

však u dissociální poruchy osobnosti / psychopatie,  přičemž výsledek lze interpretovat 

tak, že tato porucha osobnosti je v čase poměrně stabilní a jako taková neměnná a jen 

málo ovlivnitelná terapeutickým působením. 

 

c) U srovnávací skupiny nedojde v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky 

významným změnám. 

 Výsledek: 

Na obvyklých pravděpodobnostních hladinách statistické významnosti nebyly zjištěny 

žádné signifikantní rozdíly mezi hodnotami na začátku a na konci sledovaného období. 

Při zvýšení hladiny až na p < 0.1, což se ovšem obvykle nendělá, by šlo hypoteticky 

hovořit o zvýšení, tj. zhoršení hodnoty na subškále skryté psychopatie. Výsledky 

SPARO v této oblasti neukazovaly žádné změny. 

Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

3.4.3 Výzkumné otázky 

1. Které kriminogenní a osobnostní proměnné významně korelují s recidivou pachatelů 

násilí, resp. mohou být použity jako prediktory recidivy? 

Z množství osobnostních proměnných jednotlivých subškál použitých osobnostních 

testů, které by bylo zavádějící zde uvádět a pokoušet dávat do souvislostí, s recidivou 

středně silně korelují celkové skóry prediktorů kriminogenních rizik HCR-20 a %CL-

R. Z osobnostních proměnných na podobné úrovni koreluje potřeba vyhledávat nové a 

stimulující zážitky a tendence vyhledávat riziko. Zajímavá je též pozitivní korelace 

mezi skórem HCR-20 a hladinou úzkostnosti . O prediktory v pravém slova smyslu se 

však nejedná. 
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2. Existují další poznatky, které by pomohly modifikovat stávající metodiku 

terapeutických programů zaměřených na snižování rizika recidivy? 

Na základě míry zjištěných prediktorů by odsouzení mohli být zařazováni do 

intervenčních programů různé intenzity a délky, což by přispělo k zefektivnění zdrojů. 

 

 

3.5 DISKUSE  

 

Výsledky výzkumné studie jsou asi takové, jaké u podobných studií bývají. Autorovi udělaly 

radost, neboť ukázaly, že s násilníky s poruchou osobnosti lze pracovat a že tato práce může 

přinést výsledky v podobě změn v chování i osobnostních charakteristikách, stejně jako 

relativně nízkou recidivu. Autor je však také psychoterapeut a garant celého programu TERČ, 

a proto příliš ponořený a osobně zaangažovaný na výsledcích své práce, než aby od nich uměl 

poodstoupit a dívat se na ně bez emocí. Tuto úlohu na sebe rádi vezmou kritici, které bude 

zajímat jen chladný výsledek a kteří budou zdůrazňovat, že velikost ani významnost změn, 

natož změny v recidivě nebyly dostatečně prokázány, neboť se neopírají o řádně 

randomizovanou studii. Bude jim chybět preciznější design studie, budou kritizovat 

dvoukolejnost kontrolní skupiny (vedle klasické kontroly ještě zrcadlový design) či množství 

testů a sledovaných proměnných, budou hledat důkaz o specifickém efektu terapie a 

intervenující proměnné, a nakonec mohou kritizovat i příliš krátkou dobu sledování 

propuštěných absolventů na svobodě, jakkoliv delší být tento výzkum již nemohl. 

 Tyto a další otázky budou nyní systematicky rozebrány.  

3.5.1 Kontrolní skupina 

Randomizace 

Klasické a stále všeobecně přijímané standardní metodologické paradigma pro evaluaci 

dopadu intervencí – a to se týká i oblasti sociální, psychologické, resp. penitenciární – je 

experimentální design s náhodným výběrem či jeho variantní kvazi-experimentální 

aproximace. 
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Lösel (2007) uvádí, že jakkoliv by v ideálním případě měl být u kontrolní skupiny 

aplikován náhodný výběr nebo quasi-experimentální design se srovnatelnou skupinou 

kontrolních probandů, v praxi je to obtížně proveditelné, a navíc to naráží na etické hranice. 

Jestliže není o účast v programu takový počet zájemců, aby z nich mohly být vybrány dva 

náhodně rozdělené soubory podobně motivovaných odsouzených, pak mnoho jiných možností 

nezbývá. Eticky sporné je přijímat do programu motivované zájemce, a pak je zařadit do 

standardního výkonu trestu, který – jak bylo ukázáno v kapitole Program zacházení v běžném 

výkonu trestu – odsouzené nijak výrazně nestimuluje ani jim nepomáhá, naopak vede spíše 

k negativním změnám. Toto etické dilema by však netrvalo moc dlouho, neboť tato praxe by 

se mezi odsouzenými brzy rozkřikla a velmi brzy by se zájemci do programu přestali hlásit 

úplně. 

Může být vznesena námitka, že Vězeňská služba přece může vzít skupinu odsouzených a 

ze své moci ji rozdělit do aktivní nebo kontrolní skupiny, aniž by se odsouzených ptala. To je 

svým způsobem pravda, ale bylo by to popření terapeutických principů (motivace a 

dobrovolnost jsou velmi důležité faktory); navíc taková situace panovala v některých 

specializovaných odděleních před rokem 2008 a tato specializovaná oddělení byla 

charakteristická tím, že v nich terapeutické programy nefungovaly. 

Lösel říká, že dobrou strategií je kromě intervencí a pozdějšího zjišťování recidivy měřit 

rovněž rizika nebo osobnostní charakteristiky odsouzených pomocí standardizovaných 

nástrojů, aby mohly být vytvořeny relativně ekvivalentní srovnávací skupiny třeba i post-hoc. 

Do určité míry se právě o to autor této práce pokusil tím, že vybral do kontrolní skupiny 

odsouzené podobného věku, s podobným druhem a frekvencí předchozí trestné činnosti a 

podobnou délkou trestu.  

 

Motivace kontrolní skupiny 

Původní koncept počítal s kvazi-experimentálním designem, v němž kontrolní skupina 

bude sestavena z odsouzených v běžném výkonu trestu, kteří se od absolventů programu 

TERČ nebudou lišit v míře motivace a kteří budou na základě sociodemografických údajů a 

výše rizika spárovány s absolventy programu TERČ. Míru motivace lze kontrolovat i pomocí 

výběru probandů do terapeutického programu i do kontrolní skupiny ze stejných žadatelů, 

přičemž probandi v kontrolní skupině by byli zařazeni na seznam čekatelů. To má však 

několik překážek. 
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V průběhu 8 let, po která realizace programu TERČ trvá, nikdy nebylo tolik vhodných 

zájemců o zařazení do terapie, aby bylo možné odmítat do programu i ty, kteří jinak všechna 

kritéria splňovali. Program naopak po většinu času nebyl zcela naplněn (zatímco kapacita 

oddělení je 21 odsouzených, průměrná roční obsazenost oddělení byla 16,7 odsouzených, po 

odečtení prvního „rozjezdového“ roku pak průměrně 19 odsouzených / rok).  

Druhou obtíží bylo (v případě dostatečného počtu čekatelů) načasování zařazení do terapie, 

resp. kontrolní skupiny. Do programu TERČ byli odsouzení zařazování tak, aby jim do lhůty 

propuštění, resp. podmíněného propuštění zbýval nejméně jeden rok, ne však příliš dlouhá 

doba, během které by přínosy terapie po zařazení do běžného výkonu trestu opět vymizely. 

Pokud by se tato lhůta (prodloužená o roční „dobu čekání“) podařila v případě kontrolní 

skupiny zajistit, zůstává otázka, zda by motivace takové kontrolní skupiny zůstala stejná jako 

u odsouzených zařazených do programu.    

Třetí překážkou byl sběr dat od kontrolní skupiny po uplynutí roční „čekací doby“ (post-

test). Jestliže lze za určitých podmínek garantovat, že odsouzení zařazení do terapeutického 

programu vykonají celý program na jednom místě, tj. ve specializovaném oddělení jedné 

určité věznice v jedné terapeutické komunitě, není toto možné u odsouzených v běžném 

výkonu trestu. Ti mohou být (a byli) přemísťováni do jiných věznic, a to i opakovaně, na 

vlastní žádost z důvodu větší blízkosti k bydlišti příbuzných (kvůli snadnějšímu zajištění 

návštěv), z důvodu zvýšení šancí na podmíněné propuštění (pokud odsouzený věří, že soudce 

v jiném regionu / obhospodařující jinou věznici  je méně přísný), z důvodu vyšších šancí na 

pracovní zařazení (pokud jiná věznice disponuje pracovištěm, které by ho zaměstnalo, a 

volnou kapacitou), ale také z důvodu přeřazení do jiného (mírnějšího či těžšího) typu věznice, 

z kapacitních důvodů a podobně. Motivovat přeřazené odsouzené, jejichž průběh výkonu 

trestu již mezitím změnil směr, k opětovnému vyplnění psychologických testů se ukázalo jako 

nereálné.  

Konečně je organizačně obtížný a eticky sporný i moment samotného čekatelství. Pokud 

by po uplynutí čekací lhůty nebylo zařazení do programu z předem známých důvodů možné, 

jednalo by se o značnou etickou slabinu. Pokud by ovšem možné bylo, byla by znemožněna 

kontrola proměnné „recidiva“. 

Na rozdíl např. od farmaceutických a medicínských studií lze u odsouzených jen obtížně 

využít tzv. placebo-efektu. Odsouzení jsou mnohdy o průběhu výkonu trestu a programu 

zacházení poučenější než mnozí zaměstnanci věznic, vědí, jak vypadá „běžný výkon trestu“ i 
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„terapeutický program“. Není proto možné (nehledě opět na etické aspekty), aby odsouzení 

zařazení do kontrolní skupiny s běžným programem zacházení žili v domnění, že se jim 

dostává určité speciální péče.  

Jediným řešením by bylo zavedení jakéhosi „semi-programu“, který by obsahoval soubor 

nespecifických a neúčinných aktivit (např. zájmových, sportovních apod.), ne však prvky 

specifické pro terapii zaměřenou na trestný čin. Pak by ještě zbývalo formálně ošetřit status 

takové kontrolní skupiny a takového „zacházení“: v případě speciálního zacházení mají totiž 

odsouzení nárok na osvobození od hrazení nákladů na výkon trestu, takové speciální 

zacházení má však svá přísná pravidla. 

Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že podmínku stejné motivace lze v reálném 

vězeňském prostředí dodržet jen velmi obtížně, přičemž etické principy na jedné straně a 

formální kritéria na straně druhé působí jako vzájemná protizávaží. Jako řešení se nabízí 

provedení širší evaluační studie s kvazi-experimentálním designem centrálně, s předem 

ošetřenými eventualitami, které mohou v průběhu experimentu nastat, a definovanými 

postupy (např. jak postupovat v případě přemísťování, status kontrolní skupiny ve vztahu 

k hrazení nákladů na výkon trestu a podobně). 

 

Metoda párování  

Původní koncept počítal se spárováním probandů vybraných do kontrolní skupiny na 

základě sociodemografických údajů a výše rizika s účastníky programu TERČ. Toto kritérium 

není v zásadě neproveditelné, s přibývajícím počtem proměnných (věk, výše rizika, počet 

trestných činů, sociodemografické údaje) však stoupá požadavek na dostatečnou velikost 

skupiny 

 

Motivace k vyplnění dotazníků 

Dotazníky v kontrolní skupině mohly být administrovány jen díky dobré vůli kolegů-

psychologů, a rovněž dobré vůli probandů. Obtížnější přitom bylo shromáždit data z post-

testu. Nejenže řada odsouzených byla propuštěna či přeřazena do jiné věznice, ale zejména 

nebylo snadné přesvědčit odsouzené v běžném výkonu trestu o smyslu vyplnit dotazníky po 

dlouhé době znovu. Nabídka, která fungovala ve specializovaném oddělení a v němž byli 

účastníci programu informováni o tom, jak si v programu osobnostně stojí, nebyla v tomto 
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případě atraktivní. Právě tato motivace stála za tím, že bylo vybráno tak málo post-testových 

dotazníků od kontrolní skupiny. 

  

3.5.2 Další možnosti srovnání 

Odpadlíci a recidivisté 

Ve studii by se nabízelo v rámci skupiny odsouzených zařazených, resp. vyřazených 

z programu TERČ rovněž důkladnější srovnání absolventů a odpadlíků, resp. těch odpadlíků, 

kteří se na svobodě osvědčili, s těmi, kteří po propuštění selhali. K tomu však byl počet 

probandů příliš nízký. Proto byli naopak dáni do jedné skupiny odpadlíci a recidivisté, třebaže 

je zřejmé, že se jedná o poměrně heterogenní skupinu. Tato heterogenita se nám však zdála 

menším zlem, než ignorováním odpadlíků „vylepšovat“ číslo výsledné recidivy buď jejich 

prostým nezapočítáním při vyloučení z terapie, nebo jejich vymazáním i ze seznamu 

zařazených odsouzených a „předstíráním“, že tito lidé v programu nikdy nebyli.  

 

Impulzivní vs. neimpulzivní 

Pokud by byl soubor dostatečně veliký, nabízel by se rovněž prostor pro srovnání 

impulzivních násilníků s neimpulzivními, případně srovnání „spravedlivých hrdinů“, 

působících především uvnitř dané subkultury, s „asociály“ (násilí namířené proti běžné 

společnosti za účelem zisku bez rozlišování mezi oběťmi). 

 

3.5.3 Kvalita recidivy a doba sledování 

Bylo by velmi zajímavé sledovat způsob recidivy propuštěných odsouzených – absolventů 

programu TERČ. V jednom případě propuštěný zrecidivoval stejně jako při předchozí trestné 

činnosti tím, že se zbraní v ruce přepadl banku. Tento člověk v pozdějším výkonu trestu v jiné 

věznic, zhruba po dvou letech od propuštění ze specializovaného oddělení v Liberci, spáchal 

sebevraždu. Jeden propuštěný frekventant programu TERČ se popral. Ostatní recidivující 

nespáchali násilné trestné činy. V jednom případě bylo sporné, zda se jednalo o recidivu – 

tento jedinec byl po propuštění z programu TERČ a několikaměsíčním pobytu na svobodě 
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odsouzen za trestný čin, který spáchal ještě před absolvováním programu TERČ. Pro 

nedostatek přesných informací byl tento odsouzený přesto započítán do recidivy. 

Malý vzorek recidivistů může výrazně zkreslovat výsledná porovnání statistik recidivistů. 

Při současné dosažené efektivitě programu by bylo na 50 recidivistů umožnit program 

absolvovat 300 odsouzeným, což by znamenalo přijmout do terapie téměř 500 vězňů. To 

vzhledem ke kapacitě oddělení, v němž byl výzkum prováděn, a k časovému omezení nebylo 

možné. Řešením do budoucna by bylo implementovat shodný program do více 

specializovaných oddělení Vězeňské služby.  

Doba sledování recidivy byla rozdělena na dobu do 6 měsíců, do 12 měsíců, do 24 měsíců 

od propuštění a na časově neomezenou recidivu. Jako hlavní ukazatel byla zvolena lhůta 

jednoho roku. Jistě by bylo v dlouhodobém horizontu přínosnější uvádět jako dobu sledování 

recidivy nikoliv 12 měsíců, ale 24 nebo ideálně 36 měsíců od propuštění. To však jednak 

přesahuje časový horizont této práce, jednak chybí srovnatelné údaje. Alena Marešová 

z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na III. Kriminologických dnech v Hradci 

Králové v lednu 2015 ústně prezentovala výsledky studie, která zjistila recidivu běžných 

pachatelů trestných činů do dvou let od propuštění ve výši 48,1 %. Tento údaj však ještě 

nebyl publikován, navíc se netýká násilníků. 

Program TERČ však pokračuje dál, nová data jsou připojována k již sebraným a jistě 

mohou být jednoho dne využita ve vyšším počtu a v novém kontextu. 

 

3.5.4 Efekt a dynamika terapie a jeho vliv na recidivu  

Efekt terapie a jeho vliv na recidivu 

Jakkoliv je psychoterapie zaměřená na trestný čin poměrně jasně strukturovaná intervence, 

s přesně danou týdenní hodinovou dotací a ročním plánem, a jakkoliv intervence samy o sobě 

jsou cílené na rozvoj určitých schopností či na posílení určitých témat, z nichž klíčovými je 

posilování sebepoznání a sebenáhledu, nácvik sebekontroly, konfrontace s vlastními 

obrannými mechanismy a posilování volních vlastností, mohlo by být odvážné tvrdit, že je 

efekt terapie plně pod kontrolou. Ve skutečnosti může být program TERČ „black-box“ , 

o jehož pravém efektu (např. podpora a přízeň personálu, kultivovanější prostředí, častější 

možnost návštěv díky blízkosti rodině apod.) lze jen spekulovat. 
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Zde by bylo možné v budoucnu volit mezi dvěma strategiemi: 

1. Jako kontrolní skupinu postavit co nejpodobnější program nebo dva programy, avšak 

bez prvků terapie zaměřené na trestný čin, případně terapeutické komunity. Názorně 

to ukazuje obrázek XX. To by mohla být užitečná inovace programu. 

2. Smíři se s tím, že program naplňuje očekávání, ať už za to může cokoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika terapie  

Účastníci terapie byli měřeni psychodiagnostickými nástroji na začátku terapie a k jejímu 

konci. Z metodologického hlediska, totiž kvůli zachycení dynamiky vývoje mezi počátečním 

a konečným měřením,  by bylo bývalo výhodnější mít k dispozici měření tři: před, 

v průběhu a po terapii. Bylo by zajímavé sledovat změny v průběhu terapie – zda se 

odehrávaly pouze v rovině měření osobnostních proměnných, nebo pouze v chování, případně 

na obou polích. Ukazovalo se třeba, že účastníci programu v terapii velmi dobře fungovali 

(zapojovali se do skupin, byli otevření, dávali ve skupinových sezeních cenné zpětné vazby 

ostatním, projevovali sebenáhledu), což jim ovšem nebránilo v rámci běžného „oddílového“ 

života podílet se na černých obchodech, užívání návykových látek, šikaně nebo jiném 

překračování norem. 

PROGRAM A 
 

Samostatné oddělení 

Terapeutická komunita 
Terapie zaměřená na 
trestný čin 

Konfrontační přístup 

Vedení k sebenáhledu 

Relaxace 

Aktivita B 

 

PROGRAM B 
 

Samostatné oddělení 

Terapeutická komunita 
Relaxace 

Aktivita B 

PROGRAM C 
 

Samostatné oddělení 

Relaxace 

Aktivita B 

Obrázek 11: Kontrolní skupiny formou aproximovaných programů 
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Zařazení mezihodnocení v průběhu terapie by pravděpodobně bylo užitečnou inovací. 

Současně by mohlo vnést větší klid do očekávání terapeutů, kteří někdy očekávají „aspirinový 

efekt“ (po intervenci nastane okamžitě zlepšení) příliš brzy, ať už je tím myšleno snížení rizik 

po nasazení intervence nebo po dokončení programu. Někdy však mohou myšlenky, zážitky a 

zkušenosti z ročního terapeutického programu v odsouzeném zrát léta, než je vnitřně zpracuje, 

začne se k nim vracet či se jimi řídit. Terapie nefunguje jako aspirin, ale potřebuje čas. 

 

Efekt zrcadlové studie  

S výše uvedeným může souviset i jiný efekt, který byl pozorovaný v grafických výstupech 

multivýběrové ANOVY u stabilních absolventů a u těch, kteří později zrecidivovali. Rok před 

terapií ležela kritická hodnota (např. obecné hladiny integrovanosti v dotazníku SPARO) u 

skupiny A výše (= „lepší“ výsledek) než skupiny B. Během roku stráveném ve výkonu trestu 

hodnoty v obou skupinách klesly, zhoršily se, a to téměř paralelně. Z následující terapie se 

však pozdější zdála více profitovat skupina B, jejíž hodnota skončila vysoko nad hodnotou 

skupiny A. Skupina A jsou ovšem stabilní odsouzení, zatímco skupinu B tvoří pozdější 

recidivující. Jak je možné, že skupina B dosáhla mnohem lepšího výsledku, prošla mnohem 

větší změnou, a přesto to pak byla ona, která zrecidivovala? 

Vysvětlením může být opět skutečnost, že terapie nemá aspirinový efekt, ale potřebuje čas. 

Zatímco vědomá složka odsouzených procházela značnými změnami v dynamice vnímání, 

prožívání, poznávání, nevědomá část zatím „setrvačností“ pokračovala po dráze, po které se 

ubírala celý život předtím… Je to však jen jedno z možných vysvětlení. Plakativnější by byla 

domněnka, že odsouzení (a zvlášť recidivisté) se naučili rozpoznávat sociálně žádoucí 

postoje, které pak do dotazníků „na objednávku“ vkládali. 

Ale i to by byl svým způsobem přijatelný výsledek. 

  

3.5.5 Nestandardizované testy 

Zde jde zejména o použití nástroje PCL:SV a HCR-20, které po převážnou část trvání 

výzkumu nebyly na českém trhu v jazykové mutaci a s příslušnými normami k dispozici. 

PCL:SV není k dispozici nadále. Delší verze, PCL-R, však v češtině vyšla a bylo značným 

překvapením, že zcela převzala americké normy, resp. hraniční body „cut-off“, za kterými se 
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již hovoří o psychopatii, třebaže je z evropské literatury známo, že u evropských respondentů 

tyto americké normy podhodnocují, tj. při stejném dosaženém skóre jsou evropští respondenti 

ve skutečnosti více psychopatičtí.  

To se mohlo promítnout i do výsledků PCL:SV v této studii. Do doby, než bude v České 

republice vydána verze PCL-R s validizovanými normami, však v této věci nelze mnoho 

udělat, nechtěl-li se autor pustit zcela izolovanou, vlastní cestou. 

 

 

4 ZÁVĚR A PERSPEKTIVY 
 

Do programu TERČ bylo od roku 2008 do roku 2015 zařazeno 100 odsouzených, z toho 

65 jedinců program řádně dokončilo a 57 bylo propuštěno na svobodu. Před zahájením 

programu TERČ byly měřeny behaviorální ukazatele (kázeň, suicidalita, postoje k terapii), 

kriminogenní rizika (HCR-20, PCL-R), prožívání (Dotazník životní spokojenosti, SOS-10) 

a psychologické charakteristiky (NEO-PI-R, PSSI, MMPI-2, SPARO). Psychologické 

charakteristiky byly měřeny i po absolvování programu. U kontrolní skupiny byly 

charakteristiky měřeny pouze pomocí dotazníků MMPI-2 a SPARO. 

Z již propuštěných absolventů programu TERČ recidivovalo do 12 měsíců 10,4 %, ze 

všech odsouzených zařazených do programu TERČ selhalo (bylo vyloučeno) nebo 

recidivovalo od roku 2009 bez časového omezení 30,2 % jedinců.  

Srovnání s referenční skupinou prokázalo snížení recidivy u pachatelů násilí do 12 měsíců 

od propuštění o 39,58 % (obecná recidiva násilníků do 12 měsíců X obecná recidiva 

absolventů programu TERČ do 12 měsíců od propuštění), což se rovná effect size přibližně 

0,40. 

Srovnání rovněž prokázalo snížení recidivy u odsouzených se stejným průměrným počtem 

dříve vykonaných nepodmíněných výkonů trestu odnětí svobody bez časového omezení 

(recidiva odsouzených s průměrným počtem VTOS bez časového omezení X recidiva 

absolventů programu TERČ včetně selhání a recidivy vyloučených) o 27 %, což se rovná 

effect size 0,27. 
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V tomto smyslu byla hypotéza, že pachatelé násilí s poruchou osobnosti po absolvování 

dvanáctiměsíčního psychoterapeutického programu zaměřeného na trestný čin ve srovnání 

s kontrolní (zde referenční) skupinou méně často recidivují po dvanácti měsících od 

propuštění, přičemž snížení recidivy (effect size) bude alespoň 0,25, potvrzena. 

Byla potvrzena i většina výzkumných předpokladů: 

- Absolventi programu TERČ zaznamenávali v období během intervence o 74,8 % méně 

suicidálních pokusů a sebepoškozujícího chování a o 45 % méně kázeňských trestů než 

ve dvanáctiměsíčním období před zařazením do programu TERČ v běžném výkonu 

trestu. 

- Absolventi vyšší spokojenost na škále celkové životní spokojenosti a na škále měřící 

spokojenost s vlastní osobou. K těmto změnám však došlo pouze u těch absolventů 

programu TERČ, kteří později po propuštění ve sledovaném období nerecidivovali.  

- Pachatelé násilí proti populační normě přesahují průměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících emoční stabilitu ve smyslu psychické nevyrovnanosti. Absolventi TERČ 

byli po intervenci méně úzkostní, psychicky labilní, nevyrovnaní. U kontrolní skupiny 

nebyly zaznamenány pozitivní změny. 

- Na škálách reprezentujících schopnost anticipovat vlastní chování  a chovat se 

odpovědně a předvídavě došlo u absolventů TERČ ke statisticky signifikantnímu 

zvýšení. U kontrolní skupiny nebyly nalezeny statisticky významné změny.  

- Předpoklad, že soubor vykazuje proti populační normě podprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících sebekontrolu, se potvrdil jen částečně. Rovněž pozitivní změny u 

absolventů TERČ byly zaznamenány jen částečné. Vysvětlením může být výběr 

sledovaných škál, kdy jsou patrné pozitivní změny na škálách sledujících samotnou 

sebekontrolu, nikoliv však na škálách vázaných k sebeovládání v souvislosti 

s návykovým chováním. U kontrolní skupiny nebyly nalezeny statisticky významné 

změny. 

- Soubor vykazuje proti populační normě nadprůměrné hodnoty na škálách 

reprezentujících agresivitu, hostilitu a impulzivitu. U absolventů TERČ se po intervenci 

tyto hodnoty snížily. Kontrolní skupina ve sledovaném období mezi prvním a druhým 

testováním mnoho změn ve vztahu k agresivitě, hostiltě a impulzivitě neukázala. Navíc 

zaznamenané statisticky významné změny či tendence k nim lze interpretovat pouze jako 
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zhoršení stavu či kvality osobnostních charakteristik a jejich posun od populační normy 

do rizikového pásma – zde především zvýšení míry emocionálně impulzivního chování. 

- Soubor vykazoval určité tendence k poruchám osobnosti, zejména paranoidní a 

schizofrenické, ne však dissociální / psychopatické a ne ve všech použitých nástrojích. 

To odpovídá zjištěným středním hodnotám kriminogenních rizik. Absolventi TERČ však 

nevykázali po intervenci nižší hodnoty na škálách reprezentujících poruchy osobnosti než 

před intervencí, zejména u dissociální a paranoidní poruchy osobnosti. 

- Výsledek lze interpretovat tak, že tato porucha osobnosti je v čase poměrně stabilní a 

jako taková neměnná a jen málo ovlivnitelná terapeutickým působením. U kontrolní 

skupiny nedošlo v této oblasti během výkonu trestu ke statisticky významným změnám. 

Celkově absolventi vykázali pozitivní, statisticky významné změny ve sledovaných 

oblastech životní spokojenost, emoční stabilita, sebenáhled, sebekontrola a agresivita, zatímco 

na škálách reprezentujících poruchu osobnosti nebyl pozorován pozitivní, statisticky 

významný efekt.  

U odsouzených, kteří později recidivovali, byly změny signifikantně nižší než u stabilních 

absolventů. U kontrolní skupiny nedosahovaly změny hladiny statistické významnosti. 

V druhé kontrolní, tzv. zrcadlové studii probandi po absolvování programu TERČ dosáhli 

statististicky významných změn u sledovaných proměnných i tam, kde předtím v běžném 

výkonu trestu žádné změny zaznamenány nebyly. 

Práce ověřila následující tvrzení: 

- Bez kvalitního hodnocení kriminogenních rizik není ani efektivní intervence. 

- Rozvoj sociálních dovedností, sebenáhledu a sebekontroly se musí vztahovat ke 

zjištěným kriminogenním rizikům, jinak hrozí, že jsou tyto dovednosti rozvíjeny 

nežádoucím směrem. 

- Terapeutické zacházení zaměřené na práci s trestným činem se zdá být  u odsouzených 

s poruchou duševní a poruchou chování, nebo se specifickými potřebami, efektivnější 

než standardní výkon trestu. 

- Konkrétní psychoterapeutický směr není tak důležitý, pokud se terapeutický proces 

dotýká rizik, která mají být snížena. 

V průběhu řešení práce se objevily rovněž náměty na inovaci studie, měla-li by být někdy 

opakována nebo by na ni bylo navázáno: 
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- Jako kontrolní skupinu by bylo vhodné postavit co nejpodobnější program nebo dva 

„aproximované“ programy, avšak bez prvků terapie zaměřené na trestný čin, případně 

terapeutické komunity. Tak by mohla být nadzdvihnuta poklička „black-boxu“ terapie 

a s větší přesností identifikováno, které prvky terapie zaměřené na trestný čin jsou 

skutečně účinné, aniž by takový postup nutně zraňoval etické principy. V praxi by 

však bylo potřeba připravit dostatečně silné zázemí, kterým věznice v současné době 

nedisponují. 

- Zařazení mezihodnocení v průběhu terapie, které by mohlo lépe vysvětli dynamiku 

během ročního terapeutického programu, včetně toho, proč u někoho nastávají změny 

na psychologické rovině, aniž se projevují na rovině behaviorální, a podobně. 

 

Kromě využitelnosti samotné terapie zaměřené na trestný čin v praxi může vést výsledek 

této studie rovněž k zamyšlení, jak přizpůsobit poměrně rigidní systém vězeňských programů 

zacházení potřebám společnosti, personálu i vězněným osobám.  

Jeden z návrhů počítá s tím, že na základě zjištěných prediktorů by odsouzení mohli být 

zařazováni do intervenčních programů různé intenzity a délky (viz obrázek 12). 

 

 

 

 

 

  

  

  

 (běžný výkon trestu)       .               
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Obrázek 12: Příklad efektivnějšího využití terapeutických zdrojů na základě hodnocení rizik 
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