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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.  

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 

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.  

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.  

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 
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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). 

Výzkum efektivity terapeutického zacházení s pachateli trestných činů zažívá ve světě 

vzestup.  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 

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. 

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. 
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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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2.1.1 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 

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. 

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). 

 
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 

 

2.1.2 Agresivita, agrese a násilí 

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. Násilí je 

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

poškodit. Většina pachatelů násilné trestné činnosti vykazuje zvýšenou  hladinu agresivity, 

hostilních postojů a zlobných emocí jako dispozic k agresivnímu jednání. 

2.1.3 Psychopatie, ASPD a dissociální porucha osobnosti 

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

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

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“.  

.Prevalence dissociální poruchy osobnosti 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.  
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Odhady celoživotní prevalence antisociální poruchy osobnosti 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).  

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. 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.  
 
Tabulka 3: 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 

 

2.1.4 Hodnocení rizik a predikce recidivy 

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). 

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 
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jedince. Teprve poslední desetiletí jsou charakteristická integrací obou těchto historicky 

daných východisek v jeden celek (Urbaniok et al., 2006).     

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. 

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

actuarial) metody. S 90. léty přišly nástroje kombinující statické a nově též dynamické 

faktory. 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. 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.  

2.2 TERAPIE S ODSOUZENÝMI 

2.2.1 Principy efektivních intervencí s odsouzenými 

Zájmem společnosti je investovat zvláštní úsilí (např. specializované zacházení) především 

do těch odsouzených, u nichž toto zvláštní úsilí skutečně povede ke změně  a kde tato změna 

povede ke snížení. 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“). Řada meta-analytických studií nejen potvrdila, že rehabilitační programy 

vedou ke snížení recidivy (Andrews, Zinger et al., 1990; Lipsey, 1992; Lösel, 1995), ale 
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pomohla identifikovat rovněž principy efektivní intervence: princip rizik, potřeb a 

responzivity (Andrews, Bonta & Hoge, 1990; Andrews, Bonta & Wormith, 2006). 

 
Obrázek 1: Dopad práce vs. odborného zacházení na různé skupiny odsouzených (podle McGuire, 2008, a 
Jiřička, 2011) 

  
 

Princip rizik říká, že míra (intenzita) intervence musí odpovídat míře (závažnosti) 

kriminogenních rizik, princip kriminogenních potřeb říká, že intervence musí být zaměřena 

na řešení jen těch potřeb odsouzeného, které jsou zjištěny jako kriminogenní, princip 

responzivity říká, že je třeba volit intervenční styl tak, aby odpovídal (byl responzivní) 

individuálnímu stylu odsouzeného: jeho kognitivním schopnostem a osobnostním 

charakteristikám. Průměrná effect size (v tomto případě Pearsonovo r) pro studie podle tohoto 

principu byla 0,25. Effect size tohoto rozsahu je klinicky relevantní a představuje rozdíl 24% 

mezi skupinou pachatelů s terapeutickým programem a skupinou pachatelů bez terapie.  
  

2.2.2 Terapie zaměřená na trestný čin 

Terapeutický program je postaven na 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 založeného 

v prosinci 2008 pro odsouzené s poruchou osobnosti, kteří se dopustili násilného trestného 

činu. Hlavním cílem terapeutického programu je snížení rizika recidivy a posílení schopnosti 

odsouzeného žít po propuštění samostatně, odpovědně a legálně.  

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 
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plánem aktivit. Terapeutický program tvoří soubor 21 hodin speciálně-výchovných a 

vzdělávacích aktivit týdně, který probíhá v terapeutické komunitě tvořené dvěma 

polootevřenými terapeutickými skupinami. 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).  

 
Tabulka 4: 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 

 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. 
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2.3 METODOLOGIE 

2.3.1 Úspěšnost terapie u poruch osobnosti a recidiva 

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).  

 
Tabulka 5: 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 

  

3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 VÝZKUMNÉ CÍLE  

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.  
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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.   

3.1.1 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: 

a) chování  

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:  Soubor vykazuje proti populační normě nadprůměrné hodnoty na 

škálách reprezentujících emoční stabilitu. 

Předpoklad 4:  Soubor vykazuje proti populační normě poddprůměrné hodnoty na 

škálách reprezentujících sebenáhled. 

Předpoklad 5:  Soubor vykazuje proti populační normě poddprůměrné hodnoty na 

škálách reprezentujících sebekontrolu. 

Předpoklad 6: Soubor vykazuje proti populační normě nadprůměrné hodnoty na 

škálách reprezentujících agresivitu, hostilitu a impulzivitu. 

Předpoklad 7:  Výzkumná skupina vykazuje výrazné tendence k poruchám osobnosti, 

zejména k dissociální a paranoidní poruše osobnosti. 
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3.1.2 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? 

3.2 METODY 

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, 

pokud odsouzeného „dožene minulost“ a je v průběhu trestu odsouzen za další dříve spáchané 

trestné činy, je rovněž sledována recidiva. 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.  
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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). 

3.3 VÝSLEDKY 

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. 

Věkový průměr odsouzených zařazených do terapeutického programu TERČ byl při 

vstupu do programu 27,34 let (SD = 5,50; min 18, max 39). 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. 

 
Tabulka 6: 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 
 

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 
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trestných činů i zařazení do typu věznice. V předpovědi budoucího selhání se osvědčil jednak 

nástroj HCR-20, jednak odhad rizika původních (kmenových) psychologů. 

 
Tabulka 7: 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 

 

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.  

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 
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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.   

 
Graf 1: Průměrný T-skór na škálách dotazníku NEO-PI-R před intervencí a po intervenci 

 
 

Graf 2: Střední hodnoty na hlavních klinických škálách MMPI-2 
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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. 

 
Graf 3: Párový t-test  SPARO před intervencí a po ní – škály SI až FM (N = 54; * p < .001) 

 
Hladina stimulace 

(S) 
Tendence 

riskovat (R) 
Účinná 

integrovanost (I) 
Korektívnost 

(K) 
Sebeprosazování 

(P) 
Vztahová 

dimenze (V) 
 
 

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 ↓). 

Převládající vzrušivý osobnostní profil v subtypech irregulovaný, vznětlivý a hybný se 

statisticky významně posunul směrem k normě. 
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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. 

 
Graf 4: OBECNÁ HLADINA STIMULACE v závislosti na čase a pozdější recidivě 
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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, 

mezi testováním 2 a 3 (po intervenci) došlo k výrazné redukci stimulační hladiny, v případě 

recidivistů pak k posunu z výrazného nadprůměru až do pásma populační normy. 

 

3.4 ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

 

3.4.1 Hypotéza: TERČ snižuje recidivu 

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, byla potvrzena. 

3.4.2 Výzkumné předpoklady 

Byla potvrzena 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.  
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- 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 

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. 

3.4.3 Výzkumné otázky 

1. 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. 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  

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. 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.  

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. 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. Druhou obtíží bylo (v případě dostatečného počtu čekatelů) 

načasování zařazení do terapie, resp. kontrolní skupiny. Třetí překážkou byl sběr dat od 

kontrolní skupiny po uplynutí roční „čekací doby“ (post-test). 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 

„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. Řešením by bylo zavedení „semi-programu“, který by 

obsahoval soubor nespecifických a neúčinných aktivit. 
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4 ZÁVĚR A PERSPEKTIVY 
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. 

V průběhu řešení práce se objevily rovněž náměty na inovaci studie, měla-li by být někdy 

opakována nebo by na ni bylo navázáno: 

- 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. 
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