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Abstrakt 

Dizertační práce nazvaná Psychosociální charakteristika mladistvých pachatelů 

závažných trestných činů se zabývá problematikou mladistvých odsouzených pro trestný čin 

vraždy v ČR. Text dizertační práce je rozdělen na kazuisticko-teoretickou a empirickou část. 

Obě části těží z rozsáhlé výzkumné studie realizované na souboru 19 mladistvých v českých 

věznicích specializovaných pro tuto věkovou kategorii. Kazuisticko-teoretická část navíc 

pojednává o vybraných socializačních i osobnostních charakteristikách souvisejících 

s trestnou činností mladistvých. Empirická část přináší bohatá výzkumná zjištění o 

mladistvých vrazích včetně pachatelek ženského pohlaví získaná baterií psychologických 

metod a rozhovory s odsouzenými.   
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Abstract 

 Dissertation thesis Psychosocial characteristics of juvenile offenders committing 

serious crimes deals with the juvenile offenders sentenced for a murder commission in the 

Czech Republic. The thesis is divided into two parts that are a casuistic part and empiric one. 

Both parts are based on a large research carried out by means of the sample of 19 juveniles 

within Czech prisons specialized at this age category. Furthermore the casuistic theoretical 

part is focused on particular socialization and personal characteristics related to juvenile 

crime. The empiric part lies in research findings on juvenile murderers including female 

perpetrators resulting from a set of psychological methods and interviews with the convicted 

persons.  
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Úvod 
Je to s kriminalitou mládeže skutečně „čím dál horší“, jak je možné se doslechnout 

pokaždé, když je společnost vzrušena dalším novým medializovaným případem násilné 

trestné činnosti mladistvého jedince? Objektivní odpověď by mohla snad představovat čísla 

v následující tabulce, o nichž referuje Vězeňská služba ČR ve svých každoročních 

statistikách.  

Tab. Vývoj stavu odsouzených mladistvých (2008-2015) 

 

 N   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet ods. mladistvých dívky 4 8 9 9 6 4 5 2 

  chlapci 148 166 142 150 134 77 77 90 

Podíl ods. mladistvých k celk. stavu ods. 0,84% 0,90% 0,78% 0,77% 0,69% 0,57% 0,50% 0,49% 

 

www.vscr.cz (Statistická ročenka 2008-2015, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR) 

Pozn.: Pojmem mladistvý je označována věková kategorie osob, které spáchaly trestný čin, jsou již trestně 

odpovědné, ale jejich postavení v rámci trestního práva je modifikováno, a to zpravidla jak u základů trestní 

odpovědnosti, jejích následků, tak i v trestním řízení, a to buď v rámci obecných trestních předpisů, nebo přímo 

ve speciálních zákonech (Hulmáková, 2012, s. 322). 

Je zřejmé, že počet nových odsouzených mladistvých (dívek i chlapců) má za poslední 

léta naopak spíše klesající tendenci. Každoročně nastoupí do výkonu trestu řádově desítky 

dospívajících hochů a jednotlivé dívky. Podíl mladistvých na celkovém množství spáchaných 

deliktů ve společnosti nepřekračuje ani celé jedno procento. Stav mladistvých v českých 

věznicích odpykávajících si svůj trest je dlouhodobě průměrně okolo 1000, každým desátým 

jedincem je pak mladistvá žena. 

Na začátku 21. století v letech 2000-2004 spáchali mladiství průměrně 7 vražd za rok. 

Za posledních pět let, tj. v období 2012-2016 se průměrný počet snížil na 6 vražd. Je tedy 

zřejmé, že vedle poklesu odsouzené trestné činnosti mladistvých bez rozlišení druhu deliktu i 

nejzávažnější trestná činnost má klesající ráz.  

Jisté negativní změny v trendu páchání TČ vraždy mladistvými pachateli ovšem 

objevit lze. Zdá se, a dokazuje to naše opakované šetření, že se v čase proměnily okolnosti 

vražedných skutků. V souladu s dominantním zištným motivem páchání této závažné činnosti 

je přítomna důmyslnější příprava a příprava vůbec před TČ.  Pachatelé vybaveni vražednými 

http://www.vscr.cz/
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nástroji a brutálně vedené útoky na oběti jsou možná tím, co veřejnost ve skutečnosti šokuje, 

nebo už vlastně ani ne? 

Je možné zaslechnout stereotypně kladené znepokojující otázky: Nedalo se tomu 

předejít? Co bude pak, až trest skončí a vyjde ven? 

Nás v dizertační práci zajímala zejména otázka první, tzn. jaké faktory se podílely na 

nejzávažnějším možném selhání mladistvých. Naším cílem tedy byla studia psychosociálních 

a osobnostních charakteristik, zejména jejich zvláštností, které mohly souviset se spácháním 

TČ vraždy. Velikost zkoumaného souboru o počtu 19 respondentů nám umožňovala záměr a 

snahu o komplexní uchopení jedince v kontextu TČ. 

Dizertační práce je rozčleněna do dvou částí. 

První oddíl dizertační práce je možná netradičně nazvaný jako kazuisticko-teoretická 

část, to proto, že teoretickému výkladu zvolených jevů vždy předchází případová studie, která 

představuje problematiku „v praxi“. Jednotlivé kapitoly se týkají fenoménů, které nápadně 

z dílčích kazuistik vystupují a které se buď mezi mladistvými častěji vyskytly, nebo naopak 

jsou raritní, avšak ne nezajímavé. Jsou jimi: geneze kriminálního chování, edukační vlivy 

rodinné, vrstevnické působení, sexuální deviace a závažná trestná činnost páchaná 

mladistvými děvčaty. 

Teorie si neklade za cíl vyčerpávající pojednání, jde spíše o nástin dané problematiky 

a zmapování dostupných poznatků z české literatury i zahraničních zdrojů. Těžiště dizertační 

práce je pak  jednoznačně ve výzkumné části této práce. 

Empirická část je rozdělená do tří záklaních oddílů. Stručně se jedná o: základní 

charakteristiky výzkumu, výzkumná zjištění z jednotlivých užitých metod a celkové výstupy 

s interpretací.  

Data z výzkumné části jsou hojná a za jejich ziskem stojí vstřícnost ze strany 

personálu věznic i ochota mladistvých odsouzených na šetření participovat.  Mimořádně 

oceňujeme spolupráci mladistvých na mnohdy náročném programu při sběru dat. 

Výsledkem výzkumu jsou získané odpovědi na kladené otázky, dále ucelená představa 

o životní cestě mladistvých a pravděpodobných momentech spouštějících jejich selhání.  



9 
 

Zajímavá je rovněž naše zkušenost s mladistvými vražedkyněmi v rámci výzkumu, 

které představují neprobádanou část závažné kriminality mladistvých. V tomto kontextu nás 

zajímaly příčiny jejich agrese vedoucí až k usmrcení oběti a rozdíly v povaze kriminálního 

chování oproti mladistvým mužům, kteří jsou co do počtu spáchaných deliktů v převaze. 

Mladistvým pachatelkám je v dizertační práci věnována jedna subkapitolka kazuistické 

povahy.  

Bonusem v dizertační práci je komparace mladistvých pachatelů, kteří byli zařazeni do 

výzkumného šetření již v roce 2008 v rámci diplomního úkolu a nyní opakovaně. Dlouhodobé 

sledování mladistvých pachatelů umožnilo zachytit změny v sebereflexi i hodnocení 

rodinných prostředí, případně změny v nahlížení na spáchaný trestný čin a celkově opakovaná 

realizace výzkumu přineslo prohloubení poznatků o skupině pachatelů této věkové kategorie. 

Pozornému čtenáři neunikne, že se celým textem prolínají kazuistiky (10 a představují 

nadpoloviční většinu počtu respondentů výzkumného souboru) mladistvých odsouzených pro 

TČ vraždy.  

Součástí dizertační práce je i přílohová část.  
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Úvod ke kazuisticko-teoretické části 

První část dizertační práce s názvem Psychosociální charakteristika mladistvých 

pachatelů závažných trestných činů je inspirována vybranými případovými studiemi 

(kazuistikami) mladistvých pachatelů trestného činu vraždy.  

Kazuisticko-teoretická část je členěna do 5 kapitol. Každou kapitolu uvádíme 

vylíčením více či méně podrobného příběhu vybraného mladistvého odsouzeného pro TČ 

vraždy, v němž ilustrujeme klíčové milníky z jeho života a podstatné související 

charakteristiky dotvářející obraz závažného TČ. V názvu každého příběhu je vždy obsažen 

vybraný fenomén, který je následně teoreticky zpracován a současně je aplikován analyticko-

syntetický přístup (propojení teoreticko-empirických zjištění). Jednotlivé kazuistiky, v nichž 

označujeme jedince synonymně jako „odsouzené“, nebo „mladistvé“, ctí Zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, tedy zachovávají právo na anonymitu všech respondentů 

výzkumu. (Souhlasné písemné stanovisko všech s účástí na výzkumném šetření je 

archivováno u autorky dizertační práce.) Bez významového rozlišení taktéž užíváme termínů 

delikvence a kriminalita mladistvých. 

1. Charakteristiky životní cesty mladistvého vraha  

Případů, kdy mladistvý jedinec zahájí svou kriminální cestu rovnou tím 

nejzávažnějším trestným činem (vraždou), je jako šafránu, jak ostatně dokládá i následující 

kazuistika. Většina pachatelů se obvykle nějakou dobu pohybuje tzv. na hraně zákona, či 

vykazuje znaky sociální maladaptace, anebo přímo páchá trestnou činnost méně závažné 

podstaty (např. krádeže, podvodné jednání apod.), než jeho počínání vyústí v trestný čin 

vraždy. Trestnému činu vraždy většinou předchází nejen páchání jiné trestné činnosti, ale toto 

období je možné také označit za zásadní pro sběr společensky nežádoucích zkušeností, 

zdokonalování (od plánování po realizaci) nezákonného jednání, případně nárůst jeho 

frekvence a posílení odvahy pro závažnější konání.   

Příběh první – „Když se kriminální cesta rozšiřuje…“ 

Vyřčená asociace k pobytu ve vězení: „Stejně bych se sem někdy dostal…,“ dokládá 

jistý náhled mladistvého na své protiprávní konání. Tvrdí, že za souzený trestný čin prožívá 

pocity viny, dále sděluje, že stále zažívá nepříjemné stavy a průběh činu se mu vrací. 

Přiznává také, že „je v něm něco divného,“ když toto udělal. Současně se ale nahlas zabývá 
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myšlenkami, jak jinak býval mohl na svobodě k penězům přijít (předkládá pouze ilegální 

scénáře).  

S nezákonným jednáním měl odsouzený ještě před spáchaným brutálním činem 

bohaté zkušenosti. První se datují snad od 12 let, kdy opakovaně kradl v kamenných 

obchodech parfémy, značkové oblečení převážně pro svoji potřebu – „chtěl jsem jít 

s dobou“. Postupně se krádeže rozšířily na elektroniku, jejíž prodej znamenal pro 

mladistvého slušný zdroj financí. Záhy si odsouzený troufl na vloupávání do osobních 

automobilů. Cestou k penězům mělo být i okradení známé v jejím bytě, kam se odsouzený 

vypravil se starším (dospělým) komplicem. Dotyčná na úmysl pachatelů přišla a když jim 

vyhrožovala udáním na PČR, byla brutálně ubita. Pachatelé z bytu odnesli peníze, kreditní 

karty a odjeli jejím vozem. O tzv. maskovací vraždě vypovídá nápadná chaotičnost na místě 

činu a značné (a zatím školácké) chyby ze strany pachatelů. Na co peníze mladistvý 

odsouzený v tomto případě potřeboval, není schopen sdělit. 

Jedna z nejvýraznějších potřeb odsouzeného během výzkumného šetření je úsilí o 

pozitivní sebeprezentaci. Tento ústřední zájem mladistvého se projevuje jednak lživými 

informacemi, jednak sdělováním neúplných skutečností ke své osobě. Navzdory blížícímu se 

výstupu z vězení (a očekávatelné radostné emotivitě) odsouzený promlouvá tichým hlasem, 

působí zakřiknutě a staženým dojmem. Vězeňský personál ve shodě se samotným 

mladistvým hovoří o uzavřené povaze a preferovaném samotářském stylu v průběhu celého 

výkonu trestu. Mladistvý uvádí, že na svobodě býval veselý a jiný, nicméně z dostupných 

informací je zřejmé, že měl vždy obtíže se zařazením do kolektivu vrstevníků, je nejistý a má 

nízké sebehodnocení. Výstupy z testové baterie také jednoznačně hovoří o vnitřní nejistotě, 

tenzi a nadměrné introspekci odsouzeného. Výsledky ukazují na jeho submisivní roli až 

závislost v interpersonálních vztazích. Současně je patrná nadměrná citlivost na kritiku 

vůči své osobě, která se může transformovat do zlobných afektů, přestože odsouzený 

používá agresivního jednání ke svému okolí jen minimálně. Také v zátěžových frustraci 

vzbuzujících situacích jedná mladistvý očekávatelným způsobem jako většina vrstevníků, 

tedy nemá zvýšenou tendenci reagovat útočně. Na druhou stranu má mladistvý 

interiorizované antisociální postoje, v jejiž souladu jedná – opakovaně porušuje normy a 

pravidla, bojuje s autoritami. U odsouzeného je patrná snaha prosadit se, vlastní poměrně 

ambiciózní představy o seberealizaci a je schopen za těmito cíli jít.  
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Odsouzený nemá sourozence, přibližně polovinu svého života vyrůstal doma 

společně se sezdanými rodiči. Mladistvý po letech odloučení svou rodinu při reflexi z vězení 

idealizuje, uvádí převážně pěkné zážitky z dětství. Vzpomíná na každoroční letní i zimní 

dovolené, víkendové pobyty na chalupě nebo u prarodičů. Za denní finanční odměnu 

(kapesné) vypomáhal „dobrovolně“ v domácnosti. I když mladistvý hodnotí v rozhovoru 

vztah obou rodičů k sobě jako kladný, v Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 

se objevují jiné závěry: emoční vztah matky je skutečně reflektován jako kladný 

s rozporným výchovným řízením, ale otcovo emočně výchovné působení je odsouzeným 

vnímáno jako záporné a silné. Ověřenou skutečností je rozmazlující matka a přísně fyzicky 

trestající otec. Nakonec sám odsouzený dokládá příklady jednak koalice s matkou proti otci, 

např. matka psala omluvenky a kryla průšvihy mladistvého ve škole, a současně potvrzuje 

krutost otce: „Bylo facek jak při národním potlesku.“ Otec se v rodině příliš nezdržoval 

(vracel se pouze na víkendy), pracovně hodně cestoval (řidič z povolání) a rodinu finančně 

zajišťoval. Matka pracovala jako skladnice. Na syna nestačila, odsouzený se toulal 

s vrstevníky a opakovaně býval několik dní pohřešovaný PČR. Kázání ze strany matky a 

výprask ze strany otce se míjely účinkem. Mladistvému byla nakonec nařízena ústavní 

výchova – pobyt v diagnostickém ústavu a výchovném ústavu pro mládež. Tuto informaci 

odsouzený při pohovoru zcela zamlčí. Existují záznamy o opakovaných útěcích 

odsouzeného z diagnostických pobytů, při jednom z nich se dopustil trestného činu vraždy.  

První stupeň základní školy absolvoval odsouzený bez problémů, na vyučování se 

nárazově připravoval s matkou, učivo většinou zvládal a stačila mu pozornost ve škole. 

Rozumové schopnosti mladistvého jsou při dolní hranici průměrného intelektu (IQ=90). 

Celou povinnou školní docházku odchodil s průměrným prospěchem. Bez zajímavosti není, 

že mladistvý se o škole nebaví negativně, naopak dokonce rád vzpomíná na třídní učitelku, 

se kterou si často mimo vyučování povídal. Odsouzený měl řadu zájmových aktivit. Věnoval 

se úspěšně sportu (fotbal, florbal) a docházel mezi dobrovolné hasiče a na rybářský 

kroužek. Koníčky od druhého stupně postupně opouštěl. Od 7. třídy přiznává mladistvý 

záškoláctví masivního rozsahu a navzdory omluvenkám od matky byl nucen opakovat 

předposlední ročník. Čas za školou trávil mladistvý se staršími kamarády, kteří již nebyli 

školou vázaní. V souvislosti s motivací mladistvého být přijatý do party mezi starší jedince 

neváhal odcizit auto vlastnímu otci a dopouštěl se i jiných „frajeřin“. Mladistvý byl v této 

etapě života silný kuřák cigaret. V rozhovoru neguje zkušenost s jinými návykovými 

látkami, přestože zkušenost s marihuanou dle své dokumentace má. Rovněž vztah 



14 
 

k alkoholu prezentuje mladistvý zdrženlivě a poukazuje na konzumaci „na úrovni“ – „o 

víkendu jsem si dával sekt“.  

Odsouzený se pyšní několikaletým partnerským vztahem, ale rovněž otevřeně 

přiznává četné sexuální zkušenosti – „jedna holka mi nestačí, to jsem poznal, že mám po 

tátovi“. Téma žen a mimomanželských vztahů bylo pojítkem mezi odsouzeným a jeho otcem. 

V této oblasti k sobě nacházeli otec se synem cestu v komunikaci(!). Sexuální vztahy 

mladistvého je možné považovat za nezralé a experimentující. 

I přes zkušenost s uvězněním prožívá odsouzený spokojenost se životem a 

mimořádně optimisticky pohlíží na svou budoucnost. Má konkrétní vize, které jsou spojené 

převážně s rodinou.  

 Znaky trestné činnosti páchané mladistvými  

Protiprávní činnost páchaná mladistvými má svá specifika, kterými se liší od trestného 

jednání dospělých (např. způsob provedení TČ, motivace atd.). Mnohé odlišnosti spojené 

právě s věkem pachatelů souvisí i s vlastnostmi tělesnými a psychickými a odráží se ve 

způsobech páchání TČ. 

Z. Konrád (2004) shrnuje typické znaky TČ páchané mladistvými: pachatelé z řad 

mládeže jednají v souvislosti s trestnou činností spíše emotivně než rozumově, také za použití 

nadměrného násilí, na místě činu zanechávají větší množství stop (prvky vandalizmu), které 

nezahlazují, naopak preferují výhrůžky (obětem, svědkům) použití většího násilí, k TČ se 

uchylují častěji ve spolupachtelství (v partě) – jakmile se jedinec dopouští TČ individuálně, 

jeví se jeho prognóza nepříznivěji, mladiství jsou mnohdy posíleni alkoholem, plánování a 

příprava TČ není u mladistvých dokonalá a neobejde se bez amatérských chyb, někdy o svém 

záměru hovoří před vrstevníky, ale řídí se převážně vlivem situačním a momentální potřebou, 

při TČ majetkově motivované často zůstávají nevšímaví k cennějším předmětům a cílí na ty, 

které se jim aktuálně líbí a hodí (zde je jednoznačná odlišnost v hodnotové orientaci mládeže 

a dospělých a odraz spotřebního způsobu života této věkové kategorie – touha po rychlém a 

snadném obohacení), lup (předměty i finance) užívají ihned  (Konrád, 2004, s. 521). 

 Kriminální kariéra, recidíva, životní cesta 

Trestná činnost v jejím průběhu i okolností před a po ní se u všech pachatelů s počtem 

opakovaných zkušeností a postupným zráním jedince mění. Vývoj a především stupňování 
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kriminálního chování můžeme označit pojmem kriminální kariéra. Jedná se o zažitý 

kriminologický termín. K. Netík. a kol. (1987) hovoří o genezi kriminální kariéry jako 

procesu formování delikventní osobnosti. Tento proces podle nás nešťastně ohraničují 

početím jedince na straně jedné a závažným sociálním selháním na druhé (Netík a kol., 1987, 

s. 32). Z tohoto vymezení plyne pojetí kriminální kariéry z hlediska faktorů, jež TČ 

předcházejí a podílejí se na utváření osobnosti pachatele, ovšem momentem spáchání prvního 

trestného činu jakoby byla geneze ukončena. Později K. Netík (2012) označuje kriminální 

kariérou trestnou činnost ve svém vzniku, trvání, vývoji a eventuálně ukončení (Netík, 2012, 

s. 396). Je možné se také setkat s označením kriminální kariéry pro specializaci pachatele na 

jistý druh trestné činnosti. Výzkumy mládeže vyjadřující se ke specializaci mladistvých 

pachatelů na jistý druh TČ následně v dospělém věku se liší. Ale obecně existují 3 možnosti 

vývoje mladistvého pachatele: 1. po prvním deliktu (příp. se vstupem do dospělosti) svou 

trestnou činnost ukončí, 2. páchají dál různorodou trestnou činnost („generalisti“) a 3. 

soustředí se pouze na vybraný druh TČ, např. sexuální delikty („specialisti“) (von Burgheim a 

Friese, 2010, s. 484-494). Pro mladé pachatele je typická vysoká intenzita kriminálního 

chování, nebo-li krátké intervaly mezi jednotlivými TČ. Tzv. eskalací kriminálního chování 

se rozumí posun v kariéře pachatele k závažnějším typům a formám kriminálního jednání. Na 

druhou stranu však existuje i tzv. fenomén deeskalace, který vypovídá o oslabování 

závažnosti TČ, či jejím ustávání (Blatníková a Netík, 2008, s. 67).  

Řada výzkumníků se zaměřila na moment zahájení kriminálního chování jedince. Je 

zřejmé, že věk počátku trestného páchání je významným prediktorem následné kariéry, 

nicméně zůstává otazník, zda je raná iniciace kriminální činnosti prediktorem vysoké 

frekvence páchání, vyšší závažnosti TČ, nebo delší krimální kariéry jedince, případně 

kombinací všech (Blatníková a Netík, 2008, s. 61).  

V literatuře se někdy objevují obsahově totožná vymezení kriminální kariéry a 

recidívy. S tímto synonymním užíváním obou pojmů nesouhlasí a považuje za důležité je 

významově odlišit např. K. Netík (2012). Recidívu definuje jako opakování trestné činnosti 

(Netík, 2012, s. 396). Analogicky pak užíváme označení pro pachatele – recidivistu. 

Nemyslíme si, že by toto označení bylo podmíněno opakováním nutně stejného druhu TČ, jak 

praví Kriminalistický slovník – Recidivista (z lat. recidivus – „opět se vracející“), osoba, 

dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy (Straus a Vavera, 2010, s. 

170).  
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Životní (deviantní, kriminální) cesta je v pojetí K. Netíka a kol. (1987) oproti 

kriminální kariéře pojem obšírnější, zahrnuje vývoj a proces utváření osobnosti v individuální 

historii, patří do něj vše, co jedince determinuje, včetně milníků směrujících jedince 

k společensky nežádoucímu jednání (Netík a kol., 1987, s. 32-33).  

 Determinanty vzniku a inhibice trestné činnosti 

Mnohdy nelze za kriminálním činem spatřovat pouze jedinou příčinu. Za zrodem a 

vývojem kriminálního chování lze odhalit obyčejně několik příčin, které jsou různě 

provázané, nějak spolu souvisí a také na sebe působí, čímž ovlivňují kvalitu a kvantitu trestné 

činnosti. Existují tzv. rizikové faktory potencující a spouštějící kriminální chování, avšak 

tyto mohou být zmírněny, resp. kriminální chování může být do různé míry inhibováno 

přítomností tzv. protektivních faktorů (Blatníková a Netík, 2008, s. 11). Ochranné faktory 

slouží k vybalancování faktorů rizikových.  

Rizikové faktory představují takové osobnostní či vnější situační okolnosti a 

podmínky, které zvyšují pravděpodobnost vzniku kriminálního (násilného) jednání. 

Protektivní (ochranné) faktory jaou pak vnitřní či vnější podmínky, které tlumí dopad anebo 

působnost rizikových faktorů (Blatníková a Netík, 2008, s. 11). Z hlediska společensky 

žádoucího jednání je logicky nezbytná převaha faktorů ochranných. Naopak páchání trestné 

činnosti je následkem převahy faktorů rizikových, které můžeme označit též jako 

kriminogenní.  Identifikací jejich přítomnosti a především odhalení jejich součinnosti je 

účinným nástrojem pro pravděpodobnostní odhad problematického (kriminálního) chování v 

budoucnosti. Š. Blatníková, P. Faridová a P. Zeman (2014) terminologicky odlišují tzv. risk 

assessment, jímž rozumí posouzení aktuálního stavu rizikovosti jedince, a tedy jeho 

náchylnost ke kriminálnímu chování, a tzv. predikci, prognózu kriminálního chování (i 

recidivního) odvozené od posouzení rizikových oblastí daného jedince (Blatníková, Faridová 

a Zeman, 2014, s. 109, 168-169).   

Š. Blatníková a K. Netík (2008) dělí rizikové faktory na subjektivní a objektivní. 

Prvně jmenované označují rovněž za vnitřní, individuální, nebo osobnostní a týkají se 

vlastností jedince. Pro druhé synonymně užívají označení sociální, vnější faktory. Tyto sytí 

rodina, škola a vrstevnické vztahy (Blatníková a Netík, 2008, s. 12).  

Jiné možné členění rizikových faktorů je na statické, nebo-li relativně neměnné, 

konstatní, na jejichž základě je možné učinit odhad dlouhodobého rizika kriminálního chování 
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(patří mezi ně např. iniciační věk trestné činnosti) a dynamické rizikové faktory. Tyto 

vyjadřují vlastnosti (např. poruchu osobnosti) či aktuální situaci jedince (např. intoxikace), 

které jsou poměrně přístupné změně. Jsou rovněž označovány za kriminogenní potřeby 

(Blatníková, Faridová a Zeman, 2014, s. 109).  

 Subjektivní rizikové faktory 

V následující části se budeme věnovat výčtu nejčastějších subjektivních rizikových 

faktorů, týkajících se vlastností osobnosti.  

Definic termínu osobnosti je v odborné literatuře mnoho. Např. V. J. Drapela (1997) 

přistupuje k osobnosti jako dynamickému zdroji chování, identity a jedinečnosti každé osoby 

(Drapela, 1997, s. 14). M. Nakonečný (1995) osobností pojmenovává individuální celek 

dispozic k psychickým reakcícm, který způsobuje, že v téže situaci reagují různí lidé různě 

(Nakonečný, 1995, s. 9). Relativně stálé vnitřní uspořádání osobnosti, psychické vlastnosti 

osobnosti tvoří tzv. strukturu osobnosti. Unikátní vymezení vlastností osobnosti nabízí O. 

Mikšík (2001). Vlastnosti osobnosti pojímá jako zákonité i složitě determinované, jako 

výsledky interakčních aktivit jedince a okolností života, jako vytvářené a rozvíjené na bázi 

vrozených předpokladů a jako produkty subjektivního „přetavení“ objektivní reality (Mikšík, 

2001, s. 31). 

Poruchy chování a emocí – jejich přítomnost lze považovat za předpoklad juvenilní 

delikvence. Mezi nejrizikovější řadíme hyperkinetické poruchy a tzv. disharmonický vývoj 

osobnosti. Disharmonický vývoj osobnosti je v některých případech alibistický termín, který 

vyjadřuje přítomnost znaků poruchy osobnosti u mladistvého, která pak bývá diagnostikovaná 

v dospělosti. 

V. Hort disharmonický vývoj osobnosti vykládá jako něco více než jen přechodné, 

symptomatické, reaktivní problémy, u kterých hraje větší či menší úlohu i bazální výbava 

psychiky a způsoby jejích projevů, které mohou přesahovat do dospělosti jako osobnostní 

varianta, tj. porucha osobnosti (Hort, 2000, s. 325).  

Do té doby také někdy hovoříme o poruše chování, pro niž je příznačné opakované 

(nikoliv jednorázové nedisciplinované) disociální a agresivní konání, které často překračuje 

společenské konvence. Může se demonstrovat jako neposlušnost, intenzivní výbuchy zlosti, 

krutost k ostatním (lidem i zvířatům), fyzické potyčky (agrese), poškozování cizího majetku 

(vandalství), krádeže, nepoctivost, porušování pravidel – záškoláctví, útěky z domova 
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(Izáková a André, 2015, s. 108; Hort, 2000, s. 325). S poruchami chování souvisí i obtíže 

v kvalitě interpersonálních vztahů – jsou jen krátkého trvání a povrchní, se sobeckým 

zaměřením, s absencí prosociálního chování i schopností empatie. Poruchy chování se týkají 

výhradně dětského a adolescentního věku (Váryová a Andreánska, 2007, s. 469).  

Kontinuita poruchy s nepříznivou prognózou jde od poruch chování v předškolním 

věku, přes disharmonický vývoj osobnosti s nesocializovanou poruchou chování 

v adolescenci (tzn. problémy s vrstevníky, samotářský styl, agresivní chování) do disociální 

psychopatie v dospělosti (Malá, 2000b, s. 317). Nepříznivá prognóza je spojená s raným 

objevením symptomů poruchy (Váryová a Andreánska, 2007, s. 470).  

E. Češková charakterizuje poruchy osobnosti (dříve psychopatie) jako vystupňované 

povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace a které je možné 

vystopovat v dětství (Češková, 2006, s. 255).  MKN-10 (1992) vymezuje poruchy osobnosti 

odchylami v projevech chování jedince oproti přijatelnému reagování většinové společnosti. 

Odlišnosti těchto jedinců se týkají oblasti způsobů chování v interpersonálních situacích, 

projevů emocí, ovládání impulzů a kognitivního zpracování vnějšího světa (Praško a kol., 

2003, s. 18). 

Disociální porucha osobnosti  – porucha, která ze všech poruch osobnosti nejvíce 

souvisí s kriminálním jednáním. Odhaduje se, že přibližně u poloviny všech odsouzených ve 

výkonu trestu je právě tato porucha přítomná. Mezi znaky této poruchy mj. patří antisociální 

(protispolečenské) chování (patrné už v dětství: záškoláctí, krádeže, šikana atp.), tzn. 

ignorování společenských norem a práv, které není ovlivnitelné sankcemi, současně 

s tendencí jej ospravedlňovat (nedostatek sebekritiky) a úsilím jevit se v lepším světle 

případně vinit okolí (sami mají schopnost prožívat vinu nízkou). Dále je u jedinců s disociální 

poruchou osobnosti patrná pohotovost k užití násilí v důsledku nízké frustrační tolerance. 

Z povahových vlastností této poruchy dominuje agresivita a impulzivita, sociální 

maladaptabilita (Heretik sr., 2007, s. 309). Významné je i egocentrické zaměření jedince, 

tedy nezájem a ignorace potřeb okolí, a naopak bezohledné uspokojení vlastních potřeb za 

každou cenu (Češková, 2006, s. 258).  

Hyperkinetická porucha pozornosti a hyperaktivity (ADHD) – tj. diagnostická 

jednotka (tentokrát pro všechny věkové kategorie), charakteristika vypovídající o základním 

nastavení jedince – o jeho celkovém neklidu. Pro tuto poruchu je příznačná dezorganizace 

jednání, včetně sebeřízení, roztržitost, motorický neklid, nedostatečná vytrvalost při činnosti, 
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která nenese okamžitý zisk,  dále emoční labilita a explozivita. K. Netík a kol. (1987) 

upozorňují, že mezi mladistvými násilníky (tedy i vrahy) je explozivita (výbušnost) daleko 

častější přítomnou charakteristikou než agresivita (Netík a kol., 1987, s. 30). 

 Nejnápadnější behaviorální expresí hyperkinetických poruch jsou porucha pozornosti, 

hyperaktivita a impulzivita a porucha pozornosti.  

Mezi tradiční projevy poruchy pozornosti patří: neschopnost organizace činnosti, 

neschopnost vydržet delší dobu u jedné aktivity, přecházení z jedné aktivity na druhou (bez 

dokončení) a snadné vyrušení/vytržení z činnosti. K symptomům hyperaktivity náleží: 

celkový psychický a motorický nepokoj, nezdrženlivost v komentování a verbálních 

projevech (Váryová a Andreánska, 2007, s. 460). Příznaky impulzivity popíšeme později.  

U ADHD je prokázána souvislost s mnohými poruchami chování (lži, krádeže, 

konzumace návykových látek, riskérství a adrenalinové aktivity apod.) a delikvencí. ADHD 

stejně jako její nejtypičtější projev impulzivita spadá pod poruchu seberegulačních 

mechanizmů, a je tedy spojená se sociální maladaptací často ústící do kriminality (Malá, 

2000a, s. 308-311). S. G. Kaplan a D. G. Cornell ale upozorňují, že je však třeba obezřetnosti 

při konstatování příčinné souvislosti mezi psychopatií a ADHD – neexistuje žádná 

publikovaná studie, která by potvrdila u mládeže s příznaky ADHD přítomnost psychopatie za 

použití Hareho PCL-R metody. V jimi realizované studii se mezi poruchami psychopatie a 

ADHD nezjistil silný korelační vztah, pouze mírné překrývání příznaků. Uzavírají, že 

psychopatie není vývojovým důsledkem hyperaktivity a impulzivity; ADHD je pouze slabý 

prediktor násilí (Kaplan a Cornell, 2004, s. 148-160).  

Impulzivita – tj. vlastnost patřící mezi projevy řady psychických poruch. Projevuje se 

unáhleností v reakcích jedince, vztahující se ke schopnosti tlumit puzení a ovládat touhu po 

okamžitém uspokojení potřeb. Impulzivita řídí načasování uspokojení potřeb, týká se tedy i 

schopnosti plánovat.  Přítomnost impulzivity ve zvýšené míře vypovídá o deficitu 

sebekontroly. Pokud se navíc naskytne tzv. kriminální příležitost, snáze jedinec podlehne 

pokušení a dopustí se kriminálního skutku (Válková, 2012, s. 113).  

Nedostatečná sebekontrola se odráží také do nestabilní disciplíny jedince na úrovni 

fungování interpersonálních vztahů a přístupu k plnění povinností. Impulzivní jedinci často 

mají jen krátké partnerské vztahy, a tedy střídají sexuální partnery, rovněž hojně mění své 

zaměstnavatele, dopouští se fluktuace.  
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Impulzivita souvisí s neochotou a neschopností vyčkávat na kýžený stav a naopak 

s tendencí z nevyhovující situace ihned odejít. Částečně může jedincům v tomto směru 

pomoci konzumace návykových látek, které obvykle jedinci přináší subjektivně vnímaný 

profit téměř okamžitě. Impulzivita proto bývá v kombinaci s abuzérstvím (závislostí) častá. 

Se závislostí pak může souviset tzv. depravace osobnosti (snížená úroveň osobnosti, 

postižení v morální a sociální oblasti nezřídka ústící do disociálního chování) (Svoboda, 2006, 

s. 136).   

Impulzivita je provázaná s hyperkinetickými poruchami (je jejich projevem). Např.    

I. Komarovskaya, A. Booker Loper a J. Warren (2007) publikovali studii o 

multidimenzionálním chápání impulzivity a jejím vztahu s poruchami osobnosti a násilím 

(Komarovskaya, Booker Loper a Warren, 2007, s. 1499-1515).  

Agresivita – je relativně trvalá dispozice či vlastnost jedince chovat se agresivně 

(Heretik, 2004, s. 245). Agresivitou se rozumí vnitřní pohotovost k agresivnímu jednání (např. 

Čírtková, 1995). M. Vágnerová (2014) nepochybuje, že vývoj pohotovosti k agresi je plynulý, 

tzn. agrese u mladistvých se obvykle obdobně projevovala již v dětském věku (Vágnerová, 

2014, s. 451). Motivace agresivního jednání může být velmi pestrá, např. zvyšování pocitu 

sounáležitosti s agresivně laděnými jedinci, způsob obrany mínění o sobě, zastrašení, 

zmocnění se lákavého objektu apod. (Spurný, 1996, s. 17-20). K. Netík (1994) v této 

souvislosti uvažuje nad dvojím typem agrese: 1. agresí instrumentální a 2. afektivní (hostilní, 

emocionální, zlobná) (Netík a Netíková, 1994, s. 45). Instrumentální agrese je způsobem, 

prostředkem dosažení jiného žádoucího cíle. Bývá dopředu obvykle vědomě plánovaná a 

ublížení, zabití jiné ososby je jen „nutným zlem“ na cestě k neagresivnímu cíli. Afektivní 

agrese představuje prostředek i cíl současně.  Je situačně podmíněná a jedinci takto se 

projevující hůře ovládají své vnitřní napětí, afektivní labilitu, tj. explozivitu a selhávají jím 

regulační mechanizmy chování (Netík a Netíková, 1994, s. 46). Může být také signálem 

nedostatečných zábran, kdy vnější korekce přestává být účinná a vnitřní se z různých důvodů 

nevytvořila (Vágnerová, 2014, s. 477).  

K. Netík (1994) upozorňuje na důležitý fakt, a sice, že pouhá skutečnost spáchání TČ 

řazeného mezi násilné, nevypovídá nutně o agresivitě pachatele. Dokonce v případě TČ 

vraždy se mnohdy spíše jedná o přítomnost explozivity v osobnostní  výbavě pachatele než 

agresivitě (Netík a Netíková, 1994, s. 46). 



21 
 

Pro úplnost je třeba odlišit pojmy agresivity a agrese. Projevem agresivity je agrese – 

agresivní chování; záměrné jednání, jehož cílem je ublížit jinému člověku (např. Čermák, 

1998).  

Empatie, resp. její absence či nízká úroveň patří mezi významné rizikové faktory 

kriminálního jednání, neboť u jedince nebrzdí agresivní jednání a umožňuje lhostejné 

působení bolesti psychické i fyzické jinému jedinci. Š. Blatníková a K. Netík (2008) uvádějí 

dělení empatie na kognitivní, tj. uvědomění si a porozumění, co může prožívat někdo jiný, a 

emoční, tj. schopnost spoluprožití pocitů druhého jedince (Blatníková a Netík, 2008, s. 21).   

B. R. Loney et al. (2003) udělali zajímavé šetření mezi jedinci s antisociálním 

chováním v oblasti kvality a kvantity zpracování emocionálních podnětů (pokus s prezentací 

seznamu slov). Zjistili, že psychopati reagují pomaleji, pokud vůbec, na slova s negativní 

konotací, a dospěli k závěru o jejich deficitu ve zpracování emocionálních podnětů. Klíčový 

rozdíl mezi acociálními psychopaty a asocionálními nepsychopaty je v přítomnosti 

bezcitnosti u prvně jmenovaných (Loney et al., 2003, s. 66-80). U druhé skupiny jedinců 

s behaviorálními poruchami a výskytem asociálního chování se jedná o tzv. poruchu 

limitovanou adolescencí (adolescence limited), která je vázaná na určité sociální situace a 

s největší pravděpodobností s dospíváním odezní; první skupinu je pak možné označit za 

celoživotně přetrvávající poruchu chování (life course persistent) (National Institue of Mental 

Health, 2000). 

Negativní emocionalita – základní afektivní ladění, které je spojené s úzkostnou 

anticipací nebezpečí z okolí, s pocity ohrožení a jednáním v duchu „nejlepší obrana je útok“. 

A. Caspi a kol. zdůrazňují, že dospívající mají tendenci rychle přetransformovat negativní 

emoce do činů, a tedy i domnělé subjektivně vyhodnocené situace ohrožení přetavit do agrese 

vůči druhým lidem (cit. podle Blatníková a Netík, 2008, s. 24).  

Nižší úroveň rozumových schopností – danost, která se promítá nejen do školních a 

studijních výsledků dotyčného jedince (nechuť k učení), také do jeho snah škole se vyhýbat 

(záškoláctví), ale může mít přesah i do nižší aspirace na dosažené vzdělání, na profesní 

zaměření, a tedy mít vliv i na celkovou spokojenost v životě v budoucnu a dopad na finanční 

situaci. Jedinci s nižším intelektem mají současně vyšší sugestibilitu, jsou tedy více 

ovlivnitelní, tedy náchylnější ke svedení ke kriminálnímu chování (Netík a kol., 1987, s.37).    
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S nedostatečnou inteligencí, také s poruchou osobnosti, vlivem psychotropních látek, 

ale i z jiných příčin může být poškozen proces rozhodování. Základem uváženého rozhodnutí 

je odhad jeho možných vyústění a vstupují do něj minimálně 3 proměnné: 1. pocit hodnoty 

(význam, zisk), 2. míra nejistoty (riziko, nejednoznačnost) a 3. sociální interakce (kooperace, 

kompetice, závist, pocit viny,…) (Koukolík, 2016, s. 22). Mladiství jsou již s to důsledky 

svého rozhodnutí chápat, ale narušená je zejména kvalita sociální interakce (např. ublížení 

druhému s sebou nenese významné pocity viny, které by od sobeckého prosazování potřeb 

odradilo), také je u nich zvýšená pohotovost k riskování pro okamžitý zisk žádaného.  

Pohledem osobnostních rizikových předpokladů se jedná o trojkombinaci nezávislosti 

mladistvého na odměně, resp. imunity vůči trestu, dále zvýšené impulzivity a snížené anxiety, 

tzn. minimální obavy z rizikových situací (např. Vágnerová, 2012).  

B. Emöke (1983) uvažuje ještě o faktoru tzv. sémantické debility, kdy mladiství sice 

znají pravidla a normy společnosti, nicméně jim chybí cit pro jejich přesvědčivé přijetí a 

následný vliv na regulování jejich činnosti. Nefunkční vědomost mladistvé vede k jednání bez 

zábran, bez zodpovědnosti i pocitů viny (Emöke, 1983, s. 132). J. Kocourková a V. Hort 

(2004) na základě svých výzkumů dětských a mladistvých vrahů rovněž nepochybují o jejich 

plném uvědomění fatálnosti svého počínání (Kocourková a Hort, 2004, s. 28-29). 

O. Matoušek a A. Matoušková (2011) uvádí další podstatný znak vážící se k osobnosti 

delikventů – jejich pohled na sebe, tedy sebehodocení. Vyhodnocením několika výzkumných 

zjištění formulují, že většina delikventní mládeže má sebehodnocení negativní, anebo 

chaotické, plné protikladů a nejasných představ o sobě. V menšině jsou pak delikventně 

jednající mladiství s naopak neralisticky přeceňovaným pohledem na sebe (Matoušek a  

Matoušková, 2011, s. 56). Kriminální chování mladistvých, kteří o sobě pochybují, může 

sloužit jako zdroj potvrzení a navýšení vlastní hodnoty, když to není jinými cestami (např. 

výsledky ve škole, výkony v zájmových činnostech v očích vrstevníků apod.) možné.  

S obdobným výkladem delikventní mládeže přicházejí také zahraniční autoři Ch. T. 

Barry, P. J. Frick a A. L. Killian (2003). Odlišují dvě skupiny mladistvých z hlediska jejich 

vlastního ohodnocení – s nízkým sebepojetím a naopak s vysokou sebeúctou. Ti, kteří o sobě 

mají vysoké mínění, jsou delikventní v souvislosti s přehlížením práv ostatních, které 

považují za „podřadné“. Jedinci s negativními pocity vůči sobě se uchylují k agresi jako 

způsobu zvládání  této subjektivně prožívané zátěže. Především v dospívání je potřeba být 

kladně hodnocen aktualizovaná, a pokud je spojena s touhou získat exkluzivní postavení nad 
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ostatními, pak se jedná o motivační a ohodnocující konstrukt zvaný „narcizmus“, který často 

slouží jako obranná maska ke schování pocitů vnitřní nejistoty. Autoři upozorňují, že dříve 

synonymně pojímaný pohled na vysokou sebeúctu a narcizmus jedince nejsou tytéž 

konstrukty. Mají za to, že narcizmus sám o sobě nestačí pro spolehlivou predikci 

problémového (agresivního) chování, musí být ještě přítomna nějaká další složka psychopatie. 

Naopak nízká sebeúcta v kombinaci s narcizmem se jeví jako obrovské riziko pro rozvoj 

delikvence (Barry, Frick a Killian, 2003, s. 139-152). 

Mladiství, kteří mají víru ve vlastní schopnosti, věří, že mají kontrolu nad svým 

životem a zdravý pocit autonomie (samostatnosti a vědomí vlastní kompetence a vůle, 

zodpovědnosti) a necítí se pasivními obětmi nepříznivých okolností (např. doma či mezi 

vrstevníky) jsou si sami protektivním faktorem delikvence (Howard a Johnson, 2000). 

K. Netík a kol. (1987) vytvořili typologii na základě zkoumání struktury osobnosti 

mladistvých a zjistili, že delikventi mají základní sociální postoj „hostilitu“, jejich kognitivní 

činnost je „poruchová“, regulace afektivity je „labilní“, regulace chování není „dostatečná“ 

(chybí svědomí), je přítomna „úzkost v interpersonálním styku“ a „sociální maladaptace“   

(Netík a kol., 1987, s. 58). 

Výše uvedené subjektivní rizikové faktory patří k nejčastějším přítomným 

v případě mladistvých pachatelů. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že mýtus o 

zásadní a trvalé odlišnosti pachatele TČ od nepachatele je ve forenzní psychologii a 

kriminologii překonán (Červený, 2012, s. 92). Vysvětlení kriminálního chování pouze 

osobnostními zvláštnostmi je nedostatečný, vždy je třeba ještě uvažovat o roli 

objektivních rizikových faktorů. Objektivní rizikové faktory řadíme do následujících 

dvou kapitol s ohledem na předkládané kazuistiky.  

 Signály deviantní životní cesty  

    Jako signály deviantní životní cesty jsou vnímány ty vzorce chování, které 

poukazují na sociálně odchýlený průběh životní cesty a které současně naznačují zvýšenou 

pravděpodobnost budoucího sociálního selhání (kriminality) (Netík a kol., 1987, s. 33).  

K. Netík se poctivě výzkumem signálů deviantní životní cesty zabýval a zjistil, že je 

možné už ve školním věku vystopovat u jedince znaky, které mohou předurčovat pozdější 

kriminální chování. Řadí mezi ně: kontakt s PČR (např. vyhlášené pátrání po jedinci, zásah 

při nežádoucím chování apod.), záškoláctví a toulky v čase výuky, konzumace alkoholu a 
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nikotinizmus. Poslední dva body jsou navíc významným prediktorem závislosti. Později, ve 

věku dospívání je výčet signálů předurčujících možné selhání více: opakuje se nadměrná 

absence ve škole vč. toulek, přidávají se návštěvy restauračních zařízení, účast na fyzických 

násilnostech – bitkách, přítomnost kriminální infekce v rodině, kriminalita páchaná 

vrstevníky, mezi kterými se jedinec pohybuje, dále je znepokojivý promiskuitní životní styl a 

nakonec nedisciplinovanost ve škole, příp. na pracovišti vedoucí ke konfliktům (Netík a kol., 

1987, s. 95; Netík a Netíková, 1994, s. 47).  

 Další výzkumná zjištění – prediktory kriminálního chování mladistvých 

Hojné zkušenosti především soudních znalců psychologů, psychiatrů, kriminalistů u 

nás i ve světě s mladistvými soudně stíhanými delikventy se odrazily i v mnoha odborných 

studiích, které pojednávají o vývojových kvalitách životní cesty mladistvých pachatelů. 

Z některých publikovaných zjištění si dovolujeme abstrahovat ta nejzajímavější. 

D. P. Farrington na základě svých bádání vymezil celkem 6 kategorií, jejichž 

přítomnost percipuje jako předpoklad juvenilní delikvence: impulzivita, inteligence, způsob 

výchovy v rodině, kriminalita v rodinné anamnéze, antisociální chování v dětství a socio-

ekonomická deprivace (cit. podle Blatníková a Netík, 2008, s. 16). 

M. W. Lipsey a J. H. Derzon za prediktory závažné násilné trestné činnosti pokládají 

vazbu dospívajícícho či dítěte na delikventní jedince, případně sociální izolaci, brzký delikt 

v anamnéze (již ve školním věku), agresivitu a fyzické násilí, nižší intelekt, problémové 

chování a jiná trestná činnost, komplikované vztahy mezi rodiči a jejich potomky, konfliktní 

rodinné klima, přítomnost abúzu (alkohol či jiné návykové látky) u jedince samého i jeho 

rodičů a antisociálních postojů/chování u rodičů (cit. podle Blatníková a Netík, 2008, s. 36). 

Z kriminologického výzkumu současně vyplývá, že pořádí závažnosti těchto rizikových 

faktorů se v období dětství a dospívání může odlišovat.  

Craig, Browne, Bleck (2008) hovoří celkem o 4 faktorech, které je možno spojovat 

s trestnou činností: 1. dispoziční faktory (osobnostní výbava), 2. historické faktory (tj. 

existence TČ v minulosti, průběh eventuálně předchozího VTOS – účast na programech), 3. 

kontextuální faktory (rodina, sociální opora) a 4. klinické faktory (psychiatrická diagnóza, 

abúzus NL) (cit. podle Blatníková, Faridová a Zeman, 2014, s. 110). 

K. Netík, K. Večerka, J. Neumann a H. Válková ve svých šetřeních mezi mladistvými 

násilníky (ex post TČ) dospěli už v 80. letech k následujícím charakteristikám, parametrům 
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mladistvých delikventů: nižší intelekt, dráždivost, labilita (psychopatologická symptomatika), 

nedostatečně zformulovaný regulační systém (který v běžných situacích funguje, tedy brzdí 

nežádoucí chování, ale v zátěžových situacích na ovládání impulzů a agrese nestačí), sklon 

k nadměrné konzumaci alkoholu (má euforizační ráz i závislostní podíl) vedoucí k obtížím a 

konfliktům v sociálním fungování (Netík a kol., 1987, s. 46). Vysvětlení pro nedostatečnou 

regulaci chování mají tito autoři dvojí: 1. jedinci neznají normy společnosti (nemohou je mít 

ani zvnitřněné) a neví, jak jednat žádoucím způsobem a 2. jedinci systém norem znají a mají 

je zvnitřněné, nicméně je odmítají respektovat a jimi se řídit. Druhá skupina je rozhodně 

početnější (Netík a kol., 1987, s. 57).  

S. G. Little, A. K. Akin-Little a U. H. Mocniak (2003) zmiňují na základě svých zjištění 

několik tezí ke kriminalitě mladistvých: Statistiky TČ ukazují na pokles mladistvých 

pachatelů. Závažné kriminální chování je výsledkem vývojové progrese z dětství. Mnoho 

poruchového chování se vyskytne v průběhu standardního vývoje, ale obvykle se s časem 

rozptýlí. Přes 80% osob s poruchou chování v dětství a dospívání obdrží psychiatrickou 

diagnózu v dospělosti. Chlapci jsou přítomností poruch chování více ohroženi než dívky. 

Kritické období pro demonstraci poruchovosti je dospívání. Učitelé ve škole mají často více 

příležitostí behaviorální poruchy odhalit než rodiče. Za rizikové faktory na úrovni osobnosti 

považují: temperament vyznačující se opozičním vzdorem, negativizmem; dále deficit 

verbálních a exekutivních funkcí (neuropsychologické faktory) a přítomnost deprese a úzkostí, 

které jsou maskovány antisociálním chováním. Rizikové faktory plynoucí z rodiny hodnotí ve 

shodě s mnoha dalšími publikovanými závěry, je to tedy psychopatologie a kriminální 

chování v rodině, nekonzistentní rodičovství a výchovné trestání, přísná výchova, nízká 

úroveň vřelosti, emocionální podpory, špatné sledování dítěte, velikost rodiny a 

socioekonomická nevýhoda. Rizikovost na straně školy spočívá v nedostupnosti učitele 

k efektivnímu řešení problémů, málo ocenění a chvály, nízké nároky na práci a chudé 

vybavení školy. Zvláštní skupinou jsou děti označené jako ADHD – tyto jsou ve škole 

permanentně pod palbou kritiky pro špatný výkon a rušivé chování a zažívají odmítání ze 

strany učitele i spolužáků. Naopak nezažívají kladné posílení, proto se sdružují  a hledají 

pochopení jinde, u obdobně zatížených jedinců, kteří nezřídka „pomohou“ s rozvojem vyšší 

úrovně delikventního chování. Autoři této studie se kloní k existenci silného vztahu mezi 

poruchami chování a ADHD a následné TČ v dospívání i rané dospělosti (Little, Akin-Little, 

Mocniak, 2003, s. 369-393). 
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B. Krisberg a D. Onek (1995) na základě longitudinálních studií (Pensylvánie, 

Pittsburg, Colorado,…) zmiňují souvislosti a příčiny mladistvé kriminality v těchto bodech: 

násilná životní cesta zahájena v nízkém věku predikuje i v budoucnu násilné chování; dále 

společně se vyskytující problémové chování (tj. účast a podíl na mnohonásobných druzích 

TČ, vyloučení ze školy, sexuální aktivita, předčasné rodičovství, členství v gangu, držení 

zbraně, předčasná separace od rodiny apod.), a mnohonásobné rizikové faktory (tj. defektní 

rodinné zázemí, vč. domácího násilí, obtíže ve škole a problematické vrstevnické vztahy), 

které mají tendenci se vzájemně ovlivňovat (kumulace produkuje vyšší stupeň rizika, 

delikventní jednání nabývá závažnějších rozměrů, než by byly dopady jedotlivě působících 

rizikových faktorů). Autoři hovoří o 3 vývojových cestách: 1. cesta střetu autority (z počátku 

tvrdohlavé a vzdorovité chování vůči autoritě, následně vyhýbání se autoritě, tj. záškoláctví, 

útěky z domu a ponocování po venku), 2. skrytá cesta (např. ničení majetku, postupně může 

vést k mírnému, ale i závažnému zločinu) a 3. otevřená (neskrývaná) cesta (začínající mírnou 

agresí, rvačkami a následuje (nej)závažnější násilné chování). Většina pachatelů si podle 

výzkumů prošla vícero nebo všemi cestami (Krisberg a Onek, 1995, s. 3-6). 

R. L. Mullis et al. (2005) se zabývali komplexněji chronickými pachateli a dospěli 

k poznatku o brzkém nástupu problémů těchto jedinců nejprve uvnitř rodiny na úrovni 

obyčejné neposlušnosti, dále útěků z domova, konzumace NL, raného zahájení sexuálního 

života. Součástí nepříznivého vývoje je školní neprospěch, střety s autoritami a 

nedisciplinovanost, následované disciplinárním postihem – vyloučením ze studií. Změna školy 

se ukazuje jako krajně nepříznivý faktor, protože není těmto mladistvým umožněna adaptace, 

zakotvení a navázání stabilnějších vztahů, které pro ně mohou představovat oporu. Místo toho 

jsou problematickými jedinci navazovány asociální vazby s vrstevníky, či staršími 

mladistvými, příp. dospělými. Nepříznivým rizikovým faktorem jsou chybějící vrstevníci 

s pozitivním vzorem a vlivem (Mullis et al., 2005, s. 133-150). 

Shrneme-li signály předcházející závažnému kriminálnímu chování mladistvých, 

ke kterým výzkumnící nejčastěji dospívají ve svých zjištěních, pak jmenujeme 

z osobnostních charakteristik: poruchu osobnosti, agresivitu, explozivitu, impulzivitu, 

egocentrizmus, nízké sebevědomí, nápadnosti v sexuálním vývoji (vč. parafílie), 

závislosti, nižší intelekt, organické poškození mozku; ke společenským ukazatelům 

odborníci nejčastěji řadí: absenci citových vztahů uvnitř rodiny, patologické znaky 

v rodině (zejm. násilí, abúzus, vězení), neuspokojivé, příp. chybějící společenské vazby 

mimo domov, sociální izolaci, nebo naopak příslušnost ke skupině vrstevníků 



27 
 

s antisociálními postoji, ignorace povinností (škola, práce), žádné plány a představy 

vztahující se k budoucnosti – žijí přítomným okamžikem, nemají trvalé zájmy a dále 

odborníci zmiňují: brzký iniciální delikt a gradace frekvence, závažnosti a brutality 

trestné činnosti. 

Předchozí text sice poukázal na empírií dokázané prediktory juvenilní delikvence, ale 

je nezbytné zopakovat, že podstatný není pouhý výčet, tedy přítomnost těchto faktorů u 

jedince, ale jejich kombinace a součinnost. Zároveň mnohé studie poukazují na nezbytnost 

přítomnosti mnohonásobných rizikových faktorů (celý komplex) pro rozvoj delikventního 

chování, a naopak je stejně tak důležitá přítomnost mnohonásobných ochranných faktorů pro 

eliminaci nežádoucích projevů (individuální protektivní faktory mají jen malý dopad na 

snížení zločinnosti) (Hawkins et al., 2000). 

U mladistvého v naší kazuistice došlo ke kombinaci hned několika nepříznivých 

faktorů, které předurčily jeho delikventní kariéru.  

Mladistvý zahájil kriminální cestu už v raném věku (ve 12 letech), zkušenosti sbíral 

sám i ve spolupachatelství (podle druhu TČ a předchozí zkušenosti s ním), závažnost jeho 

trestné činnosti nabývala na intenzitě a skončila nejzávažnějším trestným činem. Povaha 

způsobů kriminálního páchání většinou odpovídala věku mladistvého tak, jak je líčí 

učebnice kriminologie, ale vlivem opakovaných chronických zkušeností docházelo k 

„profesionalizaci“.    

V rodině odsouzeného je možné poukázat na plejádu nevyhovujících fenoménů, 

které dle řady empirických zjištění signalizují pravděpodobnost sklouznutí mladistvého na 

deviantní cestu. Matka mladistvému na veřejnost nekriticky omlouvala nedisciplinovanost 

ve vztahu ke škole,  a nepřímo tak podporovala jeho delikventní rozvoj, v soukromí pak byly 

její požadavky pro mladistvého nečitelné. Otec v rodině absentoval, jeho výjimečná účast na 

výchově byla hostilní a fyzicky trestající. Rodiče nakonec výchovu syna nezvládli a 

mladistvému byla nařízena ústavní výchova, ze které opakovaně utíkal. Lhaní, podvádění – 

vzor chování otce mladistvého ve vztahu k ženě také nepatří mezi žádoucí modely. Otec sám 

měl navíc kriminální minulost. 

Nároky školy byl mladistvý dispozičně vybaven zvládat (IQ=90), ale více než třetinu 

povinné docházky se „matce nepodařilo synovi omluvit“. Záškoláctví tudíž vedlo i 

k opakovaní ročníku. Mnohé delikty páchal mladistvý právě v čase vyučování s jedinci, 
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kteří také nestudovali ani nebyli pracovně zařazeni. Mladistvý ve škole přátele neměl, družil 

se spíše se staršími jedinci. Těmito vztahy a zejména jejich prezentací si sám dopřával 

domněnku vyšší prestiže. Cítil potřebu mezi starší vrstevníky zapadnout, tedy konat tak, aby 

byl přijatý (delikventně).   

Vývoj osobnosti mladistvého lze jednoznačně popsat jako disharmonický ve všech 

jeho znacích. Prognosticky krajně nepříznivá se ukazuje nepoučitelnost mladistvého z chyb, 

tedy nulový efekt z trestu. Vyšetření osobnosti potvrdilo přítomnost antisociálních postojů, 

chování i zvýšenou škálu zloby. Mladistvý má nestabilní sebehodnocení, kolísavou 

představu o své seberealizaci. Touží se prosadit, vyvolat dojem, ale zároveň má obavy 

z odmítnutí, ze selhání. Vnitřně prožívá velkou sociální nejistotu. Páchání trestné činnosti 

mu dodává pocit jedinečnosti. 
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2. Socializační činitel rodina 

Rodině je přisuzován rozhodující a jedinečný vliv na socializaci jedince, dochází v ní 

k prvnímu formování osobnosti. Rodina poskytuje jedinci zázemí potřebné ke společenské 

seberealizaci, je zdrojem zkušeností a vzorců chování, které člověk nemůže získat v jiném 

prostředí. Rodina formuje jedince v průběhu jeho vývoje, je významným nositelem jeho 

budoucích společenských rolí a identity obecně (Fischer a Škoda, 2009, s. 140). Rodina také 

slouží k utváření relativně stabilních názorů, postojů a hodnotové orientace. Pomáhá formovat 

základ pro morální cítění. Představuje celkově model rodinného i mezilidského fungování 

(Šulová, 1998, s. 303-342).  Souhrnně  lze říci, že výchovná a emocionální složka jsou 

důležitými a pro vývoj jedince nezastupitelnými funkcemi rodiny, že spolu nejen úzce 

souvisí, ale jsou od sebe prakticky neoddělitelné. I. Gillernová (2009) celkové výchovné 

působení zahrnující vzájemné emoční vztahy dospělých s dětmi, klima společných činností, 

jejich komunikaci a různé druhy a formy  interakcí nazývá způsobem či stylem výchovy 

v rodině (Gillernová, 2009, s. 336-348). Do výchovy patří také vztah mezi dospělými (rodiči), 

jejich vzájemné jednání, postoje a hodnotová orientace. L. Šulová (1998) považuje v procesu 

socializace v rámci rodiny za nejdůležitější, aby byla rodina soudržná, ale každému členovi 

umožňovala nezávislé samostatné rozhodování, hodnocení a současně poskytovala pocit 

emoční blízkosti a vzájemnosti (Šulová, 1998, s. 303-342).  

Také pro porozumění kriminálního chování mladistvého je poznání rodiny klíčové 

(Sampson a Laub, 1995). 

Příběh druhý – „Když je v rodině kriminální infekce, návykové látky a výchova 

insuficientní…“ 

V případě mladistvého byl trestný čin vraždy logickým vyústěním nešťastné 

celoživotní cesty datující se už z prenatálního období. Mladistvý se narodil matce 

toxikomance, opakovaně soudně trestně stíhané (krádeže, návykové látky) a otci 

recidivistovi, kterého poznal až nedlouho před svým nástupem do vězení. Mladistvý vyrůstal 

do 5 let s matkou a nevlastním otcem. První vzpomínky odsouzeného na dětství se datují do 

tohoto období, kdy s matkou chodil krást a dělal jí komplice: „Postav se tady,“ vybavil si 

odsouzený větu, kterou slýchával při ilegální činnosti  své matky. Byl pravidelně i svědkem 

intravenózní aplikace heroinu matky a jejích „přátel“ toxikomanů. Když vstupoval 

mladistvý do základní školy, byl v péči matky nevlastního otce. Po dvou letech byl trvale 
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svěřen do péče praprarodičů (oba ve věku přes 80 let). Na výchovu dohlíželi sociální 

kurátoři.  

Mladistvý byl považován za nebezpečného jedince – šikanoval spolužáky, byl 

agresivní. Pro problematické chování byl odsouzený odeslán na psychologické vyšetření, 

které prokázalo přítomnost ADHD. Odsouzený ve škole kradl věci spolužákům, rozbíjel 

majetek školy, na vyučující byl vulgární. Proč? „Ňáký vzrušení.“ Do školy chodil zřídka, 

výuku většinou prospal. Prospěchově byl také slabý, stěží postupoval do dalších ročníků, 

někdy ročník opakoval, přestože rozumové schopnosti odsouzeného jsou v pásmu slušného 

průměru (IQ=103).  Pozitivní potenciál odsouzeného nebyli praprarodiče s to rozvíjet, na 

výchovu byli slabí. Zkoušeli různé motivační praktiky, ale neúspěšně. Nikdy na svých 

požadavcích nesetrvali dostatečně dlouho, vyřčené zákazy rušili a odsouzený si dělal co 

chtěl, neposlouchal nikoho. Dobře věděl, kdy a jak se účelově zachovat, aby docílil svého. 

Fyzické tresty někdy i zoufalé či kruté od praprarodičů se míjely účinkem. Emoční rodinné 

vazby odsouzený nereflektuje jako dobré – rozmazlování střídaly spory a konflikty. 

Navzdory odcizeným vztahům představuje prababička pro odsouzeného jistotu.   

Nezvladatelnost výchovného vedení a selhání žádoucího socializačního procesu se 

projevovalo nejen doma a na poli školy, ale i ve volnočasových aktivitách mladistvého. 

Dotyčný se dopouštěl protizákonného jednání – kradl moderní značkové oblečení pro 

vlastní potřebu, ale i elektroniku za účelem dalšího prodeje. Doma kradl peníze. Řídil 

motorová vozidla bez řidičského oprávnění. Od 12 let pravidelně téměř denně a nadměrně 

popíjel tvrdý alkohol. Odsouzený předčasně zahájil sexuální život (ve 13 letech) a navazoval 

četné i neobvyklé sexuální známosti bez emočního doprovodu. Bez zajímavosti není, že 

odsouzený je nekuřák. Skutečnost vysvětluje nepěknou vzpomínkou, kdy byl s matkou 

v nějakém zakouřeném prostoru a nemohl tam dýchat.  

Mezi dominantní charakteristiky mladistvého vedle výše zmíněné potřeby po 

vzrušení (např. rychlá jízda v automobilu, upoutání pozornosti negativním způsobem atd.) 

patří i potřeba obdivu. Odsouzený chronicky touží po vyvolání dojmu, chce na sebe 

upozornit, přitáhnout publikum svými činy. Už na svobodě se věnoval intenzivně cvičení 

v posilovně, aby měl dokonalé, tj. „vymakané“ tělo. Pomáhal si i užíváním anabolických 

preparátů. Obdiv si sliboval i od tance – rapoval a dělal break dance. „Byl jsem frajer.“ 

Odsouzený má potřebu vždy zvítězit. Je citlivý na kritiku od okolí. Největším soupeřem mu 

je ale jeho chronický pocit nejistoty a méněcennosti. Potřebu dokázat vrstevníkům svou 
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„hodnotu“ dokládá i demonstrativní pokus o sebevraždu po krachu vztahu s přítelkyní za 

jejich přítomnosti (lehl si na koleje). 

U mladistvého jsou patrné nízká frustrační tolerance, potřeba se vyhnout konfliktu, 

ale i ztráta sebekontroly ve vzteku. Stejně tak jsou přítomné antisociální postoje a chování. 

Odsouzený se dokáže při sledování svého cíle dopustit hostilního i protizákonného jednání, 

které následně racionalizuje. Např. „oprávněně“ bil svou tehdejší přítelkyni – „byla kurva“. 

Odsouzený je ve své nejistotě podezíravý, produkuje nadměrné fantazie a pedantsky 

vyžaduje věrnost v partnerském vztahu. Při nezdarech vnitřní napětí a nejistota 

odsouzeného logicky narůstají, někdy se sebepoškozuje, jindy útočí na druhé. 

Příkladem nezvládnutí frustrace a prohry je trestný čin ublížení na zdraví a vraždy 

ve stadiu pokusu. Mladistvý posilněn alkoholem na kuráž v kombinaci s anaboliky ve stavu 

středně těžké opilosti zlostně pobodal náhodně tři cizí chlapce, které potkal na cestě za 

mstou – odsouzený šel za novým partnerem své bývalé přítelkyně a pokusil se ze žárlivosti 

zavraždit oba. Průběh svého konání si údajně nepamatuje. Bylo mu 16 let. 

Odsouzený odpykává ve vězení téměř nejvyšší možný trest pro mladistvého 

pachatele, ale paradoxně až pobyt za mřížemi hodnotí jako smysluplné žití (oproti 

dosavadnímu životu na svobodě). Odsouzený se dobře ztotožnil s režimem ve vězení, plně 

mu vyhovuje. Sdělení, že tam má vše, dokonce kamarády zvenku, budí rozpaky, nejen 

s jakými jedinci se před tím družil... Mladistvý by se nebránil ani vyššímu trestu odnětí 

svobody, není motivován bránu věznice opustit (de facto kopíruje životní styl svých 

biologických rodičů). Také vyhlídky do budoucna tomu odpovídají, jsou velmi vágní a 

nezralé. Mladistvému není vlastní touha po vzdělání, ani pracovní návyky. Těší se na 

„holky a peníze“. Pravděpodobně se nebude mít ke komu z rodiny vrátit – rodiče jsou 

střídavě ve VTOS, praprarodiče v pokročilém věku, s nevlastními sourozenci nemá kontakt 

(některé vůbec nepoznal)… Pobyt za mřížemi mladistvému poskytuje jistý řád (tj. pravidelný 

režim dne), stabilitu a hierarchii ve vztazích (tj. letité vztahy se spoluodsouzenými), 

vězeňský režim rovněž přináší odsouzenému uspokojení v seberealizaci (tj. pěstování 

muskulatury), tedy vše, co postrádal na svobodě... 

Přestože je rodina považována za nejdůležitější sociální skupinu, v některých 

případech se sama o sobě může stát zátěží a vést k patologickým jevům své členy (Fischer a 

Škoda, 2009, s. 140). Někdy je socializační proces uvnitř rodiny narušen náhle vstupem 

nežádoucích proměnných, v jiných případech je defektní stále. Rodina a s ní související 
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charakteristiky patří tedy k nejdůležitějším faktorům ve smyslu rizikovosti i protektivity 

jedince. Výchova v rodině odráží míru úspěšnosti socializačního procesu (Netík. a kol, 1987, 

s. 56). Mladistvý z kazuistiky se narodil do rodiny, která byla od samého počátku 

dysfunkční a defektní v mnoha ohledech. Rozhodně mladistvého nevybavila společensky 

žádoucími způsoby jednání a dovednostmi.  

Z hlediska kriminálního chování mladistvých jsou v rámci rodiny obecně předmětem 

zájmu vzájemné vztahy mezi rodinnými příslušníky, jejich fungování, rodinná struktura, 

vyznávané hodnoty a normy.   

Kvalita emočního vztahu mezi rodiči a jejich dětmi a způsob výchovného vedení 

jsou velice významnými faktory pro odhad budoucího kriminálního chování. Nevyhovující je 

absence bezpodmínečného přijetí a lásky a naopak přítomnost negativních emocí rodičů 

směrem k dítěti. Riziko absence emoční podpory a citového vyladění rodičů na jejich 

potomky spočívá jednak ve vzájemném citovém odcizení v období dospívání, jednak to může 

mít důsledky v kontextu společnosti, jak uvádí M. Vágnerová (2014). Jestliže se jedinec 

vyvíjel v citově chladném rodinném prostředí a jeho pokusy o navázání vztahu zůstaly 

neopětovány, nemá takovou zkušenost, aby pro něho lidé měli větší význam. Jsou mu 

lhostejní, nenaučil se diferencovat mezi blízkými a cizími, být empatický apod. Mnohdy 

necítí žádný rozdíl mezi živými bytostmi a věcmi. Nemá tudíž ani důvod chovat se jinak. Je 

zaměřen pouze na své aktuální uspokojení převážně materiálních potřeb. Věci, živé bytosti 

pro něj mají nějaký význam jen tehdy, mohou-li mu poskytnout nějaké uspokojení. Když tuto 

funkci nesplní, lze je, často bez jakéhokoliv emočního prožitku, zavrhnout nebo zničit 

(Vágnerová, 2014, s. 451).  

V případě nedostatku emočních podnětů, především v útlém věku dítěte, dochází 

později k citové nerozvinutosti a hovoříme o tzv. deprivaci (Svoboda, 2006, s. 136). 

Deprivovaný jedinec je citově plochý, schopný pouze povrchního vnímání věcí, žije tzv. ze 

dne na den a subjektivními hodnotami, které jsou často protispolečenské. Maladaptivní 

chování může být u celoživotně deprivovaného jedince spuštěno čímkoliv návodným, např. 

od vrstevníků, v  TV apod. (Lašek, 2004, s. 3-5).  Mladistvý svého biologického otce nezná, 

logicky se tedy neumí vyjádřit, jaký mají vztah. Také s matkou je emoční vazba 

ambivalentní. Mladistvý by po její lásce toužil, ale bohužel jsou city ze strany matky vůči 

svému synovi problematické. Matka nikdy neakceptovala potřeby svého dítěte a vždy 

upřednostňovala zájmy své. Mladistvý má zážitky s matkou pouze záporné, patologicky 
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nabité (např. častý pohled na intoxikovanou matku, která se nemůže o své dítě postarat, 

uspokojit potřebu jemu věnované pozornosti). Volání mladistvého po přijetí a lásce se 

promítalo do vztahů s vrstveníky i do vztahu s přítelkyní. Rozchod s ní mohl být 

pravděpodobně mladistvým prožíván jako další ztráta emoční jistoty, na kterou zareagoval 

svým TČ. O absenci uvědomované hodnoty lidské bytosti (života) mladistvého svědčí i jeho 

chladné počínání na cestě za pomstou, kdy se pokusil zabít bezbranné nevinné děti, které se 

náhodně vyskytly v nesprávný čas na nesprávném místě. Nápadné je (ve vztahu k bývalé 

přítelkyni) i ospravedlňování konání mladistvého (racionalizace).      

Vedle emočního vztahu je důležitý samotný výchovný styl rodičů. Nežádoucí je 

přílišná protektivita a pozornost (reagují tak zejm. matky, když odstraňují překážky stojící 

dětem v cestě, nenechají je tzv. „v tom“), jejímž důsledkem může být jedincova 

nesamostatnost, nezodpovědnost a spoleh na řešení problémů druhými (např. omlouvání 

záškoláctví ze strany matek). Někdy se objevuje i nenávist vůči takovému rodiči a 

výjimečným následkem nejsou ani destruktivní vztahy s jinými autoritami mimo domov 

(Langmeier a Krejčířová, 2006).  

Nevhodným výchovným působením je i nadměrné direktivní vedení. Pedantérství brdí 

vývoj jedince a neumožňuje mu nácvik zdravého sebeprosazování. Dotyčný si pak z rodiny 

odnáší defektní představu o způsobech prosazování svých potřeb.  

V pořádku jistě není ani lhostejné výchovné působení, bez zájmu, bez pravidel. Není 

nic horšího, než když žádná pravidla neexistují. Jedinec žijící bez pravidel prožívá úzkosti, 

cítí se sociálně nezařazen či spíše vykořeněn, má pocit izolace a bezmoci, psychicky chátrá, 

sociáně se rozpadá. A především se obrací proti lidem, škodí jim a napadá je (Lašek, 2004, s. 

3-5). Pokud není nežádoucí jednání (např. násilí) usměrňováno, může se stát osvědčeným 

způsobem sebeprezentace a prostředek k uspokojení vlastních potřeb. Současně je tento 

jedinec nucen hledat normy jinde, mimo domov, často také v nežádoucím prostředí. Nezřídka 

je násilí či jiné nežádoucí chování pouze „zoufalým“ pokusem jedince na sebe upozornit. 

Rodiče, kteří nevyvíjejí dostatečný dohled nad svými dětmi a nemají přehled nad jejich 

pohybem, zejm. co se volnočasových aktivit týče, nezajímají se, s kým se jejich potomci 

stýkají, přináší do cesty potenciální ohrožení jedince kriminálním jednáním.  

Delikvenci může predikovat také nekonzistentnost rodičovských stylů vedení (=různý 

přístup k výchově) i rozporuplný přístup (=rozporné výchovné řízení) jednoho rodiče 

(Blatníková a Netík, 2008, s. 28). K. Večerka (1996) dokonce tvrdí, že nejasnost a 
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nejednotnost (rozpornost mezi stylem rodičů) v cílech výchovného procesu může mít místo 

preventivního působení naopak vliv na akceleraci kriminálního chování (Večerka 1996, s. 8-

11). Počáteční zmatek vyvolaný nedůsledností a nevyrovnaností výchovného vedení, kdy 

rodiče nejprve něco zakáží, posléze povolí, anebo nejprve krutě potrestají a poté projevují 

nadměrně svou náklonnost, bývá záhy mladistvým zneužíváno ve svůj prospěch. O výchovu 

mladistvého byli nuceni se postarat hlavně prarodiče matky. Ač s úctyhodným přístupem a 

dobrou vůlí vzhledem k jejich věku a jistě i křehkosti byla výchova v jejich podání slabá, 

nedostatečná. Svědčí pro ni i nutnost dohledu sociálních kurátorů. Praprarodiče 

mladistvého nebyli důslední, střídali volné zacházení s praktikami trestání. Sám mladistvý si 

byl dobře vědom, že si praprarodiče s výchovou neví rady a v situaci se zorientoval brzy po 

svém – jednal s nimi účelově ve svůj prospěch.    

Při socializačním procesu hrají roli výchovné prostředky – odměny a tresty, jejich 

druhy a frekvence. Praktikováním systému odměn a trestů se jedinec učí anticipovat důsledky 

svého jednání a svých postojů. Je známé, že negativní kritika při výchovném řízení  nepůsobí 

příliš motivačně, zatímco pozitivní ocenění a zpevnění žádoucího jednání povzbudivý efekt 

má. Navíc zážitek vlastní kompetence, kdy je jedinec oceněn, jej povzbuzuje i do budoucna 

činit různá rozhodnutí a nést za ně následky (autonomie jedince). U pozdějších pachatelů 

trestné činnosti byla prokázána absence právě posilování vhodných vzorců chování a naopak 

přítomnost nadměrných a neúměrných tělesných trestů. Někdy dochází v rodinách i 

k praktikování pochybného systému odměn a trestů, kdy je posilováno protiprávní jednání, 

zejména pokud nebylo společností odhaleno. Z rodin agresorů se rekrutují jedinci s vyšší 

tolerancí k násilí. Současně je také vysoce pravděpodobné, že agresivní řešení konfliktních 

situací se stane vzorem  a jedinou normou pro  jednání budoucího pachatele. Přestože 

mladistvý z kazuistiky zažil i fyzické trestání, rozhodně není případem, kde by sehrálo 

podstatnou roli v spáchaném TČ.  

Za mimořádně výchovně závadná prostředí jsou považována ta, kde dochází k – 

jedincovu fyzickému týrání (nepřiměřené bití, škrcení, ale i odmítání spánku, potravy atd.), 

psychikému týrání a zneužívání k uspokojení potřeb dospělého-rodiče (ponižování, 

neúměrné zatěžování povinnostmi atd.), sexuálnímu zneužívání (asistence či nucení k účasti 

na sexuálních aktivitách) a zanedbávání (nedostatek péče, ochrany před riziky, zanedbávání 

hygieny, vzdělávací povinnosti – častá absence ve škole, procesu socializace – zanedbávání 

osvojení pravidel a norem ve společnosti atd.) – jevům souhrnně označovaným jako syndrom 

CAN (Child Abuse and Neglect) (Krejčířová, 2001, s. 702). Některé vědecké výstupy 
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upozorňují  na souvislost syndromu CAN s pozdější kriminální kariérou mladistvých. 

Doposud ale chybí podrobnější vysvětlení tohoto fenoménu. Mladistvý patřil k jedincům tzv. 

ohroženým rodinným prostředím. Dokud byl v péči matky není pochyb o jeho zneužívání 

pro matčiny potřeby (např. role spolupachatele), a tedy vztahové patologii v rodině. Matka 

se o mladistvého v útlém dětství nebyla schopna pro svůj problematický životní styl postarat. 

Po převzetí mladistvého do péče praprarodičů patologických faktorů ve výchově ubylo, ale 

některé formy zanedbávání přetrvaly (např. nedostatečný dohled a kontrola nad 

vzdělávacím procesem – docházení do školy). Oběti takto závadných prostředí pak obyčejně 

pokračují v šíření těchto nežádoucích vzorců jednání  mezi vrstevníky, ale praktikují je i 

později na své potomky.  

Za významný celkový ukazatel funkčního stavu rodiny považuje K. Netík o kol. 

(1987) míru prožívaného pocitu jistoty jedince v rodinném prostředí. Delinkventní jedinci 

častěji pochází z rodin, kde byla atmosféra napětí, strachu a nejistoty (Netík o kol., 1987, s. 

104). Stejné stanovisko zaujímá i koletiv autorů M. Štěchová, K. Večerka a J. Holas (2000), 

když v nestabilitě rodinného prostředí (jako např. rozvody a následná odloučení dětí od 

jednoho rodiče) vidí riziko prožívání nejistoty takového rodinného zázemí, tedy sníženou 

šanci se na změny adaptovat. S nesaturovanou základní potřebou jistoty a bezpečí se pak 

mladistvý může dopouštět různých forem společensky nepřijatelného chování (Štěchová, 

Večerka, Holas, 2000, s. 140-148). 

Pokud rodiče představující modely, vzory pro své potomky nenabízejí různé a 

společensky žádoucí chování, zejm. při řešení zatěžových situací, konfliktů, pak je cesta 

sociálního učení formou nápodoby (s deficitem dovednosti řešit problémy) jednoznačně tzv. 

rizikovým faktorem. Způsob řešení konfliktů v rodině má vztah k delikventnímu chování – 

tam, kde je mnoho otevřených konfliktů mezi rodiči, mají mladiství větší sklon jednat 

kriminálně než jedinci z klidných prostředí (Matoušek a Matoušková, 2011, s. 48). Dalším 

takovým příkladem je v rodině se odehrávající domácí násilí. Jedinec, který byl přítomen 

násilí uvnitř rodiny, ho může vnímat jako přirozenou součást komunikace a interakce a sám se 

ho později dopouští. Klíčové je, aby byla negativní situace v rodině správně jedincem 

pochopena a interpretována, v opačném případě hrozí, že bude představovat vzor k nápodobě 

(Borzová, 2012, s. 71). Výzkum T. Hotton (2003) poukazuje na to, že dětští svědci domácího 

násilí se vlivem sociálního učení s 2x větší pravděpodobností budou též dopouštět násilí, než 

ti, kteří ho nezažili, ale inhibicí (protektivními faktory) rozvoje násilného chování se zdá být 

vyšší intelekt a emocionální podpora mimo rodinu, tj. přítomnost někdo, kdo jedince podpoří 
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a pomůže v nesnázích. Roli hraje i tzv. sociální podpora v podobě náboženské docházky. 

Děti, které docházejí pravidelně na mše, se projevují méně agresivně oproti jedincům 

z ateistických rodin (Hotton, 2003).  

D. Swift (2014) se zabývala domácím násilím z pohledu vlivu na děvče (na ženu) a 

zjistila, že dívky vyrůstající v prostředí napětí a hádek mezi rodiči jsou do násilí vtaženy, 

brání napadaného rodiče, ale po čase dospívají k odsouzení slabšího a pasivnějšího jedince 

(nejčastěji matky) za to, že se tyranovi nebrání. Samy záhy chovají nerespekt k oběma 

rodičům, útočí na ně a své ataky obhajují jako oprávněné. Mezigenerační cyklus domácího 

násilí tímto pokračuje. Domácí násilí mezi rodiči přesahuje často i na veřejnost (např. 

hospodské strkanice rodičů), čímž dochází i ke stigmatizaci dívek pocházejích z těchto rodin. 

Musejí se bránit různým invektivám kvůli rodičům, posměchu okolí, a jsou tedy kandidátkami 

násilného trestného činu. Násilí jim zajišťuje v těchto případech pocit bezpečí a síly (Swift, 

2014, s. 66-70). 

Rodina, resp. její členové mají svým příkladem vliv i na zformování pracovních 

návyků, postojů k disciplíně vůbec. Rodiče fluktuující, nebo pracovními povinnostmi 

nevázaní, vnáší do výbavy mladistvého další rizikový faktor. Totéž platí pro abúzivní styl 

života rodičů. Alkoholizmus rodičů ovlivňuje budoucí proalkoholové chování mladistvých. 

Výzkumy K. Netíka a kol. (1987) potvrdily významnou úlohu zejména otců pro observační 

učení svých dětí z hlediska budoucího abúzu alkoholu (Netík a kol., 1987, s. 110). Mladistvý 

nikdy nedosáhl na drogovou závislost své matky, ale dostával se pravidelně a často do stavů 

těžké opilosti, pil tvrdý alkohol od raného věku (12 let) a užíval zakázané doplňky stravy. 

Mladistvý byl pod vlivem alkoholu také v době spáchání TČ. Na druhou stranu mladistvý 

odmítá v reakci na zkušenosti s matkou kouření.   

Do této kategorie psychopatologie v rodině nepochybně patří i tzv. koncept 

kriminální infekce, kdy soudně trestně stíhaní rodinní příslušníci „nakazí“ stejným 

(trestným) chováním i další členy rodiny. Rodiče mající sami zkušenost s porušováním 

zákona mnohdy trestnou činnost svých potomků schvalují a předávají tak společensky 

nepřijatelný systém hodnot a norem, s nimiž se mladistvý identifikuje (i nevědomě). Ke 

stejným závěrům dospěli i S. Fischer a J. Škoda (2009): Delikventní (kriminální) jednání je 

naučené v průběhu vývoje jedince a v subkultuře, ve které k jeho osvojení dochází, není 

negativně hodnoceno. Často může být toto nežádoucí chování spojováno s kladným 

hodnocením. Problém spočívá v nelegitimních způsobech dosahování cílů a seberealizace, 
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které jsou primárně naučeny jako „normální“ (Fischer a Škoda, 2009, s. 35).   Platí, že se 

nákaza šíří od starších na mladší a spíše se přenáší na jedince stejného pohlaví (gender vzor). 

Mechanizmy tohoto šíření kriminální infekce jsou různé, např. geneticky, výchovným 

působením apod. (Blatníková a Netík, 2008, s. 25). K. Večerka (1996) vnímá rodiče, kteří 

neučí své děti společensky žádoucím vzorcům jednání a neinterpretují svět prosociálně, za 

nezvládající svůj zásadní úkol (Večerka, 1996, s. 8-11). Některé rodiny se vlastně stávají pro 

své děti nedostupností kvalitního vzoru školou zločinu (Štěchová, Večerka a Holas, 2000, s. 

140-148). Vzhledem k výkonu trestu odnětí svobody obou biologických rodičů mladistvého 

lze zjednodušeně říci, že mladistvý převzal jejich životní (kriminální) styl, projevoval se 

antisociálně a kradl již v období školního věku, ale nakonec své rodiče v závažnosti svého 

trestného počínání překonal. S. L. Copel tvrdí, že delikventní matka, jakožto nejdostupnější 

objekt identifikace, se svými patologickými postoji vede potomky k trestné činnosti spíše než 

delikventní otec (Copel, 1973). Vedle nepříznivého prostředí a předkládání antisociálních 

vzorů v rodině je však třeba také neopomíjet genetický vliv na kriminální chování (Koukolík 

a Drtilová, 2006, s. 75). 

Ve výzkumu M. Štěchové, K. Večerky a J. Holase (2000) se ukázalo, že mezi sociálně 

patologické jevy v rodinách delikventních mladistvých patří nejčastěji majetková trestná 

činnost (v 41,7%) a alkoholizmus (přibližně ⅓), pakliže se jich dopouští jeden rodič, jednají-li 

sociálně patologicky oba zároveň, pak je najčastější výskyt alkoholizmu (Štěchová, Večerka a 

Holas, 2000, s. 140-148). 

Mezi slabší rizikové faktory kriminálního chování počítá Š. Blatníková a K. Netík 

(2008) také tzv. neúplnou rodinu, kdy jeden z rodičů v rodinném systému nefiguruje. 

Obyčejně je za kriminogenní faktor považována absence otce ve výchově. M. Štěchová, K. 

Večerka a J. Holas (2000) na základě svých zjištění o jedincích ohrožených delikvencí 

upozorňují, že za 50% tzv. formálně úplných rodin se ve skutečnosti na výchově oba rodiče 

podílejí jen v 25%, tedy otec je často pouze formální vychovatel, který na výchově 

neparticipuje. Samotný fakt neúplnosti rodiny nemusí být z hlediska delikvence fatální, 

podstatnější je, zda zbývající rodič je schopen vhodné výchovné strategie (Štěchová, Večerka 

a Holas, 2000, s. 140-148).            

  S. Demuth a S. L. Brown (2004) vypracovali srovnávací studii neúplných rodin, ve 

kterých absentovala matka a otec. Jiné výzkumy, které sledují rodiny, ve kterých chybí otec 

v souvislosti s delikventním chováním mladistvých téměř nejsou. Autoři dospěli ke zjištění, 
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že mezi strukturou rodiny a delikvencí není jednotný vztah – mezi přítomností pouze matky a 

pouze otce v rodině se ukazují dílčí rozdíly v dopadech na mladistvé. Po ekonomické stránce 

se jeví výhodnější výchova pouze s otcem než pouze s matkou. Rozdíl vlivu výchovy jedním 

z rodičů na školní úepěšnost mladistvého je nulový. Ve vztahu k experimentování s NL je 

výchova otcem více zatížena tímto rizikem i rizikem kriminality. Výchova samotným otcem 

je více poznamenaná absencí emocionální blízkosti a slabším monitoringem mladistvého 

oproti výchově samotnou matkou. Jako zásadní se však ukazuje způsob kontroly mladistvého 

ze strany daného rodiče; pozitivnější dopad má nepřímá sociální kontrola (daná blízkostí, 

důvěrou ve sdílení) než přímá sociální kontrola (tj. přímé ovládací prvky) (Demuth a Brown, 

2004, s. 58-81). 

Za podstatnější okolnost než absence jednoho rodiče  – nepříznivý vliv na zdárný 

průběh socializace však autoři Š. Blatníková a K. Netík (2008) ještě považují, zda je či není 

rodinné klima konfliktní (Blatníková a Netík, 2008, s. 31). Titíž odborníci se vyjadřují i 

k vlivu četnosti sourozenců v rodině na kriminální kariéru a souvislost spatřují zejména 

s mírou frustrace jedince, která je způsobená malou dávkou pozornosti rodičů vůči svým 

potomkům v případě většího počtu sourozenců. Více dětí v rodině je také dáno častějším 

střídáním partnerství rodičů a nárůstem i nevlastních sourozenců. Do úvahy pak připadá i 

výchovná nekompetentnost rodičů (Štěchová, Večerka a Holas, 2000, s. 140-148). Přestože 

mladistvý strádal nedostatkem pozornosti ze strany matky, nebylo to vlivem počtu 

sourozenců. Kratší úsek svého života vyrůstal v neúplné rodině pouze s matkou a jejími 

známostmi z řad toxikomanské subkultury, vlastní otec na výchově vůbec neparticipoval. 

Později byli oba rodiče nahrazeni výchovnou snahou praprarodičů mladistvého a dohledem 

sociálních pracovnic.  

Výzkumy zabývající se negativními vlivy rodinných působení, a tedy 

potenciálních rizikových faktorů na kriminální chování mladistvého, se ve svých 

stěžejních zjištěních dlouhodobě neliší. Např. E. Šotolová (1999) rovněž jmenuje tyto 

nejzásadnější elementy podílející se na pravděpodobnosti kriminálního chování mladistvých: 

1. nedbalost (absence dohledu, kontroly a málo výchovného působení ze strany rodičů), 2. 

konflikt (nedůsledné a rozporné výchovné prostředky rodičů), 3. delikvence přítomná u rodičů 

a 4. rozvrat v rodině, tj. absence jednoho rodiče a předcházející spory mezi oběma (Šotolová, 

1999, s. 38-42).  
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K výše zmíněným rizikovým faktorům lze ještě připojit základní či nižší vzdělání 

rodičů, zejm. matky, která má starosti s pracovním uplatněním a není schopna svým 

potomkům zprostředkovat potřebné informace o chodu života, její nízký věk a nezralost pro 

roli rodiče (nestačí na výchovu a neadekvátně reaguje na potřeby dítěte), duševní 

onemocnění rodičů (zejména afektivní povahy), násilnosti mezi nimi a ekonomický 

standard celé rodiny (chudoba).  

Kazuistika o mladistvém nebyla svědectvím pouze o patologicky fungující rodině, ale 

i o problematické osobnosti odsouzeného. Výskyt kombinace objektivních (rodina) a 

subjektivních (osobnost mladistvého) rizikových faktorů kriminálního chování, je dokladem 

součinnosti i násobení rizikových vlivů, jak pojednáváme již v kapitole 1. Dominantním 

selhávajícím činitelem socializace se jeví společensky nežádoucí postoje a jednání rodičů 

(matky) mladistvého. Skutečnost, že mladistvý se ve vězení cítí spokojeně, kvituje pevný 

režim a řád, a současně nemá žádnou představu o svém dalším životě na svobodě,  je 

smutná a jednoznačným důkazem, že rodinný model selhal. I přes úsilí substitučních 

výchovných zásahů ze strany státu a praprarodičů neměly tyto protektivní faktory 

dostatečnou váhu, aby zamezily (s)páchání TČ mladistvého.  

Přestože za mnohými selháními mladistvých lze spatřovat výše uvedené rizikové 

faktory pojící se s rodinným systémem, dlouholetá vyšetřovací praxe TČ vraždy J. 

Hausknechta (2008) vedla k úvaze, že za mnohými činy mladistvých rodina nestojí – tedy 

nejsou to rodiče, kdo by své potomky např. neposílali do školy, neučí je brutalitě, když sami 

fungují bez jakýchkoliv patologií – a příčina delikventního chování mladistvých není mnohdy 

ani v nich samotných, nýbrž ve společnosti jako takové, ve společnosti, ve které žijí a která je 

obklopuje. Zejména významné osobnosti, které se stávají přirozeně vzorem pro společnost, ač 

nejsou trestně stíhaní, se chovají často neeticky, nemravně a hranice slušnosti se neustále 

posouvá (Hausknecht, 2008, s. 13-19).  
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3. Socializační činitelé mimo rodinu 

Věk mladistvého se z vývojového hlediska částečně překrývá s obdobím dospívání – 

adolescencí. Jedná se o fázi života, ve které jde především o „zápas o identitu“. Dospívající 

hledají a objevují vlastní identitu, tedy, kým jsou. Příkladem adolescentního hledání identity 

je volba hodnot a norem (Vašutová a Nevřala, 2010, s. 221). Základní vzorce identity vyvěrají 

ze selektivního potvrzování a zavrhování jedincových dětských identifikací a současně ze 

způsobů, jak společnost identifikuje mladé jedince, tedy které jednání oceňuje, které zamítá 

(Erikson, 2015, s. 75-76). Formování identity se děje v procesu socializace, v procesu, 

vzájemného působení a zpětné vazby jedince a společnosti. V tomto období se utvářejí 

strategie chování ve vztahu k vlastní sociální pozici (Vašutová a Nevřala, 2010, s. 211). 

Vedle rodiny nabývají na významu při utváření osobnosti jedince v dospívání také 

vztahy mimo domov – dospívající vyhledávají společnost svých vrstevníků, vytváří s nimi 

nové vztahy a společný čas s rodiči se přirozeně zkracuje. Nemusí však nutně ztrácet na 

kvalitě. O. Matoušek  a A. Matoušková (2011) zdůrazňují, že příklon dítěte k vrstevníkům  

během dospívání neznamená rozchod s rodiči ani přetrhání vazeb k původní rodině (Matoušek 

a Matoušková, 2011, s. 82). Výjimkou jsou však pochopitelně mladiství z dysfunkčních rodin, 

kteří ve své půsvodní rodině nemají dostatek podpory, lásky a vedení. Pro takové jsou 

vrstevnické vazby důležitější než cokoliv jiného.  

Vrstevnické vztahy představují novou formu mezilidských vztahů a jsou cenným 

zdrojem informací o sobě (zpětnou vazbou jedinci). G. R. Adams potvrzuje, že vrstevníci si 

vzájemně poskytují informace o stupni popularity, sociálním statusu, prestiži a obecné 

akceptaci v období adolescence (Adams, 2005, s. 8, 13).  Vrstevnické vztahy mají tedy 

nezastupitelný význam při procesu socializace a utváření vlastní identity dospívajících. Jsou 

v tomto období dokonce v mnohých ohledech upřednostňovány. Pro mladistvé je důležité 

patřit ještě někam mimo rodinu, tzn. být členem nějakého společenství vrstevníků (party), být 

ostatními přijímán, a mít možnost si potvrdit vlastní hodnotu. Dospívajícímu dodávají prestiž 

také sexuální zkušenosti. Vztahy s vrstevníky se odehrávají zejména při volnočasových 

aktivitách mladistvých, ale mladiství vstupují do interakce také prostřednictvím školy, která 

se stává dalším místem socializačního působení. Přestože není prostor školy v období 

dospívání mladistvými nijak významně reflektován v měřítku důležitosti, škola je paradoxně 

zdrojem největších problémů tohoto období. Významný podíl na socializaci dospívajících 
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mají i učitelé (mnohdy suplují roli rodiče), a napomáhají tak utváření vlastní identity 

dospívajících.  

Příběh třetí – „Když mají vrstevníci moc…“ 

Mladistvý spáchal trestný čin vraždy ve spolupachatelství v 17 letech (spolupachatel 

byl dospělý o 1 rok starší kamarád). Obětí se stal starší muž seniorského věku (74), kolega 

(obou pachatelů) brigádník. Způsob vedení vražedného jednání byl mimořádně brutální a 

zákeřný. Oběť byla napadena zezadu kladivem (5 úderů) v kombinaci s nožem (15 bodných 

ran) a čin byl dokonán kopy a dupáním na tělo trpícího muže. Přestože iniciátorem 

trestného činu nebyl mladistvý, ani ho nezahájil a do průběhu se zapojil až v terminální fázi 

a následně pomáhal s odklízením oběti, vnímá svou roli na skutku jako podstatnou, 

nevyviňuje se. Trestný čin popisuje detailně, přiznává, že ho má před očima stále jako velmi 

živý sen. Mladistvý líčí i své následné prožívání bezprostředně po spáchání trestného činu a 

další kroky. Se spolupachatelem odcizil osobní automobil a odjeli do zahraničí. Výlet trval 

několik dní, než se rozhodl mladistvý sám přiznat vše přítelkyni, rodičům a nahlásit se na 

Policii ČR. V rozhovoru odsouzený sděluje, že se stále potýká s výčitkami svědomí. 

Uloženou výši trestu – 5 let, na které byl odsouzen, nepovažuje za dostatečné. Sám by si 

navrhl trest smrti. Mladistvý si je vědom dopadu svého činu zejména na své blízké-na 

rodiče. Lítost nad zklamáním rodičů a ostudou objevující se mj. v Nedokončených větách 

dokonce převažují nad úvahami o utrpení samotné oběti. Lze se domnívat, že mladistvý 

„pracuje“ na zpracování svého trestného činu – v rozhovoru sděluje: „Vyrovnal jsem se 

s tím.“ V Nedokončených větách pak zaznívá: Ten, kdo někoho zavraždí… „mívá výčitky, 

ale to přejde“. O postupné adaptaci na fakt spáchaného činu a úsilí ho zpracovat svědčí i 

absence explicitního vyjádření se k trestnému činu v momentech, kde se to během testové 

situace očekávalo. Například v LOGO testu mladistvý píše o svých selháních uvědoměle, ale 

pouze obecně a také v dalších nedokončených větách doplňuje znění vět v duchu dopadu 

svého činu na rodinu (ne na sebe ani na oběť). Motivace trestného činu je šokující, 

potažmo malicherná – údajně hlavní roli sehrála zvědavost pachatelů. Zrod nápadu vraždit 

popisuje mladistvý jako debatu s komplicem při společné směně, „jaký to je, když člověk 

někoho zabije. Přijde děda, zabijeme ho a uvidíme.“ (Pozn. oběť střídala pachatele ve 

směně.) Nelze tedy hovořit o dlouhodobém úkladném plánování vraždy, spíše se jednalo o 

momentální nápad s chvilkovým rozmyslem a přípravou úkonu.  
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Odsouzený je prvotrestaný pachatel, před spácháním vraždy u něho nejsou záznamy 

o jiných přestupcích ani střetech se zákonem. Tato skutečnost se jeví jako příznivá 

vzhledem k předpokládanému a pravděpodobnému vývoji další životní cesty mladistvého po 

propuštění z vězení. Tento, přestože skóruje zvýšeně v některých inkriminovaných škálách 

použitých dotazníkových metod – viz následující text, se nejeví rozhodně jako „agresor“ a 

z nápravných (resocializačních) podnětů v rámci programů pro odsouzené ve VTOS 

pozitivně těží. Na druhou stranu je možné vnímat jako rizikový faktor opravdu nízké 

sebevědomí mladistvého, který vstupuje do interpersonálních interakcí se snahou 

kompenzovat pocity nedostačivosti tendencí „se zalíbit, udělat dojem“ za každou cenu, a 

tedy i přistoupit na nebezpečný, nepřijatelný návrh  (příklad vražedného jednání). Drobný 

signál potvrzující tento úsudek je možné spatřovat v projevené potřebě mladistvého potvrdit 

si svůj relativně dobrý výkon v testu inteligence (WAIS-III) a zažít pozitivní hodnocení, kdy 

jako jediný testovaný vyjevil přání o poskytnutí zpětné vazby jsa si vědom svého výsledku 

v porovnání s ostatními odsouzenými.  

Závěry z testu inteligence řadí odsouzeného skutečně mezi naše „nejinteligentnější“ 

mladistvé pachatele vraždy. Svým výkonem patří současně mezi průměrně inteligentní 

jedince v populaci. Dosažené hodnoty z jednotlivých subtestů vypovídají o slušné socio-

kulturní úrovni mladistvého, o dobrých vyjadřovacích schopnostech vlastních 

myšlenkových procesů, o obecně dobré znalosti faktů (všeobecném přehledu získaného 

především školní edukací), také o početní dovednosti, logickém a abstraktním myšlení a 

v neposlední řadě o funkční paměti.  

Dobrá úroveň rozumových schopností mladistvého byla patrna i při rozhovoru, kdy 

tento dobře rozuměl smyslu kladených dotazů, adekvátně vyjadřoval své myšlenky a 

s ochotou odpovídal. Při doplňování Nedokončených vět se však vyskytly delší latence 

v odpovědích, které lze interpretovat jako pečlivá rozvaha mladistvého nad volbou 

„bezpečných“ odpovědí.  I přes toto zjevné úsilí testovaného působí souhrnně Nedokončené 

věty v podání mladistvého jako zpověď jedince, který má náhled na svou minulost, je si 

vědom svých přešlapů, přesto vyjadřuje jen minimum emocí vůči druhým lidem a vzbuzuje 

podezření, že toho není ani schopen. Tento interpretační zážitek podporuje i zjištění v rámci 

osobnostního dotazníku (MMPI-2), kdy je odsouzený vyhodnocen jako jedinec se 

schizoidním stylem života a rovněž v rozhovoru je zjevné, že se tento neangažuje příliš 

v sociálních vztazích a je spíše introvertně, samotářsky orientovaný.   
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Soukromě pěstovaný „vlastní svět“ mladistvého je živnou půdou pro prožívaný splín 

a negativní vyladění, jak ukazuje i dosažený výsledek v LOGO testu – 23b. Odsouzený 

skóruje v porovnání s ostatními mladistvými odsouzenými pro trestný čin vraždy nejhůře, 

stejně tak ve srovnání s neodsouzenými vrstevníky v populaci, tzn. subjektivně prožívá 

výraznou nepohodu, dlouhodobě není šťastný. Vyjadřuje se k těžkostem v rodině, mj. 

přiznává nutnost vést dvojí život na svobodě po celou dobu dospívání za účelem eliminace 

konfliktu s rodiči při rozdílném postoji k víře a tíhu s tím spojenou. Při rozhovoru mladistvý 

nakonec kladně odpovídá také na dotaz, zda se někdy pokusil o sebevraždu. První úvahy o 

dobrovolném ukončení svého života datuje v období 13-ti let, kdy se chtěl podřezat nožem 

pro neshody s rodiči, ale „nemohl“. Druhým momentem byl pobyt ve vazební věznici, kdy se 

domníval, že bude dlouho odsouzený k výkonu trestu pro spáchaný trestný čin, obával se 

reakce komplice z nahlášení společného činu, měl strach z adaptace na vězeňské podmínky. 

Tehdy byl k dokonání záměru ukončit svůj život asi nejblíže, připravil si prostěradlo, ale byl 

vyrušen dozorcem… Sebevražedné úvahy přetrvávají u mladistvého ve vlnách do dnes, kdy 

si klade otázku, zda má jeho život vůbec smysl. S opatrností lze tendence k sebevraždě 

odsouzeného hodnotit jako nedostatečný zdroj zvládacích mechanismů v situacích zátěže. 

Také výsledný profil MMPI-2 poukazuje u mladistvého na nedostatek účinných 

sebeobranných tendencí a naopak přítomnost příznačných únikových reakcí – regres 

v situacích zátěže.  

Za primárního jmenovatele prožívané nepohody a nízké životní smysluplnosti u 

mladistvého lze označit rodinné klima. Potenciální vlivy – neznámý původ matky jakožto 

adoptovaného dítěte (uvažovaný zdroj přenosu situačně negativního, depresivního ladění 

z matky na syna či jako heriditární vliv), nebo trestní stíhání otce mladistvého za krádež, 

ačkoliv byl odsouzen k podmíněnému trestu (uvažováno jako zátěž v rodině v podobě 

kriminálního stigma) – představují zřejmě maximálně sekundární vliv pokud vůbec. 

Rozhodující a znepokojující vliv na negativní prožívání rodinné atmosféry plyne ze 

životního stylu obou rodičů odsouzeného – matka i otec se hlásí k církvi Svědků Jehovových 

a ortodoxně toto náboženství praktikují. Smutný obraz vypovídající za vše lze nalézt opět v 

Nedokončených větách – Na Štědrý den jsme obvykle… „dělali jakože vánoce nejsou“. 

(Pozn. tradice vánočních oslav je u církve Svědků Jehovových nepřípustná.) Mladistvý byl 

pro vyznávanou víru svých rodičů terčem posměchu mezi spolužáky i obětí šikany ve škole. 

Trpěl nároky svých rodičů a s jejich vírou se neztotožňoval – odtud pramení dříve uvedená 

informace, že byl odsouzený nucen vést dvojí život, aby se vyhnul konfliktům s rodiči i 
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vrstevníky. V jiné nedokončené větě se objevuje, že mladistvý nikdy neodpustí… „svým 

rodičům jejich výchovu“. Ta jej poznamenala dokonec natolik, že v současné době je 

přesvědčen a rozhodnut vlastní děti nemít.  

Mladistvý nereflektuje výchovné působení obou rodičů příliš pozitivně – vidí ho jako 

rozporné ze strany matky a slabé od otce. Navíc emoční vztah obou rodičů hodnotí jako 

záporný.  Popis vztahu se svými rodiči zahajuje mladistvý sdělením, že v dětství a dospívání 

nejvíce strádal kvůli náboženskému vyznání rodičů. To představovalo dominantní rozporné 

téma v interakci mladistvého s rodiči. Dnes s odstupem prožívá vztek i lítost. Dále trpěl 

alkoholismem obou – je přesvědčený, že jsou závislí. Odsouzený vnímal, že mají dluhy, a tak 

rodiče hodně pracují a stres zapíjí alkoholem. Na druhou stranu velmi oceňuje, že vždy 

dokázali našetřit, aby rodina mohla jet v létě na dovolenou. Dostával i pravidelně kapesné a 

peníze na přilepšenou za pomoc v domácnosti. Mladistvý byl zvyklý pomáhat se zvířaty, na 

zahradě i doma.   

Ocenění a pochvalných gest pravděpodobně nejen v rámci rodiny mladistvý ve svém 

životě příliš nezažil soudě z údivné reakce při dotazu, zda byl chválen a jakou formou. 

Pamatuje si na mazlení s matkou v útlém dětství později přetransformovaného do zvídavých 

dotazů na školu a na kamarády z její strany. Mladistvý snahu matky o otevřenou 

komunikaci a její zájem vnímal nepříjemně, mnohá svá sdělení cenzuroval, nebo 

skutečnosti zcela zatajoval. Školní prospěch odsouzeného měla matka pod kontrolou, 

pravidelně nahlížela do žákovské knížky a chodila i do školy. Náplň volného času však 

dozorovala mladistvému jen částečně a zájem o dění projevovala nepravidelně. Jeho 

volnočasové aktivity se odehrávaly mimo domov z důvodu vyznání rodičů, mladistvý měl 

zakázané vodit kamarády na návštěvu domů.  

Otec se do výchovného působení odsouzeného angažoval mnohem méně než matka. 

Jeho dohled, kontrolu reflektuje mladistvý jako volnější. Navíc jej vnímá jako pragmatika, 

který „nedovede emoce“.  

Odsouzený projevuje při rozhovoru nápadné obtíže při vybavení konkrétních 

pozitivních společných rodinných zážitků, rovněž vzpomínka na nejkrásnější životní období 

je velmi vágní, neurčitá, bez emočního zabarvení.  

Paradoxně až pobyt za mřížemi vylepšil subjektivní vnímání odsouzeného vlastních 

rodičů. Přes oboustranné počáteční rozpaky v komunikaci při prvním shledání po 
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odsouzení postupně vylepšili vzájemný vztah a více respektují odlišný pohled na životní styl. 

Mladistvý je svým rodičům vděčný, že jej nezavrhli. Využívají pravidelně možnosti osobní 

návštěvy syna, jsou také v písemném spojení. /Pozn. Je mi umožněno být přítomna jedné 

z návštěv – odsouzený se z návštěvy těšil, při interakci s rodiči se jevil zcela uvolněný, dostal 

od nich maximum možných laskomin, rodiče působili chladným sevřeným dojmem; rovněž 

při nahlédnutí do korespondence (se svolením odsouzeného) jsem se potýkala s dojmem 

emočně chudé investice do řádků pro syna od rodičů, opakovaly se informace o práci, 

povinnostech v domácnosti a podpora byla vyjádřena jen okrajově./ Navzdory subjektivně 

prožívaným narovnaným rodinným vztahům sděluje mladistvý plán se k rodičům po 

propuštění z vězením již nevracet. Útočiště si slibuje u starší již vdané sestry, přestože 

přejala od rodičů silnou víru. Odsouzený projevuje rovněž stesk po dědečkovi. 

Rodiče, sestra a dědeček představují nejbližší vazby mladistvého.  

Jiné vztahy odsouzený prakticky vyjma vězeňské populace nemá. O všechny 

kamarády nástupem do vězení přišel. Nikdy jich neměl hodně, preferoval spíše úzký okruh 

vrstevníků. Vystačil si i sám. Pokud nebyl rodiči zapojen do podílu na chodu domácnosti, 

četl si, do 15-ti let rybařil (měl rybářský lístek). Jeden den v týdnu pravidelně přespával u 

kamaráda a „doháněl“ potřebu revolty při celotýdenní absolutní poslušnosti rodičům. 

Toulali se, hodně popíjeli, trávili čas na sociálních sítích a sledováním porna.  

První zkušenost s opilostí měl odsouzený ve 13-ti letech. V té době preferoval tvrdý 

alkohol, ale měl nepříjemné stavy po vystřízlivění, a tak přešel ke konzumaci piva. Býval 

opilý 1x týdně. Od 15-ti let je i silný kuřák – vykouří cca 15 cigaret denně. Marihuanu požil 

pouze jednou a po silné reakci se další konzumace vystříhal. Jiné drogy již raději nezkusil. 

Rovněž zkušenost s gamblingem neguje.  

Sexuální zkušenosti má odsouzený minimální. V 16-ti letech zažil orální sex 

s náhodnou partnerkou, začali spolu následně chodit, ale sexuální aktivitu neopakovali, 

pohlavní styk neproběhl. Ostatní kontakty s opačným pohlavím byly spíše platonické, 

chvilkové, mladistvý nezažil stav zamilovanosti. Ve výkonu trestu nabyl zkušenost 

s homosexuálními praktikami, ale vnímá je pouze jako náhražkovou aktivitu. Je přitahován 

dominantními ženami – autenticky líčí své fantazie o ženách. 
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Odsouzený se ve vězení věnuje studiu střední školy, resp. učňovského oboru. O 

uplatnění po ukončení výkonu trestu nemluví, ale vyjadřuje touhu po přírodě a nějakém 

vztahu.   

Vedle rodiny jsou k případným objektivním rizikovým faktorům řazeny vrstevnické 

vztahy a vliv školy.  

 Vrstevnické vztahy a volný čas 

Z tohoto hlediska se u jedinců sleduje zejména příslušnost k určité vrstevnické skupině 

a jakou roli v ní dotyčný zaujímá. Pro posouzení rizika kriminálního chování je třeba znát i 

způsob a kvalitu trávení volného času této skupiny a rovněž hodnoty a normy, které jsou 

uvnitř mezi členy vyznávané. Za obzvlášť nepříznivé se jeví holdování alkoholu a 

experimentování s návykovými látkami uvnitř vrstevnické skupiny, někdy označované jako 

party.  

V období dospívání jsou vrstevnické vztahy přirozené a z mnoha socializačních 

důvodů žádoucí. Kromě vzájemného pozitivního působení mladistvých, mohou však být i 

zdrojem obtíží. Dospívající si totiž předávají různé vzory a normy ze svých původních rodin, 

tedy i ty závadné. Někdy se také na zcestí neúmyslně dostává i doposud bezproblémový 

jedinec, který je ovlivněn nežádoucími postoji vrstevníků, které nekriticky přijímá a 

napodobuje. Variantou je vědomé dobrovolné přijetí nevhodných vzorců chování jako důkaz 

identifikace s partou. Zejména v období dospívání má na rozvoj antisociálního jednání 

převažující vliv sociální prostředí (na úkor dědičných vlivů), ve kterém se jedinec vyskytuje 

(Koukolík a Drtilová, 2006, s. 190). Mnohdy bývá adaptací skupinových norem podmiňováno 

setrvání dospívajícího v ní a poslušnost vynucována nátlakem, a to může být příčina 

sociálního selhávání, i kriminálního chování.  

Zejména mladistvý, který se cítí být vyloučen z vrstevnických vztahů, ignorován, 

může delikventní chování použít jako instrument pro připoutání pozornosti vrstevníků, někdy 

i nevšímající rodiny, a také pro zvýšení pocitu vlastní identity (Koudelková, 1995, s. 83). 

Touha vyniknout mezi vrstevníky či se jim alespoň zavděčit, tedy být přijat vrstevnickou 

skupinou, hraje u dospívajících tak významnou roli, že jí není někdy jedinec schopen sám 

čelit (Večerka, 2012, s. 58). Platí jednoduché pravidlo, pokud rodina neposkytuje jedinci 

dostatečné citové uspokojení, hrozí větší náchylnost k vyhledávání a saturování této potřeby 

mimo domov. Otázkou je, zda v těchto případech nekvalitní rodinné prostředí nestřídá volba 
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nekvalitních vztahů s vrstevníky. Citově deprivovaní jedinci jsou schopni vytvářet zase jen 

povrchní citové vazby, přitom potřeba vazby u nich má nutkavý charakter, takže na sebe 

trvale, za jakoukoliv cenu strhují a vyžadují pozornost (Koukolík a Drtilová, 2006, s. 188). 

Mladistvý z kazuistiky od školy zažíval zkušenost s rolí outsidera třídy, do kolektivu nikdy 

nezapadal a byl spolužáky šikanován. Nenacházel nic, čím by je mohl oslovit a zlomit svou 

nelichotivou pozici. Přizpůsobil se, stranil se a vedl samotářský život, včetně individuálních 

koníčků (rybaření, příroda). Ani v rodině nenacházel mladistvý podporu, naopak své rodiče 

vnímal jako příčinu svého trápení. Nedostávalo se mu dostatek potřebného citu ani od 

jednoho z rodičů. Pozornost zejména ze strany matky byla soustředěna pouze na školu a 

dodržování principů víry mladistvého. O náplň volného času odsouzeného se matka ani 

otec nezajímali, sami měli dost starostí se svým pitím a vyděláváním peněz. Fanatické 

praktikování víry rodičů mladistvého připravovalo o běžné, avšak důležité emočně nabité 

zážitky (např. slavení Vánoc) a také ho stigmatizovalo mezi spolužáky a jeho situaci 

vrstevnických vztahů jen zhoršovalo. Mladistvý si dlouhodobě musel zvyknout na 

nešťastnou skutečnost, že je „sám“.  

Delikventní mladiství mají hojně volného času (i subjektivně reflektovaného), avšak 

není v něm místo pro poznání, tvůrčí činnost a žádné trvalejší zaměření (Zoubková, 2004, s. 

20). Absence hlubších a trvalejších zájmů je příčinou prožívané nudy. Dospívající sami 

explicitně hovoří o nudě a volají po vzrušujících podnětech. Nuda a nestrukturovaný volný 

čas spojený s potřebou se odreagovat stojí často v pozadí TČ mladistvých (Večerka a kol., 

2004, s. 61). Kriminální příležitost je právě daná společensky nežádoucím způsobem trávení 

volného času s vrstevníky s obdobnými (nevhodnými) osobnostními charakteristikami a 

antisociálními postoji a jejich pohybem v rizikových situacích, kde platí „příležitost dělá 

zloděje“ (Blatníková a Netík, 2008, s. 4).  

V partě dochází k rozptýlení zodpovědnosti, a tudíž k odbrždění jednání jejích členů. 

Spolu s touhou předvést se může být důsledkem vandalství, ale i velice závažný trestný čin. 

Tento skupinový vliv je popsán třemi specifickými procesy – sociální facilitací, 

deindividualizací a emocionální nákazou (Lovaš, 2008, s. 321-337). L. Čírtková (2004) 

dokonce hovoří  o tzv. zážitkovém násilí, kdy vražda slouží jako zdroj silných zážitků 

(Čírtková, 2004, s. 215). Reputace nebo-li povědomí vrstevnické skupiny o chování jejího 

člena a jeho pověst ve skupině je dána mírou spolupráce (bez ohledu na povaze díla). Čím je 

míra reputace nazvané „skóre skupinového image“ vyšší, tím cennější člen logicky je 

(Koukolík, 2011, s. 236). Ve smyslu kriminálního konání – čím více deliktů, tím vyšší skóre 
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skupinového image. Míra kooperace dospívajícího s vrstevníky je dána i obavou ze zavržení 

ostatními členy skupiny (Vašutová a Nevřala, 2010, s. 231). Motivace TČ mladistvých má 

často svůj skupinový podtext – mladiství jsou pod vlivem boje o subjektivně definovanou čest 

a pozici ve skupině ochotni podstoupit mnohé, často i věci, které by je bez zájmu skupiny 

vrstevníků ani nenapadly (Večerka a kol., 2004, s. 60). Jako zvýšeně rizikový bývá hodnocen 

život v partě, který s sebou nese vysoké nároky svých členů na uniformitu např. oblečení, 

vlastnictví moderní technologie (značná souvislost s ekonomickou situací jedince a rodiny, ze 

které pochází) a vyznávání stejné filozofie v duchu skupinové poslušnosti, konformity (více 

viz např. Výrost, Slaměník, 2008). Cestu ke kriminalizaci mladistvých spatřují M. Vašutová a 

J. Nevřala (2010) právě v konzumním způsobu života a soupeření mezi dospívajícími, kdy 

jejich vysoké nároky na vlastnictví materiálních statků a později na konzumaci NL apod. není 

rodina schopna či ochotna uspokojit (Vašutová a Nevřala, 2010, s. 229).  Mladistvý se ve 

spolupachatelství dopustil TČ vraždy, o jejíž povaze hovoří výše L. Čírtková, tedy jednalo se 

o zážitkové násilí. Silný zážitek to beze sporu přineslo, dokonce s přesahem daného 

okamžiku (soudě dle líčení dopadu skutku na prožívání odsouzeného). Fakt, že k činu došlo 

ve spolupachatelství, nahrává domněnce, že mladistvý by si sám na „takovou akci“ 

netroufl. V sociálních interakcích zastával spíše submisivnější pozici a nechával se po celá 

školní léta dominantními jedinci řídit. Z líčení mladistvého i ve vztahu k rodičům vyplývá 

jeho nezdravě podrobivá role a nabízí se myšlenka o obavách mladistvého mít svůj názor a 

projevit jej. Nápadná je např. opakovaná tendence odsouzeného vztahovat prožitek tíhy 

svědomí ve vztahu k rodičům. Také v okamžiku TČ se mladistvý nechal k závažnému 

jednání svrhnout. V dyadickém vztahu (toužící po ocenění) „dostal příležitost“ svou 

reputaci pozvednout…  

Společný čas spojuje mladistvé mj. v úniku před frustrující realitou. Dospívající 

s rizikovým potenciálem si krátí své volno bezcílným blouděním po venku, vyvoláváním 

pouličních konfliktů, bitek, pokuřují, popíjejí alkohol a experimentují s návykovými 

látkami. Užíváním drog si navozují příjemné stavy a naopak se zbavují mnohdy pocitů 

insuficience a především mohou být NL prostředníkem mezi jedincem a skupinou vrstveníků. 

Dospívající si užíváním NL mohou také budovat tzv. pseudoidentitu, tedy identitu spíše 

skupiny, ve které se pohybují, a která je dostupnější, než hledání identity vlastní. Ke 

konzumaci a abúzu škodlivých látek se s vyšší pravděpodobností přitom uchýlí mladiství 

pocházející z nekvalitních rodinných zázemí, kde byla zkušenost s uživatelstvím. Mezi 

rizikové faktory konzumace NL na straně osobnosti mladistvého patří: nízké sebevědomí, 
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neschopnost čelit tlaku vrstevníků, poruchy chování, hyperkinetické a pozornosti, agresivita, 

úzkost atd. Rizika na úrovni vrstevníků lze spatřit především v antisociálním chování a 

užívání NL (Vaňková, 2007, s. 37-61). Bohužel právě tato věková kategorie je ohrožena 

rychlým rozvojem závislosti. Užívání návykových látek patří mezi kriminogenní faktory. 

Zatím zůstává ale nezodpovězeno, zda jsou NL (vč. alkoholu) indikátorem budoucího 

kriminálního chování, nebo bezprostřední příčinou. O vztahu alkoholu a NL k násilnému 

chování některých jedinců není pochyb. Alkohol i návykové látky obecně snižují zábrany užít 

násilí, mají odbržďující vliv a také oslabují schopnost předvídat následky jednání (Blatníková, 

Faridová a Zeman, 2014, s. 119). Ani náš odsouzený nezůstal ušetřen konzumace alkoholu a 

zkušeností s opilostí. Prvním vzorem mu byli samotní rodiče, ale stavy pod vlivem alkoholu 

napomáhaly mladistvému dodat kuráž mezi vrstevníky a pravděpodobně poskytly i chvíle 

zapomnění na tíživou realitu bežného dne plynoucí z rodinné atmosféry i školních zážitků 

se spolužáky. Podíl vlivu alkoholu na spáchaný TČ nám není znám.   

Jinou nezřídka provozovanou aktivitou dospívajících je sledování pornografie a 

médií s násilným obsahem (v podobě filmů či PC her). D. G. Cornell (1999) v této souvisloti 

varuje před riziky, které spočívají v citovém otupení těchto jedinců, v zkreslené představě o 

násilném fungování reálného světa, v předkládaném modelu způsobu řešení konfliktů a v 

prezentaci násilníků jako hrdinů  (Cornell, 1999, s. 44-54). Vzhledem k minimální zkušenosti 

mladistvého s intimními vztahy a současně přirozené potřebě a zvídavosti mladistvého byl 

čas trávený na různých servrech se sexuální tematikou a sociálních sítích bezpečným 

virtuálním světem nahrazující chybějící uspokojivou realitu. 

 Škola 

Empirická zkušenost praví, že vazba na školu je důležitý protektivní faktor pro 

všechny žáky, ale ještě více pro ty, kteří jsou vystaveni nepříznivým okolnostem v rodinném 

prostředí (Sprott, Jenkis a Doob, 2005, s. 59-77). 

Pro posouzení rizika kriminálního chování v budoucnu je brán zřetel na respekt 

jedince k pravidlům (v rámci školy představuje školní řád), na dodržování školní docházky, 

tzn. absence neomluvených hodin (záškoláctví), na prospěch a na vazbu na školu (vztah 

jedince ke škole), resp. vazbu na osobnost autority učitele.  

Jako nepříznivý se jeví postoj k pravidlům a režimu školy, který se projevuje jednak 

nedodržováním školního řádu, např. ve formě pozdních příchodů na vyučování, ničení 
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majetku školy atp., a jednak nerespektováním autority učitele a základních pravidel 

slušnosti (např. drzé a vulgární projevy směrem k autoritě, ignorace požadavků atp.).  

U delikventní mládeže je téměř pravidlem výskyt neomluvených nadměrných 

absencí společně se zhoršenými známkami z chování a opakování ročníku. V některých 

případech je složité odhalit, zda byly první problémy učební či výchovné, obousměrná 

kauzalita záškoláctví a prospěchových problémů tak často představuje začarovaný kruh. Podle 

A. Koudelkové (1995) lze předpokládat, že nedobrý prospěch delikventní mládeže je do 

značné míry způsoben adaptačními obtížemi než specifickými poruchami a než nižším 

intelektem (Koudelková, 1995, s. 56). I. Zoubková (2004) naopak o nižších rozumových 

dispozicích delikventních mladistvých nepochybuje, ale neúspěch ve škole dává do 

souvislosti s celkovou edukační zanedbaností (Zoubková, 2004, s. 20).  

Kritický bývá zejména přechod na 2. stupeň ZŠ. Souvislost lze spatřovat s vývojovým 

obdobím jedince – dospíváním a příznačnými charakteristikami této etapy. Často jsou jedinci 

z výchovných důvodů i opakovaně přeřazováni na jiný typ školy, nebo v závažnějších 

případech dokončení vzdělávacího procesu předčasně zcela vzdají. Pokud je na selhání ve 

vzdělávacím procesu jedinec sám, necítí podporu rodiny ani pomoc ve škole, hledá přízeň u 

vrstevníků (i o něco starších) se stejnou zátěží. Variantou je, že dochází k identifikaci 

s kriminální subkulturou po odloučení od vrstveníků (Netík a kol., 1987, s. 130). Jedinci, 

kteří přestanou chodit do školy, se úplně vymykají běžným mechanizmům sociálním kontroly, 

vytvoří si vlastní hodnotové preference a chovají se vysoce autonomně (Matoušek a 

Matoušková, 2011, s. 83). Inteligenční dispozice dovolovaly mladistvému zvládat nároky 

učiva bez větších obtíží, i bez přípravy na vyučování. Nebyl nucen školu nikdy měnit, ani 

nepropadl. K záškoláctví se neuchyloval, byť se ve třídě mnohdy necítil dobře, natolik byl 

matkou monitorován, ale v posledním ročníku základní školy přeci jen mladistvý snížený 

stupeň z chování na vysvědčení za klukoviny měl.  

A. Koudelková (1983) hovoří o dvou kategoriích problematických žáků: 1 ti, co jsou 

hostilní navenek, agresivní, škodí ostatním, vč. školního majetku a mají problém 

s konformitou a 2. neurotičtí, úzkostní, s nízkým sebevědomím a zahloubaní do svého světa 

(Koudelková, 1983, s. 106-118). Druhá kategorie není problematická ve smyslu špatného 

prospěchu, ani chování, ale svým konfliktním emocionálním světem – tito jedinci jsou 

uzavření, ale touží po oblíbenosti, chtěji zaujmout, jsou senzitivní vůči kritice a často se 

stávají terčem výsměchu až šikany ze strany spolužáků. Jejich nenávist a základní negativní 
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jádrové přesvědčení, že svět je zlý, je může dovést až k TČ vraždy těch, kteří se na nich 

křivdy dopustili. (Takto nastavení mladiství jedinci se v USA jako druhá nejčetnější skupina 

dopouští TČ vraždy; ⅔ vražd z řad mladistvých páchají antisociální osobnosti a zbytek, 

přibližně 5% činů se stane pod vlivem psychotického onemocnění (Cornell, 1999, s. 44-54)). 

L. Čírtková (2004) vidí problém u těchto jedinců v tzv. fragilní sebeidentitě, tedy zvýšené 

zranitelnosti, kdy si mladistvý vrah připadá sám jako oběť druhých a jedná následkem déle 

trvající sociální izolace (Čírtková, 2004, s. 216). Na základě informací, které jsou nám o 

rodinném zázemí odsouzeného dostupné, také o průběhu sociálních interakcí se spolužáky 

ve škole, se vnucuje otázka, na niž zná odpověď pouze mladistvý sám… Nepromítla se do 

TČ vraždy přeci jen pomyslná odveta za letitá příkoří? Nebyla agrese, s jakou byl čin 

spáchán, přesunutou na nevinnou oběť?  

Osobnost učitele je v odborných publikacích mnohdy neoprávněně opomíjeným 

článkem v procesu socializace. Také učitelé se k roli socializačního činitele staví rezervovaně. 

Profese pedagoga je předně spojovaná s kompetencemi pedagogickými, tj. jak dotyčný učí, 

jaké metody používá, jak je schopen žáky motivovat apod., a s kompetencemi 

specializačními, neboli jak je ve vyučovaném předmětu kantor kvalifikován, jaký je odborník 

na daný předmět. Třetí, pro formování osobnosti jedince a její společensky žádoucí hodnotové 

orientace, je nezbytná kompetence sociální (Kraus, 1998, s. 152-153). Z této vyplývá 

spoluzodpovědnost učitele za předávání platných pravidel, norem a morálně žádoucích hodnot 

(nejen) mladistvým, a do jisté míry i role zastupitelnosti v procesu socializace v případě 

selhávajících činitelů uvnitř rodiny. Problém nastává, pokud jsou hodnoty z rodiny, ze které 

dospívající pochází, a školy (společnosti) v rozporu. Pro učitele je to náročnější úkol, ale ne 

neřešitelný.  

Z hlediska kriminálního chování je nejhorším případem kombinace chladného a 

hostilního rodinného klimatu a učitele rezignovaného na socializační poslání, který se 

soustředí pouze na odbornou a pedagogickou specializaci a s kompetencí sociální nepracuje. 

O. Matoušek a A. Matoušková (2011) jsou přesvědčení, že vývoji kriminálního chování může 

významně napomoci, nebo naopak zabránit jasná reakce a stanovisko školy (učitele) při 

zjištění prvního vážnějšího nežádoucího chování (Matoušek a Matoušková, 2011, s. 76). R. 

Štablová (2004) se dokonce domnívá, že škola, jakožto významný činitel socializačního 

procesu, dostatečně nevyužívá své možnosti ke zvýšení svého výchovného působení 

(Štablová, 2004, s. 49). Rezervy jsou v časné detekci problémů mladistvých a v navázání 

spolupráce s rodinou, psychology, ale i v obyčejném čase věnovaném naslouchání 
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mladistvého. Obyčejné, a přesto cenné dialogy mezi učitelem a mladistvým by mu zaručeně 

dodaly významu důležitosti vlastní osoby. Odsouzený byl doma absolutně oddaný, poslušný, 

před spolužáky tomu nebylo příliš jinak, a tak neměl šanci na vybudování vlastní identity 

přirozenou cestou. Z dlouhého vyprávění s mladistvým vyplynulo, že uměl ocenit, když si 

nějaký vyučující dokázal „pohrát“ s přístupem nejen k výkladu učiva, ale i k žákovi… 

Učitelé mají jedinečnou pozici, aby sehráli roli důležitého pečujícího dospělého v životě 

mladých lidí, pokud v jejich přítomnosti mladiství cítí upřímný zájem o svou osobu a mají 

v ně důvěru svěřit se se svými problémy. Učitelé musí být připraveni sehrát tuto roli, pokud je 

to potřeba, a stejně tak poskytnout komplexnější péči ve spolupráci např. s psychology a 

sociálními pracovníky (Howard a Johnson, 2000). 

Učitel, který přehlíží volání jedince po pozornosti – jeho nežádoucí chování, nedává 

jasná pravidla, je nekonzistentní v uplatňování disciplíny a degraduje, svým jednáním 

způsobuje dezorientovanou představu jedince o jasných hranicích a pravidlech disciplíny 

(analogicky jako rodiče v nedůsledném, hostilním výchovném působení) (Matoušek a 

Matoušková, 2011, s. 76). Učitelův nezájem, neangažovanost mohou být také živnou půdou 

pro praktiky šikany. Sociálním selháním vedoucím až ke kriminálnímu chování jsou podle 

O. Matouška a A. Matouškové (2011) ohroženi zejména jedinci, kteří hůře prospívají, mají 

silnější dispozice k agresivnímu jednání, jsou tzv. imunní vůči vlivu školy a učitele a naopak 

jsou napojeni na asociální jedince (Matoušek a Matoušková, 2011, s. 75). Alternativou jsou 

jedinci, kteří jsou učitelem za outsidery (ne vždy právem anebo přílišnou generalizací) 

označeni (onálepkováni) především na podkladu nedostatečných sympatií, nedostávají 

dostatek prostoru pro prosazení se a prokázání silných stránek. I tento přístup o sebenaplňující 

předpovědi může dospívající svést na cestu delikvence.  Mnohdy k trvalé percepci žáka jako 

problémového stačí jeden exces (Causes and Solutions of Juvenile Delinquency, ©2013). 

J. Koťa (2004) zmiňuje aktuálně hlavní úsilí školy, a to profesionalizaci (tj. přípravný 

proces vedoucí k samostanému výkonu profese), ale vztahy mezi učiteli a žáky jsou spíše 

instrumentální než emocionální (Koťa, 2004, s. 46). Jinými slovy zdaleka ne všichni vyučující 

investují svůj čas do budování laskavého vzájemného vztahu s žáky a do vstřícné atmosféry 

důvěry.  Fakt, že mladistvý pochází z rodiny Jehovistů, byl známý, stejně tak, že tím vnitřně 

trpěl i mezi spolužáky. Vzhledem k dalším rodinným okolnostem patřil k jedincům 

ohroženým rodinným prostředím, což se promítlo i do ohrožení na úrovni vrstevnických 

vztahů. Beze sporu osobnost nějakého učitele mohla v těchto nepříznivých podmínkách 

mladistvého sehrát klíčovou socializační roli. Stačilo mu věnovat více času, naslouchat… 
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Pravděpodobně by to odsouzený ocenil, nemusel v sobě kumulovat hněv, spáchat zločin pro 

chvilkové výsluní v očích vrstevníků a možná by dnes nebyl ve vězení.  

Souhrnem lze uvést tyto rizikové faktory spojené s prostředím školy a vrstevníky: 

příslušnost k antisociálně smýšlející vrstevnické skupině, zážitek šikany v roli oběti i 

pachatele, sociální izolace a odmítání od vrstveníků, nedobrý vztah ke škole a špatný 

prospěch, nedostatek podpory od učitele. 
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4. Trestný čin vraždy a sexuální deviace 

I mezi mladistvými pachateli TČ vraždy nacházíme biologicky podmíněnou patologii 

(sexuální deviaci). Na kolik je spolehlivě ovlivnitelná zevními faktory (terapeutickými a 

medicínskými zásahy např. po spáchání TČ spojeného s přítomností této poruchy, či před 

spácháním deliktu obecnou i sexuální edukací, zejm. v rodině transformovanou do morálky 

sexuálního devianta) zůstává nejednoznačné.  Značně kontroverzní otázku s přesahem do 

etického rámce pak klade odborník neuropsychiatr prof. J. Horáček, když se ptá v souvislosti 

s násilným chováním, za co člověk vlastně  „může“, kde je hranice. Může sexuální deviant za 

své sexuální chování, se kterým se narodil? Anebo jsme více „nevinní“ my, kteří jsme nic 

nespáchali prostě proto, že jsme se narodili jako empatičtí beránci? (Horáček, 2017, s. 48-55) 

Příběh čtvrtý: „Když vítězí pudy…“  

Odsouzený o svém trestném činu nechtěl hovořit a nevyužil ani prostor v písemném 

projevu. Reakce mladistvého na různé dotazy vztahující se k činu, za který je souzen, 

přináší dojem, že sám zcela nechápe závažnost svého jednání a míru nebezpečnosti svého 

konání je schopen pouze okrajově interpretovat na základě slyšeného v rámci působení 

vězeňského personálu. Vlastní vysvětlení trestního počínání zní: „Měl jsem pomatení 

smyslů, jakože člověk si neuvědomí, co dělá. Tady jsem si to uvědomil.“ Nutkavá potřeba 

realizace sexuálních fantazií, opakovaný a zdokonalovaný vzorec násilnického jednání – 

predátorský způsob lovení cizích žen, jejich svazování, znásilnění ve stadiu pokusu či 

dokonané, maskován, vyzbrojen nožem – vizitka mladistvého s 8 lety odnětím svobody a 

následným ochranným sexuologickým léčením. 

Odsouzený je nápadný svým tichým projevem, nejistotou a latencemi v odpovědích. 

Často reaguje vyhýbavě a oč méně hovoří, o to více sděluje svými neverbálními projevy. 

Obzvláště nápadná je mimika.  

Odsouzený pochází z úplné rodiny, vyrůstal spolu se starší sestrou. O vztazích mezi 

členy rodiny hovoří velmi pozitivně, k oběma rodičům se vztahuje kladně. Referuje o jejich 

zájmu o svou osobu, který nebyl odsouzeným vždy přijímán. Například ke snaze matky o 

prevenci před drogami uvádí: „Máma dělala jako zdravotní sestra v nemocnici, tak o tom 

něco věděla a dělala mi osvětu, ale pozdě, už jsem v tom jel.“ Rodina žila tradičním 

způsobem života, oba rodiče pracovali a slušně finančně zajistili potřeby všech členů 

rodiny. Odsouzený byl rodiči podporován ve sportu – hrával fotbal, pravidelně s nimi 
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jezdíval na chatu i na zahraniční dovolenou, dostával kapesné, rodina chovala domácí 

zvířata, o jejichž péči se členové rodiny dělili. Odsouzený participoval na chodu domácnosti. 

Také škola a vzdělávací proces spadaly do relativně nekomplikovaného obrazu 

odsouzeného. Přestože byl v péči pedagogicko-psychologické poradny a byla mu 

diagnostikovaná specifická porucha učení (dyslexie), učil se průměrně, většinou pod 

dohledem starší sestry, nebo s matkou. Sám k učivu motivovaný nebyl, škola jej nebavila – 

„jel jsem si svou lajnu“. Odsouzený za sebou nemá žádné závažné výchovné prohřešky. 

Aktuálně usiluje již o několikátý výuční list při odpykávání svého dlouhého trestu odnětí 

svobody. 

V bezproblémovém vývoji došlo ke zvratu v 8. třídě, tj. ve 14 letech odsouzeného. 

Začal se stýkat se staršími dospělými kamarády, přestal sportovat a naopak nově zakusil 

alkohol, drogy, ilegální činnost. Sám návykové látky (zejm. marihuanu a pervitin i. v. 

aplikovaný) denně užíval a obchodoval s nimi. Vydělával si jimi na auta, kterými jezdil (bez 

řidičského oprávnění).  Odsouzený nejednou sděluje, že „fet mi ovlivňoval život“, 

s užíváním drog má spojené pěkné zážitky, ale také konflikty, bitky. Celkově uživatelství 

hodnotí jako obrovské negativum a pouhou frajeřinu ve svém životě. Odsouzený nikdy 

finančně nestrádal, „žil jsem si jako král“. Patřil k mládeži, která svůj volný čas trávila na 

různých párty, diskotékách, či v bytech svých kamarádů, a současně má potřebu zdůraznit, 

že toulání po venku na rozdíl od většiny mladistvých odsouzených se jej netýkalo. 

Odsouzený, aniž by rodiče něco tušili, přitahován noční zábavou, utíkal z domu na noc 

balkonem. Využíval i nočních směn matky a několikadenních služebních cest otce, kdy 

nebyl pod žádným dozorem. Odsouzený přiznává krátkodobé známosti, pro sex preferoval 

starší ženy (okolo 30 let) a dopouštěl se promiskuitního chování. Rodiče odsouzeného 

údajně neměli o druhé tváři svého syna ani tušení.  

Není pochyb, že se odsouzený na svobodě delší dobu před závažným trestným činem 

dopouštěl antisociálního chování a rád se pohyboval na hraně rizika. Testováním se 

ukázalo, že odsouzený trpí nedostatečnou sebekontrolu a impulzivními sklony. Mívá tedy 

potřebu uspokojovat své tužby rozličného druhu okamžitě, bezodkladně, i za cenu 

protiprávního jednání.  Potvrdila se rovněž sexuální maladjustace.  

Přestože reakcí odsouzeného na odhalení svých trestných činů bylo 

sebepoškozování, řezání se snad se sebevražedným úmyslem – odsouzený je emočně labilní, 
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v bilančním projevu svého životního příběhu vyjadřuje spíše spokojenost, naplnění smyslu 

života. Do reflexe nezahrnuje z pouze jemu známých důvodů svůj trestný čin. 

Rozumové schopnosti odsouzeného jsou podprůměrné (IQ=76), s velmi nápadně 

nízkým výsledkem ve verbální složce. Spojitost lze pravděpodobně vidět v chronickém 

užívání a účincích marihuany a tvrdých drog.  

Ústředním pojmem uvádějícím kazuistiku výše je slovo „pud“. V Psychologickém 

slovníku je pohlavní pud vymezen jako biologická potřeba a snaha jedince po páření za 

účelem zachování druhu (Hartl, Hartlová, 2000, s. 491). Takto pojatý terminologický výklad 

sexuálního (pohlavního) pudu je v dnešní době – 21. století a v dnešní společnosti – hlásíme 

se většinově k ateismu překonán, anebo minimálně značně rozšířen. O koncepci (plození) jde 

u sexuálního pudu jen v některých případech, mnohem častěji je aktivizace a saturace 

sexuálního pudu spojena s libými pocity těla a kladnými emocemi. Pohlavní pud je řízen 

instinkty (vrozená komponenta) a sociálními normami (výchovná složka, kulturní tradice a 

normy – získaná komponenta). Přestože někteří odborníci zcela přesně neodlišují hranice 

mezi pudy a instinkty a dokonce oba termíny užívají jako ekvivalentů, instinkty lze 

charakterizovat jako druhově zděděné biologické mechanizmy a schopnosti jednat stereotypně 

pro dosažení cíle, aniž je cíl znám. Oproti tomu představují pudy instinktivní činnost člověka 

pozměněnou individuální zkušeností, ta je spojena s pocitem puzení a s potřebou toto puzení 

uspokojit. Pud má svůj uvědomovaný cíl (tzn. objekt, na němž k uspokojení dojde) (Svoboda, 

2006, s. 108). V učebnicích psychiatrie se hovoří o 4 složkách sexuálního pudu: identitě, 

orientaci, roli a aktivitě (Zvolský a Pavlovský 2001, s. 103). U mladistvého v naší kazuistice 

je právě tato čtvrtá složka poškozená. Pakliže má tedy některá z komponent sexuálního pudu 

nežádoucí projev ve společnosti či dokonce trestně právní obsah, pak je taková porucha 

forenzně zajímavá a významná. Na druhou stranu ne každý trestný čin, který se jeví jako 

„vada“ sexuálního pudu vyvěrá skutečně z pravé poruchy sexuální aktivity. Odlišujeme tedy 

sexuálního devianta (jedince s faktickou poruchou sexuálního pudu) a sexuálního 

delikventa (pachatele sexuálního trestného činu bez přítomnosti sexuální deviace). V odborné 

literatuře se na toto téma odhaduje poměr delikventů a deviantů přibližně 10:1, tedy jen za 

každým 10. trestným činem násilné, sexuální povahy lze spatřovat sexuální poruchu (dg. F65: 

porucha sexuální preference (parafílie), sekce poruchy osobnosti a chování u dospělých, 

MKN-10). Odhady počtů se však mezi odborníky různí.  L. Procházka je dokonce přesvědčen, 

že většinu sexuálních deliktů páchají jedinci, kteří poruchou sexuální preference netrpí 

(Procházka, 2009, s. 182). V takových případech se pak jedná o nedeviantní pachatele 
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sexuálního trestného činu, u nichž můžeme často odhalit nějakou poruchu osobnosti s rysy 

nezdrženlivosti, anetičnosti a celkovou nezralost jedince. Stejně jako některé trestné činy 

násilné sexuální povahy jsou páchány nedeviantními pachateli, existují výzkumy dokládající 

jedince s diagnostikovanou parafílií, kteří se deliktu nikdy nedopustili (Hosser a Bosold, 

2006, s. 159-170).   

Za parafílie (sexuální deviace, varianty, odchylky, úchylky, aberace, kvalitativní 

porucha sexuální aktivity) označujeme poruchové, od normy odchýlené sexuální chování, 

různé aktivity i nežádoucí způsoby uspokojování pohlavního pudu s nevhodným objektem. 

Poruchy sexuálního chování jsou nejčastěji charakterizovány sexuálními fantaziemi nebo 

praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní nebo bizarní (Češková, 2006, s. 255). Některé 

parafílie jsou svojí povahou pouze nepříjemné, jiné jsou nebezpečné a vedou k páchání trestné 

činnosti. Mladistvý z kazuistiky je příkladem a sám obětí velice nebezpečné sexuální 

deviace, která jej přivedla na cestu páchání závažné trestné činnosti.  

Za jednu z nejnebezpečnějších sexuálních deviací považuje P. Weiss (2002) 

patologickou sexuální agresivitu. Jedná se o tzv. deviaci v aktivitě, tedy poruchu ve způsobu 

dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení (Weiss, 2002, s. 33). Pro tuto parafílii je 

příznačné dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení překonáváním odporu napadené 

anonymní ženy a minimalizací její kooperace (Weiss, 2002, s. 46). 

Patologická sexuální agresivita je pouze českou diagnostickou jednotkou, ale není 

jednotkou oficiální, tzn. není zakotvená v diagnostickém manuálu (klasifikaci nemocí), a 

proto bývá řazena pod kategorii F65.8 – Jiné poruchy sexuální prefrence. V zahraničí se užívá 

buď různých ekvivalentů vyjadřujících „tendence ke znásilnění“, nebo kategorie 

agresivního sadismu. Obě tyto poruchy sexuálního chování mají řadu společných rysů, 

nicméně sexuolog P. Weiss a jiní čeští odborníci na danou problematiku však vnímají mezi 

oběma sexuálními deviacemi podstatné rozdíly. Tím nejzásadnějším je odlišná motivace 

konání pachatele: zatímco u patologického sexuálního agresora je cílem vykonat pohlavní 

styk na oběti, u agresivního sadisty je záměrem působit oběti fyzické a psychické utrpení 

(Blatníková, Faridová a Zeman, 2017, s. 136). Vzhledem k faktu, že mladistvý z ilustrativní 

kazuistiky má diagnostikovanou patologickou sexuální agresivitu, následně se této budeme 

věnovat podrobněji a agresivní sadizmus popíšeme stručněji. 

Pro agresivní sadizmus je charakteristické nadměrné užití násilí při napadení 

anonymní ženy, které postačuje pro sexuální uspokojení pudu, samotný sexuální akt vůbec 



58 
 

nemusí být realizován (agrese jako sexuální zážitek). Dosažení stavu znehybnění oběti a její 

následné tyranizování je podstatou agresivního sadizmu. Tato zkušenost a přehrávání scénáře 

zážitku v mysli pachateli mohou i opakovaně následně např. v prostředí domova už bez 

přímého kontaktu s obětí posloužit k sexuálnímu uspokojení v rámci autoerotiky. Jedinec 

trpící agresivním sadizmem se může stát i pachatelem trestného činu vraždy, pokud přežene 

intenzitu své agrese (např. oběť dlouze škrtí), ale zabití oběti není cílem. (V opačném případě 

se jedná ještě o jinou sexuální deviaci – nekrofilní sadizmus, kdy je naopak usmrcení žádané, 

aby mohlo následně dojít k další manipulaci včetně sexuálních aktivit na mrtvém těle oběti.) 

Výzkumy sadistů poukazují na dlouhou historii fantazírování v mysli o znásilňování cizích 

žen s počátky v období dospívání ještě před spácháním TČ. Sexuální představy eskalují, než 

dojde k jejich realizaci. Oběti jsou postoupeny rituálním praktikám „moci“ (např. svazování) 

a „vzteku“ – mučení. Studie mj. dokládají, že vztek při sexuálním vzrušení redukuje tendenci 

plachosti; plachost, nízké sebevědomí a sociální vyloučení jsou charakteristiky, které jsou 

často se sadisty asociovány, na druhou stranu existují výzkumná šetření, která dementují 

souvislost sociální kompetence a sexuálního násilí (Crooks a Baur, 1990, s. 686-750). 

U jedince trpícím patologickou sexuální agresivitou jde o co nejrychlejší dosažení 

pohlavního styku s neznámou cizí ženou. Dotyčný jedná obvykle cílevědomě, rychle a 

razantně (Houbová, 2008, s. 197). Se svým objektem uspokojení sexuálního pudu agresor 

vyjma sexuálního nenavazuje žádný jiný kontakt, nedochází předem ke společenské interakci 

(chybí verbální navázání kontaktu, proces dvoření se, touha po bližším poznání). Od prvního 

momentu spatření žádoucího objektu agresorem po obvykle zákeřné napadení (např. zezadu, 

skokem z výšky na objekt), fyzické skolení a sexuální aktivitu (dokonaná soulož nebo jiné 

sexuální praktiky) uběhne velice krátký čas (sekundy, minuty). Chování sexuálního 

deviantního agresora má mnohé formy chování predátorského (Weiss, 2002, s. 47). Predátor, 

lovec nejen, že kooperaci sexuálního objektu nečeká, ba dokonce na něj působí rušivě a je 

nežádoucí.  Rovněž projevy bolesti, odmítání a výrazy obav oběti oproti očekávatelné inhibici 

pachatele u něj potencuje sexuální vzrušení. Agresor tedy potřebuje k uspokojení sexuálního 

pudu vnímat obavy, nesouhlas a projevy odporu ze strany napadeného objektu. Překonávání 

těchto překážek za pomoci síly, násilí, agrese a následný sexuální styk (vaginální, anální atp.) 

je základní podstatou této sexuální deviace. Predátorská agrese je však nebezpečná tím, že 

jakmile se oběť začne více bránit, soupeřit, bojovat, agrese a útoky pachatele se zvyšují 

(Martínek, 2015, s. 49). Násilí agresora má povahu instrumentální, tzn. je cestou vedoucí 

k uspokojení sexuálního pudu. U patologické sexuální agresivity nejsou primárně přítomny 
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sadistické praktiky ani samoúčelné mučení a týrání oběti. Sexuální kontakt pachatele a oběti 

není těmito formami agrese prodlužován a tyto nejsou ani zdrojem sexuálního uspokojení. 

Z těchto důvodů může být deviantní jedinec označen za parafilického nesadistického agresora 

(Blatníková, Faridová a Zeman, 2014, s. 133). Někdy si agresor vypomáhá chabou 

komunikací – vyhrožuje oběti zabitím a své výhrůžky podporuje demonstrací nože či jiné 

zbraně. Zabití ale není pravým zájmem pachatele a o smrt oběti neusiluje. Přestože sexuální 

agresoři používají agresi vysloveně instrumentálně, tzn. na překonání odporu oběti, může 

sloužit i k následnému zamaskování činu (Heretik, 2004, s. 236). Pokud pachatel oběť zabije 

ze strachu či z potřeby ji umlčet, jde spíše o tzv. zakrývací vraždu, v jejíž motivační struktuře 

se již významněji neuplatňuje sexuální potřeba, nýbrž snaha pachatele uniknout odhalení 

(Gillernová, Boukalová a kol., 2006, s. 54).  

U tzv. sexuálních vražd dochází k úmyslnému usmrcení jiné osoby v souvislosti 

s uspokojením sexuální potřeby pachatele. Sexuální vraždy nejsou vymezeny samostatným 

paragrafem v Trestním zákoníku, ale jsou postihovány podle §219  Tr. zákona č. 140/1961 

Sb., nověji §140 Tr. zákona č. 40/2009 Sb. (trestný čin vraždy) (Blatníková, Faridová a 

Zeman, 2014, s. 41-42). Pro zajímavost odbočíme od vymezení sexuální deviace a uvádíme 

tabulku se statistickým přehledem sexuálních vražd v ČR v letech 2008-2016 (časové 

vymezení odpovídá našim dvěma výzkumným šetřením)  podílu mladistvých na tomto 

trestném činu a následně i celkový přehled spáchaných vražd a počty stíhaných mladistvých.  

Tab. 1 Statistický přehled TČ vraždy označené jako sexuální (2008-2016) 

 N dospělí mladiství 

2008 7 0 

2009 2 1 

2010 1 0 

2011 3 1 

2012 1 0 

2013 0 1 

2014 2 0 

2015 2 0 

2016 1 0 

Celkem 19 3 

 

 

 



60 
 

Tab. 2 Statistický přehled kriminality – TČ vraždy (2008-2016) 

  
Zjištěných vražd   

celkem 

Stíháno 

mladistvých 

2008 202 7 

2009 181 8 

2010 173 4 

2011 173 5 

2012 188 2 

2013 182 8 

2014 160 4 

2015 155 5 

2016 127 8 

Pozn.: §219 Tr. z. č. 140/1961 Sb., §140 Tr. z. č. 40/2009 Sb. 

(Zdroj: www.policie.cz, Policejní statistiky 2008-2016, Policie ČR) 

Z první tabulky je zřejmé, že každým rokem je nejčastěji dospělými spáchána 1-2 

sexuální vraždy a u mladistvých je tento počet ještě menší – za 9 let byly takto označené 

pouze 3 trestné činy vraždy, tedy průměrně jedna sexuální vražda za 3 roky spáchaná 

mladistvým.  Z druhé tabulky lze vyčíst, že množství spáchaných vražd je každoročně do 200 

a z tohoto počtu z řad mladistvých přibyde průměrně 6 nových mladistvých vrahů za rok.   

K dalším příznačným rysům patologické sexuální agresivity patří logicky 

tendence opakovat dosažení sexuálního uspokojení stejným způsobem (tj. preferovaným, 

deviantním). Stereotypní rukopis agresora však může být s přibývajícími zkušenostmi 

zdokonalován – dotyčný důmyslněji dělá přípravy (např. se vybaví nástrojem pro případný 

boj s obětí), věnuje dopředu čas tipování vhodného místa útoku, maskuje se, aby nebyl 

odhalen atp. Pakliže se agresorovi daří a nebývá dopaden a trestán OČTŘ, své konání opakuje 

a touha po uspokojení sexuálního pudu má baživý ráz. Beztrestnost s sebou mnohdy také nese 

stupňování životu nebezpečných a ohrožujících aktivit pro oběť. Dlouhodobé páchání tedy 

zvyšuje pravděpodonost vyústění do nejzávažnějšího trestného činu – vraždy. L. Procházka 

(2009) toto tvrzení dokládá, když odhaduje, že téměř polovina dopadených sexuálních vrahů 

na sebe již dříve upozornila spácháním nějaké méně závažné, sexuálně motivované trestné 

činnosti, např. znásilnění (Procházka, 2009, s. 183).  Mladistvý z kazuistiky má skutečně 

v anamnéze několik pokusů i dokonaných znásilnění cizích náhodně vybraných žen. Na své 

čím dál častější sexuální delikty se pečlivě připravoval – pro eliminaci odhalení býval 

vybaven kuklou přes obličej a pro případ „komplikací“ s sebou nosil i nůž. Nejen frekvence 

ale také intenzita jeho útoků eskalovala. Při posledním napadení neznámé ženy skončila 

http://www.policie.cz/
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agrese smrtí oběti. Mladistvý použil nůž, oběť několikrát pobodal v oblasti obličeje a hlavy, 

následně ji zamaskoval dostupnými větvemi v okolí a z místa činu uprchl. Způsob 

dezorganizovaného počínání pachatele po vraždě může svědčit pro jiný vývoj interakce 

s obětí, než jaký byl původně zamýšlen, tedy, že agresor smrt oběti rozhodně neplánoval.  

Mezi výzkumníky, kteří se zaměřili ve svém bádání na pachatele sexuální agrese (i 

vrahy sexuálně motivovaných vražd), zejména jejich charakteristik osobnosti a jejich jednání, 

patří v našich podmínkách např. J. Zvěřina, S. Brichcín, K. Netík, P. Weiss, již zesnulý S. 

Hubálek a jiní. Pravděpodobně nejčerstvější výzkumný počin těchto pachatelů v rámci 

dizertačního úkolu učinil V. Červený (2012), jehož zjištění přineseme na závěr této kapitoly. 

Citovaní odborníci došli nabytými zkušenostmi se sexuálními agresory k téměř 

konsenzuálním závěrům.  

Jedinci trpící patologickou sexuální agresivitou mívají v sexuální anamnéze ranou 

iniciaci sexuálního života a současně promiskuitní, četné sexuální zkušenosti různého 

charakteru. Nebrání se i jiným abnormitám v sexuálním chování. O těchto jedincích dále platí, 

že nejsou schopni dlouhodoběji fungovat v konvenčních partnerských vztazích a někdy 

selhávají už ve fázi navazování známosti. Problematická je neschopnost citového angažování, 

vztahy těchto jedinců bývají povrchní. Emocionální chudost, sociální odcizení i nedostatek 

empatie a anetičnost patří mezi charakteristiky vystihující osobnost sexuálních agresorů po 

emoční stránce (Weiss, 2002, s. 51). Často je u těchto jedinců diagnostikovaná disociální 

porucha osobnosti (psychopatické rysy osobnosti). Mezi další rysy patří egocentrické 

zaměření a současně značná nejistota v interpersonálních interakcích. Pro agresory je typická 

obava z nepřijetí okolím, resp. z odmítnutí. Z těchto důvodů mnozí volí život v sociální 

izolaci a bez partnerského vztahu. Sexuální agrese pak může být i výrazem kompenzace 

pocitů nedostačivosti a méněcennosti. Pachatel sexuálního násilí si dočasnou dominantní rolí 

potvrzuje svoji hodnotu a zvyšuje sebevědomí. Zejména pro mladistvé agresory je příznačná 

hostilita v kombinaci s nedostatečnou kontrolou impulzů. Vedle přítomnosti patologické 

sexuální preference a motivace u pachatelů sexuálních deliktů nelze pominout ani patologické 

další stavy, např. intoxikace (Netík, 2012, s. 465). Častý je zejména abúzus alkoholu. Ukazuje 

se, že u více než 50% případů hraje roli při páchání deliktu (Blatníková, Faridová a Zeman, 

2014, s. 45). Nezřídka je intelektová úroveň sexuálních agresorů shledána jako průměrná, až 

podprůměrná (lehký mentální deficit) (Gillernová a Boukalová, 2006, s. 39).  Rovněž se 

ukazuje, že pachatelé sexuálních trestných činů mívají často sklon k páchání kriminality i 

jiného druhu (Netík, 2012, s. 465). Přibližně ⅔ z nich mají v anamnéze majetkovou trestnou 
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činnost (Blatníková, Faridová a Zeman, 2014, s. 45). Z vývojového hlediska se jeví u těchto 

jedinců problematické již období povinné školní docházky, kdy se objevují první potíže se 

sociální adaptivitou. Sexuální agresoři se obvykle spokojí s nižším základním vzděláním, 

příp. se ziskem výučního listu. Nekonformní vystupování během školních let někdy vede až 

k ústavní výchovné péči těchto jedinců. Po ukončení vzdělávacího procesu pokračují 

v nedisciplinované pracovní morálce, nebo nepracují vůbec. Většina mladistvých, kteří se 

dopustili závažného agresivního činu,  pochází z neúplných, nedostatečně fungujících 

rodinných zázemí, tzn. s nedůslednou výchovou, s hyperprotektivní matkou, k níž chovají 

ambivalentní vztah, a hostilním, případně chybějícím  otcem (Weiss, 2002, s. 50). Mladistvý 

sexuální vrah dle zkušeností odborníků spáchá svůj 1. trestný čin se sexuálním motivem do 18 

let (Blatníková, Faridová a Zeman, 2014, s. 45). Obecně platí, že čím dříve zahájí svoji 

deviantní cestu, tím problematičtější je pozdější vývoj. Prokázalo se, že mladiství pachatelé 

mají 2-3x větší riziko delší (chronické) kriminální a zejména násilné kariéry. Na druhou 

stranu nikoliv všichni mladiství delikventi se musí nutně stát pachateli v dospělosti (Burgheim 

a Friese, 2010, s. 485).   Mladistvý figurující v kazuistice se netají brzkým zájmem o 

sexuální problematiku ani zahájením sexuálního života dříve, než je zákonem v ČR 

povolené. Přesný věk neuvádí. Také další informace o své sexualitě podává úsporně. 

Minimálně ve vězení pěstuje prokazatelně homosexuální vztahy. Na svobodě preferoval pro 

sexuální aktivity starší ženy (minimálně o 10 let) a líbilo se mu jejich svazování (tyto 

scénáře byly přítomny i ve fantaziích mladistvého). Mladistvý neurčitě sděluje, že měl pár 

krátkodobých vztahů (nejdelší trval asi do půl roku) a hlavně „úletů“, ale poznal dle svých 

tvrzení i stav zamilovanosti. Volný čas trávil preferenčně také se staršími jedinci (mezi 

vrstevníky se de facto nepohyboval), kteří mu subjektivně zvyšovali společenský kredit a 

společně holdovali především tvrdým drogám.  Mladistvý konzumací návykových látek do 

značné míry ztrácel kontakt s realitou a ve společnosti fungoval téměř výlučně ve stavu 

změněného vědomí. Je otázkou, zda sáhnutí po droze nemělo pomoci překonat nejistotu 

mladistvého v sociálních interakcích a zda právě toto nebyl první moment, kdy se začal 

přepisovat doposud neproblematický příběh životní cesty mladistvého... Nejistota 

mladistvého je nepřehlédnutelná i v situaci výzkumného šetření – mladistvý se brání 

očnímu kontaktu, je zakřiknutý, často volí vyhýbavé strategie v odpovědích, sám dialog 

nerozvíjí, naopak je ve výpovědích strohý. Působí jako introvert. Na druhou stranu si nelze 

nevšimnout jeho rychlého motorického počínání při plnění úkolů, nebo i jen tak. Mrštnost 

a rychlost společně s tělesnou konstitucí (vysoký, velmi štíhlý mladík s dlouhými 

končetinami) patří do výbavy, která mladistvému ulehčovala deviantní cestu za 
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uspokojením sexuálního pudu. Vedle nebezpečného atakování cizích žen se sexuálním 

podtextem měl mladistvý opakovaně střet se zákonem kvůli nedovolenému užívání a šíření 

omamných a psychotropních látek, také kvůli adrenalinovým jízdám a řízení osobního vozu 

bez řidičského oprávnění. Lze usuzovat, že i v této aktivitě mladistvý hledal své 

sebepotvrzení a  zvyšoval si jí sebevědomí. Rozumové schopnosti mladistvého dosahují jen 

na podprůměrné inteligenční pásmo. Osobnostně se jeví jako jedinec, který v sobě má 

chronicky prožívanou hostilitu k vnějšímu světu, kterou se mu ale daří většinu času 

kontrolovat i za cenu neustálého vnitřního napětí. Občas přetlak ventiluje impulzivní 

agresí. Může se jednat právě o situace související s upokojením sexuálního pudu, kdy 

inhibiční mechanizmy a sebekontrola mladistvého selhávají. Mladistvý je zvýšeně citlivý ke 

kritice vlastní osoby, i odtud se může rodit pohotovost k použití agrese. Má sklon se 

sdružovat s obdobně nastavenými jedinci, tedy těmi, co žijí antisociálním způsobem života. 

Mladistvý v osobnostním dotazníku zvýšeně skóruje na škále antisociálního chování. 

Mladistvý nepatřil na základní škole do 14 let  k jedincům se závažnými výchovnými 

problémy, přestože jej učení nebavilo a měl diagnostikovanou specifickou poruchu učení. 

Mladistvý pochází z funkčního sezdaného svazku. O obou rodičích hovoří pěkně, zdá se i 

s vřelým citem. Není nám známa žádná patologie v rodině mladistvého (násilí, abúzus ani 

zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody). Vzhledem k tomu, že od mladistvého nemáme 

vyplněný Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině, nelze se vyjádřit k emočnímu 

vztahu a výchovnému řízení matky a otce, ale dle slov mladistvého i na základě výstupů 

z MMPI-2 se neprokázaly problémy v rodině. Přestože naše výzkumné šetření u mladistvého 

mj. potvrdilo přítomnost nežádoucích osobnostních charakteristik (jejichž důsledkem mohl 

mladistvý rozvinout i závislost na návykových látkách), přítomnost sexuální maladaptace a 

nízký intelekt, rodina nebyla s nejvyšší pravděpodobností viníkem sociálního 

(socializačního) selhání mladistvého. Je tedy zřejmé, že za (s)pácháním trestné činnosti 

násilné sexuální povahy je možné spatřovat především získanou výbavu mladistvého, a tedy 

konstatovat, že u mladistvého pudy vítězí… 

P. Lussier et al. (2007) popisují projevy sexuálních agresorů před spácháním TČ 

pomocí tzv. cest – externalizačních, internalizačních a sexualizačních. Externalizační cesta se 

týká rysů osobnosti a odráží nízké sebeovládání. Projevuje se např. riskantním chováním 

ohrožující ostatní jedince např. při rychlé jízdě autem, konflikty s autoritami, agresí atp. 

Internalizační cesta odráží negativní emocionalitu. Demonstruje se ve formě depresí, úzkostí, 

somatických stížností a sociální zdrženlivostí. Poslední, sexualizační cesta se projevuje 
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sexuálním nutkáním, závislostí na pornografii, přítomností parafilie a jejich zvláštností. 

Sexuální devianti většinou „projdou“ všemi cestami (Lussier et al., 2007, s. 1441-1462). 

Výzkumem pachatelů násilné trestné činnosti, u nichž byla diagnostikovaná 

patologická sexuální agresivita se zabýval v nedávné době i již zmiňovaný V. Červený (2012). 

Přestože se jednalo o výzkum souboru již dospělých mužů, výsledky lze jistě použít pro 

konfrontaci se zjištěním o našem mladistvém pachateli. Autor dospěl k následujícím závěrům.  

Z psychologických vyšetření 36 jedinců (patologických sexuálních agresorů) uvořil  

V. Červený jejich typický profil (výčet přítomných osobnostních charakteristik). Jedná se o: 

zvýšený sklon k afektivnímu, impulzivnímu reagování, popudlivost, sníženou úroveň vnitřních 

zábran, vyšší míru agrese se znaky brutálních projevů při prosazování vlastních zájmů, 

negativizmus, hostilní vztah k okolí, přítomnost neustálé vnitřní tenze, podezřívavost, 

nadměrnou citlivost k odmítnutí, uzavřenost ve vyjadřování emocí, osamělost až sociální 

izolaci (necítí se součástí žádné skupiny); intimita je prožívaná jako zisk, nikoliv hlubší 

hodnota; významná se jeví odlišná autoregulace, tzn. rozdíl v prožívání adekvátního pocitu 

vlastní identity, hodnoty a schopnosti adekvátně řešit problémy; dále se prokázaly snížené 

rozumové schopnosti a psychické obtíže (úzkost, deprese, melancholické nálady, 

psychosomatické obtíže), užívání NL v míře závislostní. V anamnéze pachatele se vyskytují 

drobné delikty již v mladším věku, vazba na rizikové (antisociální) vrstevníky a primární 

rodina fungovala dysfunkčně, mj. v nedůsledném, příp. žádném vedení jedince 

k zodpovědnosti.  

U všech zkoumaných probandů dále tentýž autor dospěl k těmto kriminologickým 

zjištěním: oběť je pachateli neznámá, kontakt s ní postrádá fáze proceptivity a dvoření se, 

naopak převládá překvapivý či bleskový útok „ze zálohy“, komunikace slouží pouze 

k vyjádření převahy a moci pachatele nad obětí, oběť bývá častována vulgarizmy a i po činu 

je jí vyhrožováno, během činu je v jednání pachatele přítomna bezohlednost, dominantní 

chování, snížené ovládací schopnosti, pohotovost k agresi bez známek lítosti či soucitu, obětí 

se stává výhradně dospělá žena a motivem činu deviantní sexuální pudová složka, sekundárně 

je oběť oloupena. Chování a modus operandi se vždy vyvíjí, násilí má eskalační tendenci 

(Červený, 2012, s. 181-191). 

Komparací zjištění výše citovaného autora a informací o mladistvém lze velice 

jednoduše shrnout, že není rozdílů mezi dospělými parafilickými pachateli 

s diagnostikovanou patologickou sexuální agresivitou a mladistvými s toutéž sexuální 
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zátěží ani v psychologických charakteristikách osobnosti ani v modu operandi TČ. 

Jediná polemika může být snad ohledně nukleární rodiny (atmosféry) těchto pachatelů.  

Parafílie patří mezi biologické danosti, které není možné vyléčit, avšak léčba jistě 

možná je. Většinou bývá uložena soudně formou ochranného léčení (ústavní či ambulantní), 

požadavek ze strany samotného agresora není tradiční. Léčba spočívá v podávání 

psychofarmak a hormonů tlumících sexuální puzení a agresi obecně (antidepresíva, 

neuroleptika, antiandrogeny). S výhodou je kombinace s psychoterapií. V ojedinělých 

případech je na místě i indikace k chirurgické intervenci (kastraci) (Heretik, 2004, s. 243). 

Pokud ke kastraci dojde a je-li koncentrace mužských pohlavních hormonů nízká, pak je 

sexuální pud vyřazen a s ním i patologická složka agrese. Na druhou stranu je-li agresivita 

součástí povahy dotyčného, nikoliv jen pohlavního pudu, pak ani kastrace není všespásným 

řešením (Höschl, 2013, s. 95). Důležitým prediktorem eventuální recidívy je  postoj agresora 

k deviaci, tzn. zda rozumí povaze jinakosti svého sexuálního puzení, zda je přítomný náhled 

na nebezpečí sexuálního počínání a zda je navzdory prožívané aktualizované sexuální potřebě 

ve věku mladistvého motivace tuto ovlivňovat tlumivým směrem. Profesor J. Raboch už v 80. 

letech došel k nadčasovému prognostickému závěru mnohde citovaném (např. Heretik, 2004, 

s. 243), který vyjadřuje, že přítomnost dvou z pěti následujících znaků – 1. diagnostikovaná 

přítomnost sexuální deviace, 2. první trestný čin se sexuálním motivem spáchaný pod hranicí 

30 let, 3. opakování stejného druhu trestné činnosti, 4. nefunkční partnerský vztah a 5. 

psychopatie s nižšími rozumovými schopnostmi – už signalizuje vyšší pravděpodobnost 

recidívy.  

Navzdory výše uvedeným předpokladům vypovídajících o krajně nepříznivé prognóze 

mladistvého z kazuistiky – přítomnost všech 5 znaků, tj. hypotéza vysoké pravděpodobnosti 

opakování  sexuálních deliktů, považujeme za jediný faktický klíč k posouzení zdárného 

léčení jedince čas. Pozitivní úlohu může jistě sehrát funkční rodinné zázemí, volba 

abstinence od alkoholu i návykových látek mladistvého a celková spolupráce při léčbě.    
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5. Charakteristiky vraždících žen  

Ženy vražedkyně představují specifickou skupinu pachatelů závažné trestné činnosti. 

Mezi dospělými pachatelkami lze nalézt společné znaky týkající se okolností samotného činu, 

ale u mladistvých žen jsou komplexní výzkumná zjištění ojedinělá, a i proto zřejmě různá. 

Mladistvým pachatelkám není věnováno tolik badatelské pozornosti a dostupné údaje jsou 

ošetřeny hlavně pouze statistickým vyčíslením.  

Příběh pátý – „Když vraždí dívka…“ 

„Zní to blbě – vzalo mi to mámu a dalo tátu.“ Tak hodnotí po 5 letech odsouzená 

trestný čin, kterého se dopustila v 17 letech ve spolupachatelství se svým tehdejším starším 

(dospělým) přítelem. Obětí se stala vlastní matka odsouzené ve svém bytě. Motiv vraždy je 

nejednoznačný a stejně tak otázka, zda byl čin předem plánovaný, zůstává s otazníkem.  

(Lze předpokládat, že bylo konfliktní soužití matky, odsouzené a jejího problematického 

přítele.) Jisté je, že oběť před smrtí velmi trpěla – smrtícím nástrojem byl kuchyňský nůž 

v kombinaci s kladivem. Pachatelem, který útok vedl, byl prokazatelně bývalý přítel 

odsouzené (tehdy vedený na ÚP, de facto bezdomovec, se sklonem k násilí), nicméně 

odsouzená skutek verbálně podporovala: „Dodělej to.“ Odsouzená pomáhala s odklízením 

těla mrtvé matky a následně disponovala jejími platebními kartami. Po 10 dnech se sama 

šla nahlásit na PČR. Lze předpokládat, že kdyby neměla strach ze svého tehdejšího přítele, 

udala by se dříve. (Bývalý přítel se na odsouzené ještě před trestným činem vraždy dopouštěl 

stalkingu, vydírání.) Odsouzená trpěla a trpí nadále výčitkami, že vraždu nezastavila, 

nepomohla matce, nezavolala zdravotnickou pomoc. O trestném činu nerada mluví, 

přestože si ho detailně vybavuje. Je schopna s pohnutým hlasem a pláčem vylíčit události 

osudného rána. (Pozn.: Krátce po pohovoru s odsouzenou dotyčná vyvinula záchvat – 

disociační křeče a musela být předána do lékařské péče.)  Odsouzená sděluje, že se jí o 

matce pravidelně zdá, měla ji ráda a chybí jí. Po celou dobu testové situace odsouzená na 

svou matku vzpomíná s pozitivními emocemi. 

Odsouzená vyrůstala do 14 let s oběma rodiči, tito se následně rozvedli. Do té doby 

žila rodina tradičním způsobem, odsouzená připomíná řadu společných dovolených, 

příjemných zážitků. Vzpomíná však i na velkou pracovní vytíženost obou rodičů a vzájemné 

odcizování. Po rozvodu žila odsouzená na krátkou dobu spíše z praktických důvodů 

(bydliště blízko školy) u otce. S matkou si v dospívání rozuměla více a brzy se k ní natrvalo 

přestěhovala. V tu dobu se kontakt s otcem přerušil. Rozvod rodičů byl pro odsouzenou 
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dlouhou dobu nesrozumitelný a vysvětlovala si ho podle jednostranného výkladu matky: 

otec nevěrník – otec zavržen. Jedná se o klasický příklad toho, jak je rozvod rodičů citlivá 

záležitost a interpretace dospívajícího jedince černobílá. Až po spáchaném trestném činu a 

po vážně míněném pokusu o sebevraždu odsouzené se při její hospitalizaci v psychiatrické 

nemocnici vyskytla příležitost pro rozhovor s otcem a objasnění rodinných vztahů (zejména 

mezi již mrtvou matkou a otcem odsouzené). Vztah mezi odsouzenou a otcem se v tento 

moment znovu obnovil. „S tátou si teď hodně povídáme, držíme se vzájemně, padne i pusa, 

objetí, je to roztomilé z jeho strany, to dříve nebylo.“ Otec zůstal odsouzené jako jediná 

blízká osoba.  

Odsouzená opakovaně při pohovoru implicitně signalizuje, že trpěla nedostatečným 

zájmem i pozorností ze strany rodičů, potřeba bezpodmínečného přijetí a lásky nebyla nikdy 

zcela naplněna. Záporné emoční vazby a slabé výchovné vedení potvrzují i některé užité 

metody. Náhradním objektem citového uspokojení se stal vlastní kůň odsouzené, než ho 

rodiče z finančních důvodů v jejích 13 letech prodali. Důležitou roli v životě odsouzené 

sehráli i někteří vyučující – např. třídní učitel: „měl o nás zájem jako o lidi, staral se o 

nás“. Také prarodiče z matčiny strany, se kterými trávila odsouzená po celé dětství hezké 

chvíle, představovali klíčovou emocionální oporu i morální vzor -  „děda byl můj velký vzor, 

nelhal, co řekl, platilo, takovýho chci jednou chlapa“. Kontakt odsouzené s prarodiči na 

jejich přání po spáchané vraždě ustal. Odsouzená respektuje jejich žádost, aby je 

nekontaktovala a vyhýbala se místu posledního odpočinku matky, současně vyjadřuje 

pochopení i lítost, že „ji zavrhli a odepsali celých 17 let“.  

Odsouzená se socializovala bez patologických nápadností, tzn. nelze u ní hovořit o 

„typické kriminální cestě“ mladistvých pachatelů nejzávažnější trestné činnosti. Je 

prvotrestaná, v minulosti neměla žádný delikt řešený s PČR. Zkušenost s návykovými 

látkami téměř nemá, alkohol konzumovala v zanedbatelné míře, je však silná kuřačka. U 

odsouzené nejsou známy ani stopy poruchového chování (vandalství, agrese, promiskuitní 

či rizikové sexuální chování atd.). Volný čas věnovala svým zvířatům, chodila do kroužku 

tance a rukodělných činností. Zapojovala se i do pomoci s domácností, měla své povinnosti, 

které plnila. Ve škole patřila k bezproblémovým žákům. Jednou měla snížený stupeň 

z chování na vysvědčení pro nadměrnou absenci – záškoláctví. Nejednalo se o záškoláctví 

v partě, o toulky a popíjení, neomluvených absencí se dopouštěla coby formy vyhýbavého 

chování v době, kdy měla být ve škole přezkoušena. Odsouzená je velmi introvertní, 

ostýchavý jedinec, často v sociálních situacích upadá do rozpaků, má sklony k trémě, 
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úzkosti a depresivním rozladám. Jeví se jako nekonfliktní, před zátěží a problémy vědomě 

utíká, má náhled na svou tendenci k vyhýbavému jednání. Prospěchově nebyly 

s odsouzenou starosti, na vysvědčení mívala 1, 2, občas 3. Při pobytu za mřížemi dokončila 

středoškolské vzdělání – učební obor zakončený maturitní zkouškou a po výkonu trestu 

uvažuje o vysokoškolském diplomu. Odsouzená aspirovala na studium práv, pro spáchaný 

trestný čin bude volit alternativní vzdělání. Ráda by se uplatnila v charitativní oblasti jako 

sociální pracovnice – touží odčinit svůj trestný čin: „přeci nejsem tak strašný člověk“. 

Odsouzená má průměrný intelekt, dobrý úsudek i kvalitní sebereflexi, reálné plány do 

budoucnosti. 

Kriminalita žen, zejména násilné povahy, je oproti mužské mnohem méně 

rozšířená. O čím závažnější trestný čin se jedná, tím větší proporcionální rozdíl podílu na 

tomto druhu krimanality mezi ženami a muže je. Pochopitelně tedy také pro trestný čin vraždy 

platí, že je páchají převážně jedinci mužského pohlaví, ženy vražedkyně se na tomto druhu 

trestné činnosti podílejí měrou odhadem v 10-20% v ČR i ve světě (Gillernová a Boukalová, 

2006, s. 28; Netík, 2012, s. 478). Poměr vražd spáchaných mladistvými ženami a muži se při 

tom drží spíše dolní hranice, tzn. mladistvé pachatelky vraždí přibližně v poměru 1:9 ve 

prospěch mladistvých chlapců, tento poměr může mírně variovat (v našem dizertačním 

šetření představoval podíl dívek a chlapců na trestném činu vraždy poměr 2:17 – více viz 

empirická část). Tato skutečnost relativně malého množství mladistvých vražedkyň má za 

důsledek velice raritní výzkumné studie. Z našeho prostředí jmenujme alespoň Š. Blatníkovou 

a K. Netíka (2007), ze slovenské krajiny pak A. Heretika (2012) a ze zahraničních zdrojů 

odkážeme na výzkumná data z Polska.  

Výzkumné studie, které se zabývají okolnostmi trestného činu vraždy (motivace, 

osobnost pachatele atd.) mladistvých pachatelů, se téměř výlučně týkají mladistvých mužů. 

Připojujeme se k názoru, že počet odsouzených mladistvých dívek je stabilně velmi nízký až 

bagatelní, proto nelze dobře vysledovat „trend“ různých charakteristik této skupiny 

(Blatníková a Netík, 2007, s. 47). Realita počtu mladistvých vražedkyň de facto znemožňuje 

realizaci solidního výzkumu (se statisticky významným množstvím jedinců). Ani do 

budoucna se situace nejeví jinak, vzhledem k stabilnímu (nízkému) počtu mladistvých 

vražedkyň (Moulisová, 2011, s. 170-187). Ženy vraždí v pozdějším věku než muži, 

nejčastěji až po 30. roce. (Průměrný věk žen zařazených do výzkumného šetření Š. Blatníkové 

a K. Netíka (2007) byl 39 let, nejmladší vražedkyně měla 24 let; o něco nižší průměrný věk 

měly pachatelky TČ vraždy v šetření R. Grumlíka a P. Vavříka (1998) – 35 let, přibližně ½ 
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respondentek pak byla ve věkové kategorii 20-34 let; P. Vyhlídalová (1989) měla ve 

výzkumném souboru nejmladší pachatelku ve věku 19 let a přibližně 75% z nich nebylo 

starších 37 let.) S plným vědomím této skutečnosti přistupujeme k následujícímu 

teoretickému textu, kdy se pokusíme konfrontovat zjištění K. Netíka, A. Heretika a T. 

Jaczkiewicz-Obydzinské s fakty plynoucími z výše uvedené kazuistiky, z pohledu 

kriminologického i psychologického, formou kvalitativního popisu. 

Ve statistikách spravujících přehled trestné činnosti lze najít tvrzení, že druhým 

nejčastějším druhem trestné činnosti páchané mladistvými, avšak bez rozlišení pohlaví je 

násilná trestná činnost (zejména loupeže) (Konrád, 2004, s. 519). Dovolujeme si tento 

generalizující údaj ve vztahu k mladistvým odsouzeným ženám problematizovat. Trestné 

činy s užitím násilí (páchané fyzickou sílou) nebývají u mladistvých žen časté, tím spíše 

plánované, což lze vysvětlit pochopitelnými důvody – genderovou rolí a obecným 

očekáváním s touto spojené, tzn. ženy jsou méně (fyzicky) agresivní než muži, a tedy 

fyzickými možnostmi vyplývajícími z tělesné konstituce ženy (Lovaš, 2010, s. 73). 

Předpoklady mladistvých žen jsou pro tento druh trestné činnosti oproti mladistvým 

chlapcům, kteří jsou v období dospívání a mladé dospělosti na vrcholu fyzických sil, značně 

znevýhodněné. Danost, která vysvětluje, že pokud se mladistvá žena uchýlí k trestné činnosti 

násilné povahy – k vraždě, pak se jedná o skutek předem nepromyšlený, spíše náhlý, nikoliv 

však v některých případech překvapivý. (U mladistvých dívek jsou najčastěji evidovanými 

trestnými činy krádeže, křivá obvinění, padělání a poškozování veřejné listiny a loupeže.) 

Ženy se uchylují více než muži ke skrytým formám agrese (např. manipulace, pomluvy atp.) 

(Verona a Vitale, 2006, s. 425).  

Letité statistiky Policejního prezídia týkajících se vražedkyň (dospělých) poukazují na 

nejčastější vraždy motivované osobními vztahy (počítá se mezi ně především vražda 

manžela/partnera či vlastního dítěte) – představuje až 75% případů, následuje kategorie vražd 

tzv. ostatních a třetím nejčastějším motivem vraždy je loupežný. Vraždy páchané ženami 

bývají obvykle důsledkem dlouhodobé vztahové krize mezi obětí a samotnou 

vražedkyní, kdy při „posledním“ konfliktu (s opakujícím se obsahem) dojde 

k vyprovokování agrese, k vymknutí kontroly ovládacích mechanizmů pachatelky, 

k vypadnutí ze submisivní role a vyeskalování potlačeného dlouhodobého hněvu. K. Netík 

(2012) vidí za tragickým činem vyústění dlouhodobého neřešeného konfliktu, ve kterém 

pachatel percipuje ohrožení pro sebe životně důležitých hodnot (Netík, 2012, s. 468). A. 

Heretik (2012) tento druh vraždy pojmenovává jako „primárně motivovanou dlouhodobými 
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krizovými vztahy s obětí“ a tyto vražedkyně pak nazývá „krizovými pachatelkami“ (Heretik, 

2012, s. 121 a 126). Takto podbarvenou motivaci vraždy lze vnímat také jako ochranu sebe 

(pachatelky) v bezvýchodné situaci, kterou neumí vyřešit jiným (vhodnějším) způsobem. Pro 

společnost nebývá nebezpečná a ani riziko recidívy není příliš pravděpodobné (Vyhlídalová, 

1989, s. 268-271). Mladistvá z naší kazuistiky období bezprostředně před spácháním TČ 

vraždy popisuje jako náročné, kdy se spory mezi ní a matkou vyhrocovaly, byly čím dál 

častější, téměř na denním pořádku. Matka vražedkyně nebyla nadšená volbou partnera své 

dcery (starší dospělý muž, bez zaměstnání, tedy bez finančního příjmu, bez domova, 

s pochybnou anamnézou) a vyžadovala, aby se nadále v její domácnosti nezdržoval. Dcera 

oběti dostala osudného dne na výběr, že může bydliště opustit také (spolu s ním), trvá-li na 

pokračování známosti. Nepochybně došlo ke konfliktu motivů mladistvé, kdy pocítila 

ohrožení svých potřeb – potřebu pokračovat ve své lásce a potřebu sobě nakloněné matky, 

na které byla ona i její partner minimálně finančně závislí.  

   Pachatelky (dospělé i mladistvé) vražd se nejvíce podílejí na tzv. intrafamiliárních 

vraždách, tzn. vraždí uvnitř rodiny, obvykle nejbližší rodinné příslušníky (Heretik, 2012, s. 

52). Ve výzkumu realizovaném A. Heretikem (2012) se mladistvé ženy dopustily těchto 

intrafamiliárních vražd v 80% všech případů. Oběti bývají mladistvým vražedkyním logicky 

známé, často sdílí společné obydlí, a  byl ověřen i předpoklad, že se oběti na spáchaném 

trestném činu do jisté míry podílely, tzn. spoluvytvářely kriminogenní situaci (Heretik, 2012, 

s. 144). Také naše mladistvá svůj delikt vykonala na osobě známé – na vlastní matce. O 

dlouhodobém sporu mezi pachatelkou a obětí, jakožto předpolím kriminální situace, jsme se 

již zmiňovali, ale kriminogenní prvky lze dopátrat v historii rodinné atmosféry mnohem dál. 

Mladistvá v citlivém věku dospívání přišla rozvodem o druhého rodiče (o otce), kontakt byl 

na několik let přerušen, a ve stejný okamžik ztratila i svou vášeň – vlastního koně. Jeho 

prodej vnímala jako nebývalou zradu ze strany rodičů (kteří ale řešili touto cestou 

vypořádání SJM) a odchod otce měla mladistvá zprostředkovaný pohledem (zavrhujícím) 

matky. Pocit křivdy mladistvé, že je jí „neustále něco bráno“, se vyhrotil ultimátem matky, 

kdy si mladistvá měla zvolit opět cestu ztráty „přítel nebo matka“.  O ženách vražedkyních, a 

jistě to platí i pro mladistvé pachatelky TČ vraždy, se zjistilo, že bývají ve vztahu k budoucí 

oběti v podřízené, submisivní roli a dlouhodobě konfliktní atmosféru tolerují navzdory 

eskalujícímu průběhu sporů. U mladistvé pachatelky lze tuto tendenci skutečně potvrdit – 

celá událost rozchodu rodičů a následných okolností byly mladistvé oznamovány jako 

skutečnost, bez žádoucího vysvětlení, bez možnosti vyjádřit své stanovisko, přání. Mladistvá 
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nedostala šanci vývoji situace a rozhodnutím dospělých (např. prodej milovaného zvířete) 

porozumět navzdory nezpochybnitelné schopnosti vzhledem k věku (14 let) tyto milníky 

v životě rodiny chápat, a tedy je i lépe přijmout. Mladistvá prožívala oprávněně pocit křivdy 

a navíc cítila zlost vůči otci, protože měla k dispozici pouze informace ze strany matky, které 

vyznívaly na adresu otce opravdu nelichotivě a vedly k jeho zavržení mladistvou. Matka mj. 

označila otce za viníka krachu manželství, potažmo viníka nedobré finanční situace atp. 

Zdá se, že odsouzená nebyla nikdy konfliktní, resp. nebyla iniciátorkou sporů. Naopak měla 

tendenci se takto nabitým interakcím vyhýbat. Změna pravděpodobně nastala až v období 

relativně krátce před spácháním vraždy, kdy mladistvá hájila své soužitím s partnerem a 

v rodině, kde žili ve složení matka (budoucí oběť) – mladistvá a její partner, docházelo 

k častým afektivním výbuchům.  

Vraždy páchané dětmi na svých rodičích, tzv. paricídia, souvisí především s konflikty 

uvnitř rodiny. L. Lovaš (2010) zdůrazňuje, že přítomnost konfliktů je v každé rodině normální 

záležitostí, ale v rodinách, kde došlo k TČ vraždy, nefungovaly vhodné způsoby jejich řešení 

(vzor ze strany rodičů), tj. členové rodiny mezi sebou nepraktikovali repertoár možných 

žádoucí scénářů řešení konfliktních situací (Lovaš, 2010, s. 120). C. L. Linedecker (1994) 

utvořil „bezpohlavní“ typologii mladistvých pachatelů TČ vraždy: 1. děti v minulosti rodičmi 

týrané, nebo sexuálně zneužívané, 2. sociopatičtí, citově chladní jedinci, 3. jedinci s duševním 

onemocněním (psychotičtí), 4. děti tzv. rituálně vraždící pod vlivem kultu satanství a 5. děti, 

které vraždí s vidinou zisku dědictví (majetkově motivované vraždy) (cit. podle Heretik, 

2012, s. 74). Zařazení mladistvé do této typologie se nám jeví jako problematické. Ani jedna 

kategorie přesvědčivě neodpovídá našim závěrům o odsouzené. Rovnou můžeme vyloučit 

typ mladistvé pachatelky vraždící v duchu sektářské filozofie, také psychotické onemocnění 

není přítomné a ani jiná psychiatrická diagnóza, která by mohla být dána do souvislosti se 

spáchaným TČ. Pachatelka nebyla týraná ani zneužívaná. Úvahy o motivaci mladistvé na 

dědický nárok by byly troufalé, nicméně lze připustit, že zištný motiv se nakonec na skutku 

také sekundárně objevil, když odsouzená odcizila po činu oběti nějakou hotovost a platební 

karty. Kategorie citované chladné bytosti odsouzené také zcela neodpovídá. Odsouzená je 

schopna projevovat emoce a prokazatelně je prožívá. Podle osobnostního stylu Cole a spol. 

rozdělují pachatelky vražd (bez věkového omezení) do 6 kategorií: 1. masochistické ženy, 2. 

otevřeně hostilní ženy, 3. skrytě hostilní ženy, 4. psychotické ženy, 5. amorální ženy a 6. 

neschopné ženy (cit. podle Heretik, 2012, s. 53). Pachatelka z kazuistiky nejlépe zapadá do 

posledně jmenované skupiny vražedkyň, tedy žen, které jsou charakterizované jako závislé 
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typy, se slabými copingovými strategiemi a často vykonávající TČ na popud partnera. Jeví 

se nám jako vysoce pravděpodobné, že k vraždě matky mladistvé by nedošlo, pokud by 

neměla za zády svého partnera, který na vraždě významně participoval. Tento typ 

pachatelek bývá opravdu výjimečný. 

Také vraždy páchané mladistvými ženami ve spolupachatelství nebývají na rozdíl od 

mladistvých mužů tradiční. Mladistvé ženy vraždí obvykle samy. Ve svém počínání jsou 

efektivnější než muži, jejich útoky bývají fatální a vedou spolehlivě k usmrcení oběti 

(Heretik, 2012, s. 57). Vraždy rodinného příslušníka se vyznačují značnou brutalitou – tzv. 

overkill, nadměrné užití síly, nebo útoků vražedným nástrojem (např. bodné rány dostupným 

nožem) (Gillernová a Boukalová, 2006, s. 61). Studie týmu odborníků z Krakowa pod 

vedením T. Jaczkiewicz-Obydzinské poukazuje naopak na mnohem méně rozsáhlé a extrémní 

zranění obětí vražd páchané ženami (cit. podle Blatníková, Netík, 2007, s. 35). V. Matoušek a 

L. Blahák (2007) referují také o celkově nižší agresi u mladistvých pachatelek, ale upozorňují 

na případy velice brutálních činů páchaných dospívajícími dívkami, zejména pokud jsou 

posilněny alkoholem nebo pod vlivem NL (Matoušek a Blahák, 2007, s. 6-13). L. Lovaš 

(2010) se domnívá, že při vražedném aktu páchaném mladistvými ženami hraje roli vědomí 

pachatelky (mnohem více než u mladistvých mužů), že její konání může být obráceno proti 

ní, pokud svůj čin nedokončí smrtí oběti (Lovaš, 2010, s. 75). Vzhledem k většinově 

situačnímu spouštěcímu mechanizmu vraždy bez přítomného plánování předem, se 

pachatelky logicky chovají při samotné vraždě chaoticky, stejně tak po vykonání činu jsou 

dezorganizované. (U mladistvých mužských pachatelů převažují vraždy na objektech cizích, 

vraždy jsou jednak vyústěním situační konfliktní interakce s obětí, jednak předem plánované 

nejčastěji pro vidinu zisku, a oběma okolnostem pak odpovídá i přístup při a po vykonaném 

skutku.) Nebývá zvykem, aby mladistvé ženy svůj skutek zakrývaly a oběť někam odklízely. 

Naopak mnohdy usilují o záchranu oběti (volají lékařskou pomoc), mívají tendenci trestný čin 

samy na PČR oznámit a nadále při vyšetřování spolupracovat (Netík, 2012, s. 469). Častá 

bývá přítomnost prožívané lítosti nad osudem oběti a trestným skutkem. U žen se vyskytuje 

rovněž větší procento spáchání sebevražd po TČ vraždy (Finkelhor a Ormrod, 2001). 

Mladistvá vraždila společně se svým partnerem, tedy nikoliv sama, jak předpokládají 

stávající studie. Oba pachatelé se činu dopustili po vyhroceném konfliktu s matkou 

mladistvé. Vražda byla jistě situačně vyvolaná, nicméně u odsouzené hněv vůči oběti 

postupně dlouhodobě gradoval, zatímco u komplice odhadujeme dominantněji motiv 

zbavení se nepohodlné osoby a navíc s vidinou finančního zisku a jistotou střechy nad 
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hlavou. Mozkem vražedného konání byl partner mladistvé, oběť zemřela po velkém utrpení. 

Útoky nožem v kombinaci s kladivem byly skutečně brutální. I nám se u mladistvé potvrdila 

tendence strachu z pomsty ze strany oběti, když svého přítele při útocích podporovala slovy: 

„Dodělej to!“ Mladistvá je příklad pachatelky, která s obětí po činu manipulovala, měla 

potřebu tělo oběti skrýt. Na kolik by tuto potřebu měla, pokud by smrt matky způsobila 

sama bez spolupachatele a zda vůbec by k vraždě došlo, je otazné. Kloníme se k myšlence, 

že mladistvá by (bez přítomnosti v tu chvíli i existence dlouhodobě svého přítele) sama tento 

TČ nespáchala. Podstatným faktorem je skutečnost, že se mladistvá svého staršího přítele 

obávala, na krátko před činem byli rozejití, ale ona znovu podlehla jeho nátlaku, aby vztah 

obnovili. Z  jeho strany docházelo k vydírání a nepříjemnému sledování. Vzhledem k závislé 

osobnosti pachatelky i deficitní schopnosti hájit své potřeby, pro mladistvou bylo proto 

možná menší zlo ve vztahu pokračovat, než čelit výhrůžným útokům. Strach z partnera 

ovlivnil i počínání mladistvé po spáchaném TČ –  mladistvá sděluje, že nebýt obav, šla by se 

udat mnohem dříve (takto tak učinila až 10. den po činu). Mladistvá byla opravdu 

spolupracující s OČTŘ a také v souladu se zjištěními A. Heretika (2012) patřila 

k pachatelkám, které se samy trápily nad spáchanou tragédií. Mladistvá plánuje po 

ukončení VTOS docházet na individuální psychoterapeutická sezení a pracovat na zmírnění 

pocitu viny, který ji pronásleduje.  

Vykoná-li TČ vraždy žena, navíc mladistvá, pak se standardně hovoří o mnohem 

závažnější povaze skutku (než by tomu bylo u muže) a dokonce samotná pachatelka bývá 

vnímaná jako „nenormální“. Ve skutečnosti mladistvé ženy obyčejně nemají v anamnéze 

násilnou trestnou činnost, ba dokonce nemívají žádné další zkušenosti s trestním stíháním. 

Nesetkáváme se u nich příliš s problematickým chováním (např. ve škole) a nebývají u nich 

diagnostikované poruchy osobnosti. Pro nižší míru poruchovosti svědčí i lepší sociální 

nastavení. V tomto je značný rozdíl oproti mladistvým vrahům.  U pachatelek se naopak více 

objevují poruchy afektivní, např. anxieta, deprese, které je činí labilními (Heretik, 2012). 

Vyšetření osobnosti mladistvé neprokázalo přítomnost závažné patologie. V protokolu 

MMPI-2  se objevila pouze zvýšená škála antisociálního chování, nicméně mladistvá by se 

neměla dostávat do střetu se zákonem, do konfliktů. Je introvertní, má nízkou sebedůvěru a 

je lehce zmanipulovatelná druhými. Jeví se jako jedinec prožívající nadměrné strachy 

(fobie). Tyto závěry se tedy shodují se zjištěními A. Heretika (2012). Mladistvá je aktuálně 

prvotrestaná, v anamnéze nemá žádnou zkušenost s šetřením na PČR. Školní léta 

absolvovala prospěchově bez nápadností, ani chování nevykazovalo stopy zásadní 
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poruchovosti. Na druhou stranu odsouzená trpěla stavy úzkosti, zejména v sociálních 

situacích měla trému. Tímto se dostávala jeden čas se do bludného kruhu vyhýbavého 

chování před zkoušením a byla potrestaná sníženou známkou z chování na vysvědčení. 

Záškoláctví v jejím případě nemělo povahu toulek s vrstevníky. Mladistvá nepatřila do 

žádné vrstevnické party. Je kuřačka a zkušenosti s alkoholem se zdají být přiměřené věku.     

Výzkumné studie týkající se tzv. matricídií, nebo-li homicidií matek, jsou výhradně 

realizovány na vzorku mladistvých mužů (synů), studie mladistvých žen (dcer) v našich 

podmínkách zcela chybí.  

O mladistvých pachatelích paricídia, tj. vrahů rodičů pojednává A. Heretik (2012). 

Konstatuje, že u rodičů (budoucí oběť/-i) vystupuje do popředí významná psychopatologie. 

Rodinné prostředí lze hodnotit jako nevyhovující, emočně chladné, často s nadměrným 

fyzickým trestáním a násilím mezi jejími členy. Problematičtější se jeví vztah mezi pachatelem 

a otcem (obětí TČ). Mladiství vrazi rodičů bývají častěji bez sourozenců, jsou tedy jedináčci. 

Vraždí individuálně, v bytě oběti, po vyhroceném konfliktu. Osobnostně byli pachatelé 

psychopatické osobnosti (Heretik, 2012, s. 155-158). 

Dostupné a o něco četnější výzkumné počiny se týkají zavraždění rodičů dětmi 

v dospělém věku. Odborníci nejsou v souladu se svými zjištěními, zda se vražd matek častěji 

dopouštějí synové či dcery a totéž analogicky platí pro vraždy otců, tzv. patricídia (Lovaš, 

2010, s. 121). A. Heretik však uvádí, že mnohem častěji bývají obětí otcové a umírají pod 

rukama svých synů (Heretik, 2012, s. 155). Dále konstatuje, že pachatelé patricidií pocházejí 

z rodinných prostředí, která nejsou reflektována jako harmonická a láskyplná. Při vraždě pak 

dojde ke střetu často dvou psychopatických osobností (syna a otce), také nezřídka dvou 

abuzérů alkoholu. Pokud dojde k vraždě matky synem, pak oběť patří často ke kontrolujícím a 

omezujícím matkám. Její skon je doprovázen úlevou pachatele nad přerušením „dusivého“ 

vztahu a může být spojen s amnézií na TČ. Vraždy mají někdy disociativní ráz. V těchto 

případech bývá otec submisivní a pasivní, případně v rodině nefiguruje vůbec (Heretik, 2012, 

s. 75).  Naše mladistvá byla také jediným potomkem svých rodičů. Dokud žili rodiče ve 

společné domácnosti, byli pracovně hodně angažovaní a mladistvé se nedostávalo potřebné 

pozornosti – byla citově deprivovaná, tzv. nedosycená, nedomazlená. V Dotazníku pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině odsouzená refelektuje vztahy s oběma rodiči jako 

záporné a jejich výchovu jako slabou, byť v pohovoru sděluje, že do období rozvodu byla ve 

své rodině šťastná a nedostatek času rodičů i projevů citu z jejich strany dobře 
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kompenzovali prarodiče.. Je pravdou, že na několik let otec v rodině absentoval a vztahy 

mezi rodiči byly problematické. Zavraždění matky nepředstavovalo nikdy pro mladistvou 

úlevu, po celou dobu zažívá tíživá muka a trestný čin si dobře vybavuje. Vraždou vlastní 

matky došlo ke smutnému paradoxu – ztráta matky urychlila pravděpodobně cestu 

mladistvé k znovuzískání vlastního otce.    

Cenný výzkum dlouhodobě (v letech 1995-2005) mapující vraždy páchané ženami a 

mladistvými ženami v Polsku zrealizovaly již zmiňovaná T. Jaczkiewicz-Obydzinská a E. 

Walková na souboru n=62. Při srovnání obou skupin žen se u mladistvých pachatelek 

ukázalo, že TČ byl většinou plánovaný, tedy včetně přípravy, a měl zištný motiv. Agrese měla 

instrumentální povahu. Nejčastěji se obětí stal vlastní otec vražedkyně. Následně s obětí 

pachatelky zacházely tak, aby svůj čin zakryly. Neprožívaly žádné významné emoce, ani 

s odstupem u nich nebyla pozorována posttraumatická stresová porucha (cit. podle 

Blatníková a Netík, 2007, s. 35).  Vyjma obětí z řad rodinného příslušníka jsou tato zjištění 

nápadně podobná v našem dizertačním šetření spíše charakteristikám mladistvých chlapců, u 

děvčat se shodujeme jen v dílčích závěrech.  

Máme výzkumná data ke dvěma mladistvým pachatelkám TČ vraždy a společné měly 

děvčata pouze to, že jejich obětí se stal člen rodiny. Liší se ale pohlavím rodiče, přítomností 

dalšího jedince u vraždy, následným chováním, okolnostmi spáchaného deliktu, osobnostním 

profilem, rodinným zázemím, interakcí s vrstevníky, celkovým problematickým chováním a 

aktuálním prožíváním – více viz empirická část, kap. 7.8.  

Druhá mladistvá, která nefiguruje v kazuistice, se svými charakteristikami nápadně 

podobá dvěma pachatelkám již z 80. let, jejichž profil sytí charakteristiky – disharmonický 

vývoj osobnosti, sociální maladaptace, sklon k impulzivě, labilita, explozivita s anetickými 

rysy, alkoholizmus apod. (Vodňanský, Zámecký, 1987, s. 26-31).  Tedy  i taková může být 

mladistvá pachatelka TČ vraždy. 

Jednotná psychologická charakteristika typické vražedkyně ve věku mladistvé 

zatím neexistuje. 
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Úvod k empirické části 

Empirická část dizertační práce s názvem Psychosociální charakteristika 

mladistvých pachatelů závažných trestných činů je členěna do 3 základních oddílů.  

První je věnován základním charakteristikám výzkumu – stanovení předmětu 

výzkumu, popisu průběhu a realizace výzkumného šetření, metodologickému uchopení, 

výběru výzkumného souboru a stanovení výzkumných úkolů a otázek.  

Druhá část přináší výzkumná zjištění a výsledky, korelace jednotlivých metod a 

vybraných škál. V této části je popsán dosavadní životní příběh odsouzených pro TČ vraždy, 

dále povaha sebereflexe odsouzených, vč. percepce spáchaného TČ. Uvedena jsou i zjištění 

týkající se osobnostních charakteristik a psychopatologie. 

Ve třetí, diskusní části je proveden závěrečný souhrn, analýza výzkumného šetření a 

interpretace dat. 

6. Základní charakteristiky výzkumu 

Výzkum byl realizován jako navazující, ale samostatný projekt na diplomový, resp. 

rigorózní úkol. Výzkumné šetření pro účely dizertační práce proběhlo s odstupem 4 let od 

prvního výzkumu (r. 2008), tedy v letech 2011-2012. Požadavek na věkovou kategorii 

probandů zařazených do výzkumu zůstal stejný, stejně tak na druh trestné činnosti, tzn. 

jedinou akceptovanou skupinou byla kategorie mladistvých pachatelů odsouzených pro TČ 

vraždy. Dlouhodobost trvání trestu těchto odsouzených umožnila zařadit do výzkumu znovu 

některé respondenty z předešlého šetření, a tím zformulovat jistá srovnání. Naopak poprvé 

byly součástí šetření mladistvé pachatelky ženy. Testová baterie byla zčásti ponechána a 

významně doplněna o žádoucí metody (srovnej viz Běhalová, 2009 a 2010). 

6.1 Předmět výzkumu 

Předmět výzkumu byl stanoven jako studium psychosociálních a osobnostních 

charakteristik mladistvých pachatelů násilné trestné činnosti. 

Cílem dizertační práce je přinést poznatky o případných socializačních selháních 

v průběhu života mladistvých a podílu situačních okolností i osobnostních zvláštností 

mladistvých na spáchání TČ vraždy. 
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Úkolem výzkumného šetření, resp. dizertační práce je pak přinést komplexní pohled 

na mladistvé pachatele násilné trestné činnosti (vraždy). Psychosociální charakteristiky 

mladistvých jsou postihnuty výzkumem jednak formativních vlivů, tedy studiem primárního 

socializačního prostředí (rodiny odsouzených), dále školního působení a vrstevnických 

interakcí a vztahů. Výzkumným záměrem je i zachycení případných osobnostních zvláštností 

či výskyt patologie. Celkový obraz odsouzených doplňuje popis nežádoucího a trestního 

konání v průběhu životní cesty odsouzených (od narození do klíčového momentu spáchání 

násilné trestné činnosti).  

6.2 Popis průběhu a realizace výzkumného šetření 

Výzkumné šetření bylo realizováno kontinuálně během 8 měsíců v období 09/2011 až 

04/2012.  Vzhledem k rozsáhlosti testové baterie prošli všichni odsouzení cca 2-3 testovacími 

dny.  

Výzkumné šetření probíhalo celkem ve 3 věznicích v ČR, které měly speciální 

oddělení určená pro mladistvé pachatele TČ – Věznice Všehrdy, Plzeň Bory a Světlá nad 

Sázavou. /*Pozn. V době realizace výzkumu procházelo vězeňství některými organizačními proměnami, které 

se mj. projevily i ve změnách umístění mladistvých pachatelů TČ – oproti dřívější tendenci mít všechny mladistvé 

odsouzené soustředěné pouze v 1-2 věznicích, se v čase sběru dat objevila snaha naopak mít mladistvé  umístěné 

v různých věznicích, což přinášelo komplikace při sběru dat. Např. testování jednoho probanda probíhalo ve 

dvou zařízeních, někteří vhodní jedinci (zanedbatelný počet)  z těchto důvodů do výzkumu ani zařazeni nebyli. / 

Před zahájením samotného šetření byli všichni odsouzení obeznámeni s účelem 

výzkumu, v souladu se Zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů byla odsouzeným 

přislíbena anonymizace dat a zájemcům z řad testovaných o výsledky výzkumných zjištění 

byla nabídnuta zpětná vazba. Toto bylo stvrzeno v písemné podobě jako souhlas 

s výzkumným šetřením všemi odsouzenými a archivováno u autorky dizertační práce. Na 

výzkumném úkolu participovali všichni vybraní jedinci, nikdo z něj předčasně nevystoupil. 

Spolupráce byla hodnocena oboustranně jako milá a přínosná. Ochota odsouzených umožnila 

sběr velkého množství dat za použití bohaté testové baterie. Odmítnutí dílčích součástí 

výzkumu se objevovala spíše sporadicky – více viz kap. 7.5.  

Všichni respondenti byli podrobeni samostatnému písemnému dotazování, některé  

metody umožnily i individuální práci v přítomnosti ostatních (menší skupiny po 3, max. 4 

jedincích).  Podstatnou část výzkumu tvořily dlouhé rozhovory s odsouzenými. Sběr dat 

probíhal buď na společenských místnostech, nebo v kancelářích vězeňského personálu bez 
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jeho přítomnosti z důvodu maximální výtěžnosti informací od odsouzených. Podrobnější 

informace k administraci použitých metod uvádíme později – viz kap. 6.3.  

6.3 Popis použitých metod a metodologie 

Výstavba a aspirace výzkumného projektu předurčují především kvalitativní povahu 

výzkumu.  Naší snahou bylo získat maximální možné množství dat a detailních údajů o 

jednotlivých odsouzených, tímto si vytvořit ucelený obraz jednak o každém testovaném 

jedinci (případová studie), jednak o celé skupině mladistvých odsouzených pro TČ vraždy.  

Nezbytnou součástí celého šetření bylo navázání dobrého osobního kontaktu, zajištění 

příjemného pracovního společenství a vztahu důvěry autorky dizertační práce s jednotlivými 

respondenty výzkumu. Takto vystavená zkušenost, ačkoliv s prvkem subjektivního nastavení 

pak opravňuje k pokusům o interpretování reality – v našem případě úvahy o selhání 

mladistvých v nejtěžší společensko-právní rovině – a porozumění výskytu jistých jevů 

v životě zkoumaných jedinců.  

První fází výzkumu byla formulace výzkumných otázek a předpokladů, následovala 

volba užitých metod, sběr dat a konečně jejich analýza, evaluace a v poslední fázi 

interpretace. Některá zjištění odpovídala charakteru kvalitativnímu a bylo tak s těmito daty 

nakládáno, dílčí získané výstupy ze standardizovaných metod umožnily ale také kvantitativní 

vyhodnocení, tedy statistickou analýzu. Využili jsme počítačového zpracování pomocí 

programu SPSS a Pearsonovy korelace mezi zvolenými sledovanými proměnnými. Pro 

přehlednost a podrobnější zobrazení vztahů mezi proměnnými jsme pracovali s křížovými 

kontingenčními tabulkami. Kvantitativní přístup obohatil naše výzkumné šetření o nová 

zjištění, která byla oproštěna vlivu výzkumníka. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že celý výzkumný projekt v sobě nese stopy obou 

známých výzkumných přístupů, tedy jak kvalitativního, tak kvantitativního. Jedná se o 

smíšený výzkumný počin. (Více ke znakům kvalitativního, kvantitativního a smíšeného 

výzkumu – viz např. Hendl, 2005; Miovský, 2006.)   

Pro účely výzkumného šetření byla vybrána následující testová baterie: Dotazník pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině, LOGO test, Wechslerova inteligenční škála pro 

dospělé, Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2, Rosenzweigův obrázkový 

frustrační test, Hand test, dále samostatně vytvořené Nedokončené věty. Významnou 

součástí byly i rozhovory s odsouzenými.  
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V následující pasáži se budeme věnovat základnímu popisu použitých 

standardizovaných metod doplněného o sdělení, jak jsme s jednotlivými metodami zacházeli 

v našem šetření my. Pro vyčerpávající informace k užitým metodám odkazujeme na 

jednotlivé manuály daných metod.  

6.3.1 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině  

Autor: J. Čáp, P. Boschek (1994) 

Popis: Jedná se o 40 položkový dotazník postihující 4 komponenty výchovy, kterými jsou: 

komponent kladný (K), záporný (Z), komponent požadavků (P) a komponent volnosti (V) 

(Svoboda et al., 2001). Autoři doporučují jeho využívání pro věkovou kategorii od 12 let. Je 

použitelný jako nástroj reflexe interakce dítěte s rodiči a zobrazení rodinné atmosféry. 

Administrace: Test je možné administrovat individuálně i skupinově. Poté, co jsme 

odsouzeným dali pokyny ke způsobu vyplňování záznamových archů a ujistili se o 

porozumění úkolu, respondenti samostatně odpovídali na jednotlivá tvrzení vyznačením jedné 

z možností „ano-zčásti-ne“ zvlášť pro matku a otce. Odsouzení sami volili, zda budou 

posuzovat jednotlivá tvrzení pro vlastní či nevlastní rodiče, případně jiné osoby, které 

participovaly na výchově, a byli požádáni, aby posuzované jedince do archu označili. Někteří 

se rozhodli psát o biologických rodičích, přestože jeden z nich s nimi nežil a byli vychováváni 

nevlastním rodičem. Jiní hodnotili raději nevlastního rodiče, protože onen s nimi žil, měli 

spolu bližší vztah než s biologickým, nebo naopak velmi problematický. Někteří odsouzení 

kolonku jednoho z rodičů nechali úplně prázdnou s odůvodněním extrémně problematického 

vztahu, nebo proto, že svého rodiče vůbec nepoznali a žádný náhradní do jejich výchovy 

nezasáhl. Přesnější údaje o posuzovaných osobách uvádíme později – viz kap. 7.5.  

Vyhodnocování: Odpovědi skórujeme: Ano – 3 body, Zčásti – 2 body, Ne – 1 bod, součtem 

získáváme hrubé skóry jednotlivých komponentů výchovy (K, Z, P, V). Podle tabulek pak 

posuzujeme emoční vztah k dítěti obou rodičů odděleně i v rodině jako celku. Stejným 

způsobem postupujeme pro výchovné řízení v rodině.  

Autor metody J. Čáp tedy vymezuje styl výchovy prostřednictvím dvou dimenzí – 

emočního vztahu a výchovného řízení. Emoční vztah je sycen kladnou a zápornou 

komponentou, výchovné řízení pak komponentou požadavků a volnosti. Všechny 

komponenty se pak mohou různě vzájemně kombinovat.  
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„Kladný (případně extrémně kladný) emoční vztah, ve kterém převažují (případně výrazně 

převažují) projevy kladné komponenty, kdy rodiče dítě oceňují, prožívají s ním radost, berou 

vážně jeho starosti. 

Střední emoční vztah, ve kterém jsou relativně vyrovnány projevy kladné a záporné 

komponenty. Může však nabývat podoby záporněkladného vztahu, ve kterém jde o tzv. dvojí 

vazbu či ambivalentní vztah. 

Záporný emoční vztah, ve kterém převažují projevy záporné komponenty (dítě necítí emoční 

podporu a porozumění rodičů).  

Silné řízení, které tvoří množství úkolů, požadavků a nároků a je patrná jejich důsledná 

kontrola.  

Řízení střední, které charakterizuje přiměřená míra nároků a požadavků a jejich kontrola. 

Slabé řízení, které je typické minimem požadavků a úkolů či cílů bez důslednější kontroly. 

Rozporné řízení, které zahrnuje množství požadavků, ale bez příslušné kontroly,“ (Čáp, 1996).  

Vyhodnocením vyplněného dotazníku tedy získáme údaje o emočním vztahu matky a 

otce (zvlášť) k dítěti a rovněž styl výchovného řízení otce a matky k dítěti z pohledu 

testovaného jedince (dítěte). Způsob výchovy v rodině je možno také uzavřít jako celek pro 

oba rodiče dohromady a zařadit do tzv. modelu devíti polí.  

Pro nás byl z hlediska vyhodnocování důležitý pouze emoční vztah a výchovné řízení 

matky a otce, případně jiných zvolených osob ze strany odsouzených a celková rodinná 

atmosféra. S modelem devíti polí jsme přímo nepracovali. Výstupy z této metody byly rovněž 

korelovány s jinými metodami.  

6.3.2 LOGO test  

Autor: E. S. Lucas (1986), z originálu přeložil a českou příručku zpracoval K. Balcar (1992) 

Popis: Dotazník byl vytvořen na základě pojetí „prožívané smysluplnosti“ a jejího opaku 

„existenciální frustrace“, rozpracované V. E. Franklem. Umožňuje posoudit, v jakém stupni a 

v kterých ohledech člověk prožívá svůj život jako naplněný smyslem, anebo naopak strádá 

prožíváním jeho „smysluprázdnoty“. Prožívaná smysluplnost je přitom poměrně nezávislá na 

vnějších podmínkách. Může být přítomna i za svízelných životních okolností. Proti tomu 

blahobyt, úspěšnost a majetek se mohou někdy stát překážkami v hledání smyslu. Hlavním 

účelem LOGO testu je rychle rozpoznat, zda vyšetřovaná osoba má tyto problémy, trpí 

sebevražedným jednáním, eventuálně se dá odhadnout riziko další trestné činnosti. 
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K dispozici je verze pro muže i ženy. Obě varianty slouží propandům od 16 let výše a 

obsahují 3 části. První část se skládá z 9 tvrzení, na které dotazovaný jedinec reaguje 

odpovědí „ano-ne“. Druhá část má 7 položek, na které je vyžadována odpověď „velmi často-

často-občas“. V poslední části jsou vylíčeny stručné osudy, způsob života tří osob; respondent 

volí dle subjektivního dojmu nejpříznivější a naopak nejnešťastnější styl života. Poté je ještě 

požádán o stručné sepsání vlastního „příběhu“, oč v životě usiloval, co chce nyní, a zda se 

daří cíle naplňovat. 

Administrace: Respondent vyplňuje bez časového omezení samostatně všechny 3 části. Test 

je použitelný individuální a skupinovou formou. Odsouzení zpracovávali tuto metodu bez 

obtíží samostatně. Někteří museli být více povzbuzeni pro vyplnění i poslední části – sepsání 

vlastního příběhu, jiní byli doptávání alespoň v inquiry, pokud jsme měli pochybnosti o 

smyslu sdělení.  

Vyhodnocování: Hodnocení testu je kvantitativní pro první a druhou část a pro polovinu třetí 

části. Druhá polovina třetí části se vyhodnocuje kvalitativně – obsahovým rozborem. Celkový 

skór je umístěn v jednom z kvartilů a počítá se jako součet všech skórů jednotlivých částí. 

S ohledem na věk se poté vyhledává v tabulce normových hodnot „výsledek“, tj. pásmo 

populace, do něhož testovaný patří, a tím zjišťujeme úroveň prožívané životní smysluplnosti. 

Pro účely dizertační práce jsme využili jednak hodnocení kvantitativní, které 

posloužilo k základní orientaci v aktuální prožívané smysluplnosti života odsouzených, a 

současně jsme pečlivě analyzovali kvalitativní část. Ta byla předmětem i mnohých korelací 

s jinými metodami. Naším ústředním zájmem bylo vnímání odsouzených vlastního selhání, 

reflexe životní cesty a směřování v budoucnosti.   

6.3.3 Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS-III)  

Autor: D. Wechsler (1997), českou příručku vydal kolektiv autorů v Hogrefe-Testcentru 

(2010) 

Popis: WAIS-III patří mezi „klasický“ nástroj k měření rozumových schopností (inteligence) 

u dospělé populace – jejich úroveň a struktura. Metoda se vyvíjela od r. 1939, prošla mnoha 

revizemi a má svou verzi pro dětskou populaci. 

WAIS-III se skládá ze 14 subtestů verbálních a performačních, které se střídají. Mezi 

verbální subtesty patří: Slovník, Podobnosti, Počty, Opakování čísel, Informace, Porozumění, 
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Řazení písmen a čísel. Mezi performační subtesty jsou zařazeny subtesty: Doplňování 

obrázků, Symboly – kódování, Kostky, Matrice, Řazení obrázků, Hledání symbolů, Skládání 

objektů. V odůvodněných případech je možné použít zkrácenou verzi. 

Administrace: WAIS-III je administrován individuálně ve standardizovaném znění pro 

jednotlivé subtesty, které jsou uvedeny v příručce metody – administrátor odpovědi 

v jednotlivých subtestech sám zaznamenává, pouze v subtestu Symboly – kódování je zápis 

na testovaném jedinci. Jsou kladeny nároky  rovněž na pořádí jednotlivých subtestů a 

dodržení časové dotace pro jednotlivé subtesty. Požadavek na administraci jsme v našem 

výzkumu striktně dodrželi. Testování nepodstoupili jedinci s cizí státní příslušností kvůli 

jazykové bariéře a jinému kulturnímu zázemí. 

Vyhodnocování: Pro výpočet hrubých skórů z jednotlivých subtestů je stanovený 

jednoznačný postup. Totéž platí i pro převod hrubých skórů na vážené skóry – HS převádíme 

na VS za pomocí tabulek pro danou věkovou kategorii. Výstupem použití této metody (součet 

vážených skórů) je celkový inteligenční kvocient (CIQ), verbální inteligenční kvocient (VIQ), 

performační inteligenční kvocient (PIQ) a indexy verbálního porozumění, percepčního 

uspořádání, pracovní paměti a rychlosti zpracování. IQ skóry i indexové skóry lze 

interpretovat kvantitativně i kvalitativně. V prvním případě se jedná o zanesení naměřené 

hodnoty do pásma – intervalu vymezeného směrodatnou odchylkou /průměr 100, sm. 

odchylka 15/. Je možné využít i percentilové pořadí. Kvalitativní popis využívá systém 

statisticky definovaných kategorií. 

Pro účely dizertační práce jsme využili informace jednak o CIQ, PIQ a VIQ, jednak 

jsme korelovali vybrané subtesty (Slovník, Počty, Informace, Porozumění) s výsledky jiných 

metod. 

6.3.4 Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI-2)  

Autor: S. R. Hathaway, J. C. McKinley (1.verze r. 1940; české vydání K. Netík, r. 2002) 

Popis: Tato metoda poskytuje informace o charakteristikách osobnosti. Za pomoci mnohých 

škál „měří“ normalitu jednotlivých složek osobnosti a zjišťuje psychické poruchy. Test patří 

mezi rozsáhlé metody – čítá 567 položek, které sytí tzv. validizační a klinické škály. Tyto jsou 

pak rozčleněny ještě do jednotlivých subškál. Vzhledem k velkému množství škál je zde 

neuvádíme, ale odkazujeme – podrobněji o jednotlivých (sub)škálách a komponentech 

pojednává příručka MMPI-2 nebo M. Svoboda (2005).   
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Administrace: MMPI-2 je možné realizovat individuálně i ve skupině ve dvou formách, a to 

formou „tužka-papír“, nebo odpovědi na jednotlivé položky z dotazníku vpisovat do 

záznamového archu přímo v počítači. Dotazovaný respondent samostatně volí odpovědi 

„souhlas-nesouhlas“ na jednotlivá tvrzení vztahující se k vlastní osobě. V některých případech 

lze akceptovat zkrácenou verzi – vypracování prvních 370 položek.  

Autor české verze zmiňuje požadavek administrace – porozumění obsahu všech 

položek MMPI-2, což odpovídá přibližně absolvování povinné školní docházky. 

Odsouzení zpracovávali dotazník formou tužka-papír, počítačová verze nepřipadala 

v prostorách věznice v úvahu. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s plnou verzí, někteří 

odsouzení využili možnosti testování rozložit do dvou dní. Jiní hojně využívali dotazů po 

smyslu jednotlivých tvrzení. Tato metoda patřila mezi jednu z nejvíce zatěžujících. Odsouzení 

s jinou státní příslušností tuto ve výzkumném šetření vypustili pro jazykovou složitost a 

neporozumění textu. 

Vyhodnocování: Pro vyhodnocování je využíván počítačový program, následná vlastní 

interpretace výsledku testu klade nároky na vzdělání v oblasti testové teorie, metodologie a 

psychologie.    

Naším zájmem bylo zachycení případného výskutu patologie, sledovali jsme zejména 

škály: Zloba, Antisociální chování a Problémy v rodině /obsahové škály/, dále Hostilita, 

Agresivita a Nedostatečná sebekontrola /doplňkové škály/ a současně vybraná tvrzení-

položky testu. Dílčí výstupy z MMPI-2 jsme pak využili opět pro korelaci s jinými metodami 

užitými v dizertačním šetření. 

6.3.5 Rosenzweigův obrázkový frustrační test (PFT (C-W))  

Autor: S. Rosenzweig (1945), z originálu přeložil a upravil pro českou populaci D. Čáp 

(2010) 

Popis: Záměrem této metody je zachytit charakteristiky stresové tolerance a reakci na 

frustraci. Testový materiál tvoří sešit s 24 obrázky na způsob comics, představující frustrační 

situace v obvyklém životě (Šípek, 1996; Šípek, 2000). Test evokuje latentní agresivní 

tendence, projikující se do verbalizace (Svoboda, 2005). Test je určen pro jedince od 14 let 

výše, existuje i verze pro dětskou populaci. 
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Administrace: Zadání testu je možné individuální i skupinové. Testovaný jedinec je vyzván, 

aby doplnil první odpověď, která ho napadne, do volné „bubliny“ vycházející z úst druhé 

osoby na obrázku. Tato metoda patřila u odsouzených k oblíbeným, většina byla schopná 

pracovat skupinově, individuální zpracování bylo výjimečné z důvodu nedodržení kázně při 

vyplňování. 

Vyhodnocování: Na českou populaci vytvořil přehledný manuál D. Čáp. Každá frustrující 

situace na obrázku (celkem 24) se oskóruje ze dvou hledisek – podle typu reakce (tj. typu 

agrese) a směru agrese  – a zaznamená do skórovacího archu.  

Typy reakce: 

1.) O-D (Obstacle-dominance)… v reakci je zdůrazněná překážka způsobující frustraci 

2.) E-D (Ego-defense)… pozornost je soustředěna na vlastní obranu a obranu vlastního 

jednání 

3.) N-P (Need-persistence)… je zdůrazněna potřeba konstruktivního řešení frustrujícího 

problému 

Směr agrese: 

1.) E-A (Extraggression)… reakce/agrese směřuje na okolí 

2.) I-A (Intraggression)… reakce/agrese směřuje k vlastní osobě 

3.) M-A (Imaggression)… snaha o přenesení se přes frustraci, vyhnutí se agresi. 

Pracuje se rovněž s nejčastějšími (nejtypičtějšími, v dané populaci očekávatelnými) 

odpověďmi, se kterými jsou získané odpovědi konfrontovány. Tyto hodnotící záznamy jsou 

pak přehledně zaznačené v arších, vytváří tak několik kategorií odpovědí, které jsou pak 

následně sčítány, převáděny na procenta a porovnávány s normami (Čáp, 2010; Šípek, 2000). 

Poté následuje interpretace výsledků. 

V našem šetření jsme se zaměřili vedle převažujících typických reakcí na frustraci 

jednotlivých odsouzených na vývojové tendence reagování při dlouhodobé zátěži. Pracovali 

jsme s indexem skupinové konformity a nakonec s celkovým profilem jednotlivců. Metoda 

byla rovněž korelována s dalšími proměnnými z jiných metod.  
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6.3.6 Hand test (Test ruky, Test apercepce ruky)  

Autor: E. Wagner, B. Bricklin, Z. Piotrowski (1962), pro české účely zpracoval J. Čepelák 

(1983) 

Popis: Hand test bývá řazen mezi tzv. projektivní verbální metody. Jejím úkolem je přispět 

k úvaze o diagnostice a predikci agresivních tendencí testovaného jedince. Test je použitelný 

od 6 let. 

Administrace: Hand test se používá individuálně. Skládá se z 10 karet, na nichž je 

vyobrazena ruka v různých podobách. V určeném pořadí se jednotlivé karty předkládají 

respondentovi, který s nimi může libovolně manipulovat (otáčet je), s instrukcí: „Co by tato 

ruka mohla dělat?“ Poslední karta je prázná – úkolem probanda je si nějakou ruku představit a 

říci, co by mohla dělat. Vše zapisuje administrátor. Administrace této metody proběhla 

v souladu s doporučeními. 

Vyhodnocování: Přesné odpovědi testovaných jedinců jsou zanášeny administrátorem do 

záznamového listu, kam se mohou vepsat i poznámky o významných neverbálních i 

verbálních projevech respondenta. Vedle množství poskytnutých odpovědí vč. selhání se dále 

sleduje u každé interpretace iniciální reakční čas, který se následně zprůměruje, a latence 

v reakcích. Jednotlivé odpovědi se skórují za pomoci 15 skórovacích symbolů – náklonnost 

(AFF), závislost (DEP), komunikace (COM), exhibice (EXH), řízení (DIR), agresivita 

(AGG), získávání (ACQ), aktivně neosobní tendence (ACT), pasivně neosobní tendence 

(PAS), napětí (TEN), zmrzačení (CRIP), strach (FEAR), popis (DES), bizarnost (BIZ) a 

selhání (FAIL). Následuje součet a rozčlenění oskórovaných odpovědí do 4 kategorií – 

interpersonální, environmentální, maladjustace a stažení se – vypovídajících o bazální 

osobnostní struktuře a jejich interpretace. Ke kvantitativní analýze ještě patří výpočet 

indikátorů agresivního chování a stanovení patologického skóru. Hand test se vyhodnocuje 

rovněž kvalitativně.  

Vyhodnocení protokolů našich zkoumaných jedinců probíhalo na dvou úrovních: 

pracovali jsme s celkovým obrazem odsouzených (kvantitativní zpracování) a s vybranými 

proměnnými (např. indikátor agresivního chování, prožitkový typ, patologický skór, reakční 

čas). Získané informace jsme jednak kvalitativně interpretovali, jednak jsme je postoupili 

korelaci s jinými metodami. 
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6.3.7 Nedokončené věty 

Do výzkumného šetření byla zahrnuta i metoda vlastní konstrukce – Nedokončené 

věty. Respondenti byli vyzváni k doplnění začatých vět – celkem 36 – první myšlenkou, která 

je napadne. Odsouzení pracovali individuálně po skupinkách. Jednotlivé úvody vět byly 

zkonstruovány za účelem zjištění „emocionální pohotovosti“ respondentů, tj. jak a zda vůbec 

umí s emocemi pracovat, uvědomovat si je a vyjadřovat je. Ukázalo se, že tato metoda 

představovala pro odsouzené zátěž, zejména v „kritických položkách“ byli mnozí bezradní, 

nechali je nevyplněné. Doplnili je až po rozhovoru s výzkumníkem v inquiry. „Kritické 

položky“ se týkají prožívání spáchaného TČ, sebereflexe, reflexe významu rodiny a přátelství. 

Test nedokončených vět byl podroben kvalitativnímu vyhodnocení. A vybrané položky 

korelovány s jinými metodami. Kompletní znění nedokončených vět – viz příloha č. 1. 

6.3.8 Rozhovor  

Rozhovor představoval nezbytnou a velice důležitou součást celého výzkumného 

šetření. Vyplynula z něj pravděpodobně ta nejcennější data o jednotlivých odsouzených. 

Rozhovvor byl prováděn s každým odsouzeným zvlášť v délce trvání několika desítek minut 

až několik hodin. Všichni dotazovaní byli předem upozorněni, že se jejich odpovědi budou 

zapisovat, a s tímto postupem souhlasili.   

Využili jsme tzv. polostrukturovaného interview (Miovský, 2006). Dopředu bylo 

definované jádro, okruhy rozhovoru a otázky, které skutečně musí zaznít. Tyto pak byly dle 

situace operativně rozšířeny o další doplňující. Rozhovor byl veden organizovaným, 

zaměřeným způsobem, ale pořadí vyslovených otázek a rovněž jejich přesná formulace byly 

pružně přizpůsobovány povaze a potřebě dané situace (potřebě efektivity rozhovoru a potřebě 

odsouzených).                                                                          .  

Cílem interview bylo sesbírat kompletní anamnestické údaje o odsouzených včetně 

reflexe vlastní osobnosti a chování, dále informace k rodinám odsouzených, rodinném 

klimatu, vztazích s klíčovými osobami, vrstevníky, rozličné údaje ke škole (prospěch, 

výchovné problémy atd.). Dotazována byla podrobně i trestní kariéra mladistvých včetně 

nejzávažnějšího TČ vraždy. Kompletní seznam otázek z interview - viz příloha č. 2. 

Rozhovory byly podrobeny kvalitativní analýze a zkomparovány s ostatními závěry 

z výzkumných metod. 
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6.4 Výběr a základní charakteristika výzkumného souboru 

 V korespondenci se zněním názvu dizertační práce a jejími cíli byli vybíráni 

respondenti do výzkumu na základě dvou kritérií, a to podle věku v době spáchání trestného 

činu a podle druhu trestného činu. První podmínkou byl věk mladistvého. Termínem 

mladistvý označuje trestní zákon takovou osobu, která v době spáchání TČ dovršila 15. rok a 

nepřekročila 18. rok svého věku. Druhý předpoklad pro participaci na výzkumu byl trestný 

čin vraždy dle §140 T. z. 40/2009Sb. (event. §219 T. z. 140/1961 Sb.).  

Dodatečnou „organizační“ třetí podmínkou pak byl výkon trestu mladistvého 

pachatele ve věznici pro mladistvé. Je známo, že mladiství pachatelé odpykávají svůj 

nepodmíněný trest odděleně od dospělých odsouzených buď ve specializovaných věznicích 

pro mladistvé, nebo na odděleních jim určeným. Avšak dovrší-li odsouzený ve věznici 19. rok 

svého věku, pak může soud (na žádost odsouzeného i bez ní) rozhodnout o přeřazení 

mladistvého pachatele do věznice pro dospělé. Tato skutečnost představovala podstatnou 

komplikaci – nebylo v našich silách a možnostech dohledat všechny odsouzené, kteří se 

provinili trestným činem vraždy ve věku mladistvého a současně byli v době výzkumného 

šetření již přeřazeni mezi dospělé odsouzené. Na druhou stranu jsme touto podmínkou ztratili 

jen zanedbatelné množství respondentů. Ještě pozitivnější je ale fakt, že do našeho výzkumu 

byli zařazeni opravdu snad všichni, kteří toho času první dvě podmínky pro účast na výzkumu 

splnili. Tímto je tento výzkum unikátní. Nepoužíváme dále v textu tedy ani termínu „vzorek“, 

případně „výběr“ pro výzkumný soubor, ale pouze relevantnější pojem „výzkumný soubor“, 

který více odpovídá realitě složení respondentů výzkumu (tj. celý dostupný výzkumný 

soubor).  Tato důležitá skutečnost se mj. odráží také při statistickém zpracování dat, kdy 

neužíváme při korelování vybraných proměnných tzv. hladinu významnosti (hovořit o 

pravděpodobnosti výskytu jevu v celém souboru by mělo smysl, pokud bychom testovali 

pouhý vzorek).  

Jednotlivé probandy výzkumu budeme nadále v textu označovat jako „Odsouzený/-á 

1, 2 - 19“ v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. 

Co se konkrétních počtů týče, pak čítal náš výzkumný soubor celkem 20 jedinců, 

z toho 18 mladistvých mužů a 2 mladistvé ženy  – přehledněji viz tab. č. 1. Mladistvé ženy se 

ve výzkumu autorky objevují prvně. Celkem 5 mužů, tedy celých 25% se účastnilo již sběru 

dat v prvním (diplomním) výzkumu autorky dizertační práce, tudíž data od nich shromážděná 

byla využita pro srovnání ve vývoji v čase a poznatky jsou zaneseny v samostatné kapitole – 
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7.9. Bohužel jeden z těchto pěti odsouzených byl z našeho rozhodnutí při vyhodnocování dat 

z výzkumu vyřazen pro větší množství absentujích metod z testové baterie – odsouzený se 

odkazoval na předchozí testování, vyjadřoval shodu svých tvrzení tehdy a nyní, ale nově 

zařazené metody odmítl zpracovat. Svou roli zřejmě sehrála i mediální známost „jeho 

příběhu“, která poutala pozornost vícero badatelů, kteří s odsouzeným testování prováděli. 

Mladistvý již nebyl k dalšímu šetření motivován – „já už jsem vše tolikrát řekl,“ a odkazoval 

nás mj. na konkrétní časopisecké zdroje. Tento odsouzený představoval jediný úbytek ve 

výzkumném souboru, který po redukci definitivně čítal 17 mladistvých mužů a 2 mladistvé 

ženy.  

Tab. 1 Složení výzkumného souboru 

  Dívky Chlapci 

  2 18 

Vyřazeno 0 1 

Celkem   19 

 

Dva mladiství odsouzení měli jinou státní příslušnost než českou, v obou případech se 

jednalo o Vietnamce, ale protože se provinění dopustili na území ČR a současně jsou zde za 

něj souzeni, nebyl důvod je do výzkumu nezařadit. Nevýhodou ovšem byla jazyková bariéra, 

která znemožnila 100% návratnost testové baterie, nicméně absence dílčích metod nebyla tak 

významná, aby vedla k vyřazení těchto respondentů z výzkumu. 

Také od zbývajících 15 probandů nebyla participace na výzkumu zcela absolutní, u 

některých testovaných se vyskytl důvod pro vynechání dílčích úloh – přehledná návratnost 

testové baterie a účast odsouzených na jednotlivých součástech výzkumného šetření viz tab. č. 

2. (Změny ve velikosti výzkumného souboru jsou zohledněny i ve statistickém zpracování.)  
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Tab. 2 Návratnost metod od odsouzených 

Název metody: Počet respondentů 

Dotazník o výchově 18 

LOGO test 19 

WAIS-III 17 

MMPI-2 17 

Rosenzweigův test 19 

Hand test 18 

Nedokončené věty 19 

Rozhovor 19 

 

Všem respondentům našeho zkoumání bylo v době spáchání TČ mezi 15 a 18 lety. 

Věkové zastoupení u jednotlivých odsouzených v době spáchání TČ ukazuje tab. č. 3 a graf č. 

1. Průměrný věk odsouzených v době TČ vraždy byl 16,7 let (tj. 16 let a 8 měsíců), nejčastěji 

pak dosáhli odsouzení 17 let. Nejmladšímu násilníkovi bylo čerstvých 15 roků, nejstaršímu 

chyběl měsíc k dovršení 18 let.  

V době sběru dat pro dizertační práci byla věková skladba odsouzených rozličná. 

Nejstaršímu respondentovi bylo 25 let, nejmladšímu 17 let. Průměrný věk odsouzených 

v době výzkumného šetření byl 20,8, tedy necelých 21 let. Věkové rozložení odsouzených 

v době testování ukazuje tab. č. 4 a rovněž graf č. 2. Rozptyl mezi nejmladším a nejstarším 

účastníkem výzkumu byl zapříčiněn jednak délkou trestu za spáchaný čin, jednak využitím 

starších odsouzených možnosti odpykat celou výši trestu ve věznici pro mladistvé i přes 

překročení věkové hranice mladistvého. 
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Tab. 3 Dosažený věk v době spáchaného TČ, resp. nástupu do vazby 

  Věk v době TČ 

Odsouzený 1 17 

Odsouzený 2 16 

Odsouzený 3 17 

Odsouzený 4 15 

Odsouzený 5 17 

Odsouzený 6 16 

Odsouzený 7 17 

Odsouzený 8 17 

Odsouzený 9 17 

Odsouzený 10 17 

Odsouzený 11 17 

Odsouzený 12 17 

Odsouzený 13 17 

Odsouzený 14 17 

Odsouzený 15 17 

Odsouzený 16 16 

Odsouzený 17 16 

Odsouzená 18 17 

Odsouzená 19 17 

Pozn.: Věk v době spáchání TČ a věk v době nástupu do vězení je téměř identitický vzhledem k rychlému 

dopadení pachatelů. 

 

Graf č.1 Věk při nástupu do vězení 
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Pro doplnění uvádíme ještě tabulku č. 5 s informací o celkové délce odsouzení našich 

respondentů a případně dalších nařízených opatřeních. Ve dvou případech je nařízeno po 

ukončení výkonu trestu ještě ústavní léčení, v jednom případě psychiatrické, ve druhém pak 

sexuologické.  

Výše sazby odnětí svobody je stanovená v Trestním zákoníku: Zákon č. 218/2003 Sb. 

– zkráceně zákon o soudnictví ve věcech mládeže, a je oproti dospělým ponížena o polovinu. 

Maximální výše trestu pak může dosáhnout 10 let. Přehledné vyobrazení výše trestů pak 

nabízí i graf č. 3. Nápadné je rozložení trestní sazby: do 5 let je 8 odsouzených, zbylých 11 

odsouzených (více než polovina výzkumného souboru!) odešlo od soudu s nejvyššími 

možnými tresty pro mladistvé, tzn. jejich trestní počínání by bylo ve věku dospělosti 

kvalifikováno jako výjiměčně závažné (byli by odsouzeni výjimečným trestem). 

Na výši trestů našich respondentů se podílí také souběh trestné činnosti. Její přehled u 

jednotlivých probandů přináší tab. č. 6. Celkem 11 respondentů je souzeno „pouze“ pro 

trestný čin vraždy (§140 nebo 219), zbylých 8 se provinilo ještě jinými trestnými činy (13 

druhů TČ, nejčastěji §238, tj. porušování domovní svobody).  

Tab. 4 Dosažený věk v době probíhajícího výzkumného šetření 

  Věk v době testování 

Odsouzený 1 20 

Odsouzený 2 18 

Odsouzený 3 21 

Odsouzený 4 23 

Odsouzený 5 22 

Odsouzený 6 21 

Odsouzený 7 25 

Odsouzený 8 21 

Odsouzený 9 24 

Odsouzený 10 24 

Odsouzený 11 20 

Odsouzený 12 17 

Odsouzený 13 20 

Odsouzený 14 21 

Odsouzený 15 19 

Odsouzený 16 21 

Odsouzený 17 17 

Odsouzená 18 22 

Odsouzená 19 19 
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Graf č. 2 Věk mladistvých v době testování 

 

 

 

Tab. 5 Výše trestu 

  Délka trestu (roky+měsíce) 

Odsouzený 1 4 

Odsouzený 2 4 

Odsouzený 3 9+7měs. 

Odsouzený 4 9 

Odsouzený 5 4+6měs. 

Odsouzený 6 8+9měs. 

Odsouzený 7 8 

Odsouzený 8 7+11měs.+OÚL sexuologické 

Odsouzený 9 9 

Odsouzený 10 8 

Odsouzený 11 3+OÚL psychiatrické 

Odsouzený 12 3 

Odsouzený 13 5 

Odsouzený 14 10 

Odsouzený 15 4 

Odsouzený 16 7 

Odsouzený 17 9 

Odsouzená 18 8 

Odsouzená 19 4+10měs. 

Pozn.: OÚL…ochranné ústavní léčení 
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Graf č. 3 Výše trestu odnětí svobody 

 

 

Tab. 6 Souběh trestné činnosti 

  Souběh TČ   

  ANO (jaké) NE 

Odsouzený 1   • 

Odsouzený 2 • (§140, 228, 173)   

Odsouzený 3 • (§219, 248, 238, 249, 247, 257)   

Odsouzený 4 • (§219, 238, 249, 247, 257)   

Odsouzený 5   • 

Odsouzený 6   • 

Odsouzený 7   • 

Odsouzený 8 • (§219, 235, 241, 180)   

Odsouzený 9 • (§219, 238)   

Odsouzený 10 • (§219, 238)   

Odsouzený 11   • 

Odsouzený 12   • 

Odsouzený 13   • 

Odsouzený 14 • (§219, 238)   

Odsouzený 15   • 

Odsouzený 16   • 

Odsouzený 17 • (§140, 146, 175, 358)   

Odsouzená 18   • 

Odsouzená 19   • 

Pozn.: Členění dle Zákona č. 140/1961 Sb. a Zákona  č. 40/2009 Sb. 
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Odsouzený 3, 5 a odsouzená 19 byli v minulosti opakovaně soudně stíhaní pro 

trestnou činnost (nikoliv tak závažného charakteru jako vražda). U zbylých 16 odsouzených 

se jedná o prvotrest. 

Shrnutí charakteristik výzkumného souboru:  

Výzkumný soubor čítal celkem 19 odsouzených – 17 mužů a 2 ženy, pachatelů 

trestného činu vraždy, které se dopustili ve věku mezi 15. a 18. rokem, a kteří odpykávali 

svůj nepodmíněný trest ve věznici pro mladistvé pachatele. U 16 jedinců se jednalo o 

prvotrest, opakovaně soudně stíhaní byli 3 odsouzení. V 11 případech byli mladiství ve 

vězení pouze pro TČ vraždy, zbylých 8 bylo souzeno navíc za další trestnou činnost. Uložená 

délka výkonu trestu jednotlivým mladistvým se pohybovala mezi 4 a 10 lety, ve 2 případech 

byl trest doplněn nařízenou ústavní léčbou. Nejmladšímu testovanému jedinci bylo 17 let, 

nejstaršímu pak 25 roků.  

6.5 Výzkumné úkoly a otázky  

V souladu s výzkumným plánem a cíli dizertační práce jsme podstatně rozšířili 

množství kladených otázek a výzkumný záměr jsme obohatili o postihnutí osobnostní 

komponenty mladistvých oproti předchozímu výzkumnému šetření (srovnej Běhalová, 2009 a 

2010). Recentní výzkumné bádání lze rozdělit do třech hlavních okruhů – životní příběh 

odsouzených (týká se rodinné a osobní anamnézy dospívajících), dále sebereflexe 

odsouzených (vč. TČ) a osobnostní charakteristiky a patologie. Tyto tři skupiny našeho zájmu 

jsme ještě rozčlenili do sedmi podoblastí – více viz později .  

Členění dizertační práce není náhodné, ale postihuje dostupná odborná zjištění a 

všeobecné povědomí o charakteristikách dospívajících jedinců, resp. z nich vyplývá. Naší 

snahou bylo zmapovat socializační proces vč. jeho selhání, tzn. pokusili jsme se detekovat 

momenty, ve kterých nastal zlom v standardním, bezproblémovém procesu socializace 

mladistvých, který vyústil až ve spáchaný trestný čin.  

Období dospívání nebo-li adolescence, do kterého patří věkově vymezené období 

mladistvého (pachatele), má svá specifika, která se demonstrují ve vztahu k okolí i ve vztahu 

k sobě samému.  

Adolescentní jedinci prochází v tomto náročném životním období důležitou změnou 

z dítěte na dospělého jedince. Původní role jsou vedle kvalitativní proměny doplněny o nové 
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role, které je třeba integrovat, aby byly v souladu (role potomka, studenta, kamaráda, sex. 

partnera,…). V procesu, na jehož konci je nekonfliktní fungování všech rolí, čerpají 

dospívající především z reakcí okolního prostředí. Zpětná vazba na jejich jednání slouží 

k uvědomění silných i slabých stránek, a dokonce značí limity. Dospívající se konfrontují 

s pravidly společnosti, s normami a postupně si budují vlastní názor na život a na žádoucí 

chování v něm. Jedná se tedy o proces hledání a testování vyhovující vlastní identity, 

objevování vlastní hodnotové orientace, životního stylu a formování morálky. P. Macek 

předpokládá, že se dospívající ve svých polemikách učí důležité zkušenosti – pravidlům 

komunikace a následně anticipaci vlastního chování v konkrétní situaci (Macek, 1999). Právě 

odhad důsledků konání (na různých úrovních) našich pachatelů  a včasná intervence, důsledná 

a efektivní zpětná vazba od okolí selhaly. Zajímali jsme se, jak reflektují mladiství svou 

dosavadní životní cestu vč. fatálních přešlapů a sami sebe. 

V této náročné životní etapě dospívání představuje rodina rozhodující faktor zdravé 

socializace. Na všechny její členy jsou kladeny obrovské, avšak přirozené nároky. Rodiče se 

musí potýkat s probíhající proměnou svých potomků v dospělé jedince a přizpůsobit tomu 

svůj přístup k nim. Dospívající žádají více svobody a prostoru pro své jednání, akceptaci od 

dospělých – touží neomezeně vést svůj život (dosažení plné autonomie je hlavní vývojový 

úkol adolescence), usilují o větší sebeprosazení na úkor podřízenosti vůči rodičům. Je to 

období specifického sobectví a bezohlednosti, nereflektování potřeb rodičů ze strany 

mladistvých. Toto dočasné nastavení se projevuje např. tzv. sdílností s výkyvy – komunikace 

s rodiči je značně odvislá od emoční blízkosti a pocitů vzájemnosti (více např. Šulová, 1998; 

Macek a Štefánková, 2006). Na kvantitě tráveného času dospívajícího s rodičem dohromady 

přirozeně ubývá, ale v dobré rodině to nutně neznamená úbytek i kvality společně tráveného 

času.  V našem výzkumném šetření je podrobně zachycen a analyzován vztah mladistvých a 

jejich rodičů, rodinná atmosféra, zvyklosti a fungování rodinného systému.   

Je zcela přirozené, že dospívající inklinují k společnosti svých vrstevníků. Tito mají 

pro dospívajícího nezastupitelný význam a saturují si vzájemně základní lidskou potřebu 

„patřit někam“. Mnohdy zakládají neformální seskupení, tzv. party. V nich dospívající 

nachází vedle již zmíněného nastavování zrcadla v procesu hledání sebe sama i potvrzení 

svého konání. Tento proces se nemusí obejít bez konfliktů. M. Vágnerová uvádí, že některé 

vypjaté situace mohou vést až k projevům agrese, neboť dospívající se ve vyhrocených 

okamžicích hůře ovládají a reagují impulzivně (Vágnerová, 2005). Pokud je fungování mezi 

členy party patologické, pak i prestiž jejích členů je zvyšována předvedením vlastní 
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výjimečnosti (patří sem i sexuální zkušenosti), síly, ovšem v společensky nežádoucím duchu. 

Jedním z výzkumných otazníků byla přirozeně i sonda do podoby života v partě našich 

odsouzených.   

Výzkumy R. Larsona dokládají, že pro adolescenty je příznačná klesající motivace 

k učení (Larson, 2006). M. Vágnerová se také domnívá, že dospívající postrádají motivaci pro 

školní výkon, a zejména do zbytečných věcí (subjektivně percipovaných) odmítají investovat 

svou energii. Zároveň jsou schopni ale vynaložit nemalé úsilí do záležitostí, ve kterých 

spatřují smysl (Vágnerová, 2005). Vztahy s vyučujícími kopírují vztahy s rodiči, tedy jsou 

nastaveny spíše odmítavě, konfrontačně. Učitelé, kteří uspokojí potřebu dospívajících 

diskutovat a svobodně projevovat názory, s těmi dospívající sympatizují. Součástí našeho 

šetření byly tedy pochopitelně i otázky týkající se postojů odsouzených mladistvých ke škole a 

autoritě vyučujícího.   

Níže uvádíme samotné výzkumné oblasti a otázky. 

I. Popsat dosavadní životní příběh odsouzených pro TČ vraždy. 

1) Charakterizovat rodinnou atmosféru, výchovné působení a emocionální vazby v rodině 

odsouzených. 

O1: Jaký výchovný styl (emoční vztah a výchovné řízení) otce a matky u odsouzených 

převažoval? 

O2: Jak rodinné klima reflektují odsouzení, vč. vztahu mezi rodiči (rodičem a novým 

partnerem/partnerkou)? 

O3: Jak odsouzení popisují fungování rodiny – společné zážitky, tradice, zvyklosti, 

každodenní stereotypy, povinnosti,…? 

O4: Vyskytla se v rodině odsouzených nějaká patologie – jakého rázu? 

O5: Jaký systém odměn a trestů byl v rodině odsouzených nastaven? 

O6: Jaku roli hráli sourozenci (byli-li) a prarodiče odsouzených? 

2) Zmapovat oblast interpersonálních vztahů (mimo rodinu) odsouzených. 

O7: Jakou úlohu připisují odsouzení vrstevnickým vztahům? 
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O8: Jaké jsou preferované aktivity odsouzených s vrstevníky? 

O9: Jakou povahu mají partnerské (sexuální) vztahy odsouzených? 

3) Popsat výchovně-vzdělávací proces (působení školy) u odsouzených. 

O10: S jakými učebními problémy se odsouzení potýkali a v čem byli ve škole úspěšní? 

O11: Vyskytly se výchovné problémy? Jakého druhu? 

O12: Jaké místo připisují odsouzení škole, osobě autority (učitele)? 

II. Zjistit povahu sebereflexe odsouzených, vč. percepce spáchaného TČ. 

4) Zjistit, jak se odsouzení sebeprezentují. 

O13: Co považují odsouzení za svůj životní úspěch? 

O14: Jaké jsou silné stránky odsouzených? 

O15: Kterých špatností ve své povaze jsou si odsouzení vědomi? 

O16: S jakými životními nesnázemi se odsouzení potkali a které hodnotí jako nejzávažnější? 

O17: Jak uvažují odsouzení o své budoucnosti (otázka konkrétních představ a reálnosti 

přání)? 

O18: Prožívají odsouzení životní smysluplnost? 

5) Popsat okolnosti spáchaného TČ a zjistit postoje odsouzených k němu (otázka motivace, 

prožitku viny a přístupu k výši trestu). 

III. Zhodnotit oblast osobnostních charakteristik a  psychopatologie. 

6) Zmapovat výskyt osobnostních odchylek od normy – např. sexuální deviace, poruchy 

osobnosti apod. u odsouzených. 

O19: Vyskytují se u odsouzených nějaké osobnostní abnormity, které jsou přímo spojené se 

spáchaným TČ? 

7) Zhodnotit agresivní tendence (vč. jejich vývoje) u odsouzených. 

O20: Jak zvládají odsouzení běžnou každodenní zátěž a jak fungují ve stresových situacích?  
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O21: Jaká je objektivní i subjektivně vnímaná míra frustrační tolerance u odsouzených? 

O22: Mají odsouzení internalizované společenské normy a pravidla? Jaký postoj k nim 

zaujímají? 

O23: Jakou roli zaujímá alkohol a jiné návykové látky v životě odsouzených, zejm. ve vztahu 

k páchání TČ? 
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7. Výzkumná zjištění a výsledky 

Podklady pro následující text (kapitoly 7.1, 7.2 a 7.3) pramení především z rozhovorů 

(není-li uvedeno jinak), navazující kapitoly pak čerpají navíc z dílčích metod.  

7.1 (Psychosociální) charakteristiky odsouzených pro TČ vraždy a jejich životní příběh 

RODINA A OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Mladiství odsouzení pro závažný trestný čin se narodili do velmi různých rodinných 

prostředí. Přibližně třetina respondentů (6 odsouzených) byla vychována a žila po celé dětství 

až do svého odchodu do vězení v jedné domácnosti s oběma rodiči (4 rodičovské páry byly 

manželé, dvě dvojice rodičů tvořily nesezdaný opakovaně se rozcházející a vracející se k sobě 

pár).  Další 3 mladiství zažili kompletní rodinu po větší úsek svého života – k odluce jejich 

rodičů došlo až v době dospívání odsouzených, shodně ve 14 letech. „Větší“ polovina 

odsouzených, tj. 10 mladistvých prožilo rozvod či rozchod svých rodičů již v dětství, nebo 

byli svěřeni do péče jiné osoby či instituce – celkový přehled formativního prostředí ukazuje 

tab. č. 7. 

Tab. 7 Výchovné (rodinné) prostředí odsouzených 

Formativní zázemí: N 

oba rodiče** 6 

oba rodiče do dospívání 3 

jeden vlastní rodič od 1 roku** 1 

jeden vlastní rodič od 3 let 2 

jeden vlastní rodič od 4 let 1 

jeden vlastní rodič od 5 let 2 

jeden vlastní rodič v průběhu ZŠ** 2 

vlastní matka do 4, resp. 5 let* 2 

Celkem 19 

*od 5 let praprarodiče 1 

*od 4 let dětský domov, VÚM 1 

**přechodná ústavní výchova: Dg.Ú, VÚM 3 

Pozn.. VÚM…výchovný ústav pro mládež, Dg. Ú…Diagnostický ústav 

Z výše uvedené tabulky je zjevné, že 4 odsouzení mají zkušenost také s nařízenou 

ústavní výchovou – jednalo se o několikaměsíční opakované diagnostické a výchovné pobyty. 

Důvody těchto opatření byly u všech obdobné – velká míra neomluvené absence ve škole, 

nezvládnutí výchovy ze strany rodičů, konfliktní rodinná prostředí a počínající kriminální 
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kariéra mladistvých.  Jeden z těchto čtyř odsouzených pobyl dokonce větší část svého života 

v dětském domově (od 4 let) – rodiče se jej sami zřekli. Nad mladistvým, který žil do svých 5 

let s matkou a poté byl svěřen do péče praprarodičů, byl nařízen dohled sociálních kurátorů.   

Celkem 4 probandi prošli navíc i opakovaně psychiatrickou hospitalizací z důvodů 

poruch chování a po pokusech o sebevraždu.   

Z 8 mladistvých, kteří žili určitý úsek svého života s oběma rodiči a následně byli ještě 

v dětském věku vystaveni jejich rozluce, zůstalo 50% (4 mladiství) v kontaktu s druhým 

rodičem i poté. O další 4 jedince druhý rodič po odchodu ze společné domácnosti 

neprojevoval zájem. V jednom případě zůstal mladistvý v péči svého otce, ostatní (7 jedinců) 

žili společně po rozvodu (rozchodu rodičů) s matkami. Také v rodinách, kde k rozluce rodičů 

došlo až v období dospívání odsouzených, setrvali všichni 3 mladiství v péči matky.  

Ve všech případech, kdy nežili biologičtí rodiče v jedné domácnosti, zasáhli v dobrém, 

ale i velmi negativním smyslu do výchovného působení, anebo alespoň rodinné atmosféry 

mladistvých ještě noví partneři rodičů. 

Vlastní rodiče respondentů našeho výzkumného souboru měli dosažené základní, nebo 

středoškolské vzdělání – většinou nějaký výuční list. Dvě matky mladistvých měly vyšší 

vzdělání – v jednom případě zdravotnické, druhá matka byla původní profesí učitelka* /*Pozn. 

jednalo se o matku odsouzeného vietnamské národnosti/.  

Pracovní anamnéza rodičů odsouzených je pestrá a u jednotlivých v čase značně 

proměnlivá, tzn. docházelo ke střídání profesí, někdy i k pracovní fluktuaci, někteří rodiče 

nepracovali, někteří z nich byli evidovaní na ÚP, jiní působili v zahraničí, případně 

odpykávali svůj VTOS.  

Přítomnost trestního stíhání rodičů mladistvých a pobyt ve vězení přináší tab. 8. 

Většina rodin odsouzených (14 rodin) nebyla zatížena kriminální infekcí, nicméně u 5 rodin 

se soudní stíhání objevilo. Jednalo se dohromady o 3 matky a 5 otců. Tito byli trestaní buď 

nepodmíněně, nebo podmíněně (výkonem trestu ve vězení). Z tabulky níže je zřejmé, že 

vyskytlo-li se trestní stíhání u matky, pak byl trestán i otec, tedy ve výzkumném souboru není 

případ, kdy by byla z rodiny trestána pouze matka. 
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Tab. 8 Přítomnost kriminální infekce u rodičů mladistvých 

  Soudní stíhání-rodiče Otec/Matka trest 

Odsouzený 1 ne   

Odsouzený 2 ne   

Odsouzený 3 ano O: VTOS, M: PT 

Odsouzený 4 ano O,M: VTOS 

Odsouzený 5 ne   

Odsouzený 6 ne   

Odsouzený 7 ne   

Odsouzený 8 ne   

Odsouzený 9 ne   

Odsouzený 10 ne   

Odsouzený 11 ne   

Odsouzený 12 ano O: VTOS 

Odsouzený 13 ano O: PT 

Odsouzený 14 ne   

Odsouzený 15 ne   

Odsouzený 16 ne   

Odsouzený 17 ano O,M: VTOS 

Odsouzená 18 ne   

Odsouzená 19 ne   

Pozn.: 0…otec, M…matka, PT…podmíněný trest, VTOS…výkon trestu odnětí svobody 

 

Mezi opakované rizikové a sociální patologické chování v rodinách mladistvých 

odsouzených patřilo masivně rozšířené fyzické násilí a abúzus alkoholu na straně rodičů. 

Výskyt agrese a nadměrné konzumace alkoholu v rodině podrobně ukazuje tab. č. 9. 

Z tabulky vyplývá, že v  9 rodinách (představuje 47,4%) nebyl zaznamenán ani alkoholismus 

u žádného z rodičů, ani konzumace návykových látek, ani výskyt nadměrného trestání 

mladistvých či násilí mezi rodiči. V celkem 7 rodinách mladistvých odsouzených (představuje 

36,7%) byli rodiče nadměrnými konzumenty alkoholických nápojů – ve dvou rodinách byli 

alkoholici oba rodiče, 4x jím byl pouze otec a 1x pouze matka. Ve 4 rodinách byla zátěž 

abúzu alkoholu kombinovaná ještě s fyzickou agresí. Vždy se jednalo o otce odsouzených. 

Celkově se stopy násilí vyskytly v 6 rodinách a s jednou výjimkou bylo násilí praktikováno ze 

strany otců mladistvých.  Jedni rodiče odsouzeného byli těžce drogově závislí.  
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Tab. 9 Výskyt násilí a abúzu u rodičů mladistvých 

  Agrese Alkoholismus Drogy 

Odsouzený 1       

Odsouzený 2 • nevl. O     

Odsouzený 3       

Odsouzený 4 • O, M • O   

Odsouzený 5       

Odsouzený 6 • O     

Odsouzený 7   • O   

Odsouzený 8       

Odsouzený 9       

Odsouzený 10   • M   

Odsouzený 11       

Odsouzený 12  • O • O   

Odsouzený 13   • O, M   

Odsouzený 14 • O • O   

Odsouzený 15       

Odsouzený 16       

Odsouzený 17     • O, M 

Odsouzená 18       

Odsouzená 19 • O • O, M   

Pozn.: O…otec, M…matka 

V rodinách odsouzených 9 a 13 se rodiče hlásili k víře – Církev Svědků Jehovových. 

V obou případech nebyli rodiče v náboženském vyznání ve shodě se svými potomky a tato 

neshoda se významně podílela na konfliktní situaci v rodinném prostředí, ale ztěžovala 

mladistvým i fungování mezi vrstevníky.     

Matky odsouzených 5 a 9 byly léčeny na psychiatrii – obě byly nezaměstnané, jedna 

v částečném invalidním důchodu, druhá opakovaně na rodičovské dovolené. 

Navzdory objektivně nepříznivým okolnostem v rodinách mladistvých vrahů se 

v rozhovorech ukazuje, že subjektivně nejhezčí etapu svého života prožili právě v období 

dětsví, dospívání, tedy fázi života spojené s rodiči, domovem a svobodou. „Období do 

nástupu do výkonu trestu odnětí svobody a dětsví“ pozitivně hodnotí celkem 9 odsouzených. 

Dalších 6 mladistvých uvádí jako nejkrásnější etapu svého života chvíle strávené se svými 

láskami – „s holkou“. Jiní 3 mladiství vzpomínají na konkrétní „výlety“ a zážitky z cest. 

Poslední odsouzený má nejhezčí životní etapu spojenou s alkoholovou konzumací – 

„alkoholová jízda“. 
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Naopak za nejhorší období svého života považuje většina – přesně 12 mladistvých 

„pobyt ve vězení“ (zahrnuta etapa od spáchání závažného trestného činu). Přítomnost horšího 

zážitku než pobyt za mřížemi sdělují 4 odsouzení – společným jmenovatelem je konfliktní a 

defektní rodinná atmosféra („hádky rodičů, pobodání otce matkou, asistence u krádeží matky 

a šikana ve VÚM“). Zbývající 3 jedinci žádné negativní odbobí ve svém životě neuvedli.    

Zjišťováním výchovného stylu v rodinách odsouzených pomocí dotazníkové metody 

(Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině) jsme získali další údaje dotvářející obraz 

rodinného působení na mladistvé odsouzené.  Ukázalo se, že nefrekventovanější kombinací 

výchovného působení ze strany matky je u odsouzených záporný emoční styl a rozporné 

výchovné řízení – v 6 případech. Následuje kombinace kladný emoční styl a slabé výchovné 

řízení – celkem 4x. Třetím nejčastějším působením je záporný emoční vztah a silné výchovné 

řízení – u 2 odsouzených. 

Výchovné působení ze strany otce odsouzení percipují nejčastěji jako kombinaci 

záporný emoční styl a slabé výchovné řízení, záporný emoční styl a silné výchovné řízení a 

záporný emoční styl a rozporné výchovné řízení – vždy po 3 respondentech. 

Navzdory nelichotivému výstupu z dotazníkové metody je životní cesta mladistvých 

orámovaná 1. vzpomínkou právě z dětství a je v 11 případech vzpomínkou hezkou, 

pozitivním zážitkem, a to u 9 odsouzených spojeným s rodinou, ve 2 případech s vrstevníky. 

U dvou odsouzených je první dochovaná vzpomínka na dětství nepříjemná, negativní. 

Odpověď na 1. vybavenou vzpomínku v dětství neuvedlo značné množství – 6 mladistvých.  

Pouze 8 odsouzených (přehledněji v tabulce níže), tj. necelá polovina z výzkumného 

souboru explicitně potvrdila společně trávený čas se svými rodiči. Tzn. 11 mladistvých 

s rodiči společný čas netrávili, případně ho nevybavují anebo mu nepřikládají subjektivně 

význam (týká se zejm. času věnovanému škole). Ve skutečnosti tedy 6 odsouzených se svými 

rodiči čas netrávili vůbec, 13 ano, avšak u 5 z nich tento fakt vyplývá nepřímo. Kvalitativní 

povahu a náplň stráveného času odsouzených společně s rodiči zobrazuje tab. č. 10.  
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Tab. 10 Přehled volnočasových aktivit mladistvých s rodiči 

  Čas s rodiči Druh činnosti 

Odsouzený 1 ANO důsledná příprava do školy, domácnost 

Odsouzený 2 ne   

Odsouzený 3 ne   

Odsouzený 4   občasná příprava do školy 

Odsouzený 5   občasná příprava do školy 

Odsouzený 6 ANO občasná příprava do školy, dovolená (moře, chata) 

Odsouzený 7 ANO plavání, kolo, chata 

Odsouzený 8 ANO občasná příprava do školy, dovolená (moře, chata) 

Odsouzený 9   důsledná příprava do školy 

Odsouzený 10 ANO dovolená 

Odsouzený 11   občasná příprava do školy 

Odsouzený 12 ne   

Odsouzený 13 ANO dovolená 

Odsouzený 14 ne   

Odsouzený 15 ANO pomoc v podnikání 

Odsouzený 16 ANO důsledná příprava do školy, pomoc v podnikání 

Odsouzený 17 ne   

Odsouzená 18   občasná příprava do školy 

Odsouzená 19 ne   

 

Z tabulky výše a rozhovorů s odsouzenými je patrné, že nejčastěji trávili odsouzení se 

svými rodiči společný čas věnovaný problematice školy – příprava na výuku na druhý den, 

kontrola žákovské knížky, dotazování rodičů na prospěch a snaha o namotivování ke zlepšení 

celkového přístupu k povinné školní docházce. Jiný druh společné činnosti není ani příliš 

pestrý, ani frekventovaný. Obvykle mladiství uvádějí společný čas na strávených dovolených, 

tedy aktivity výjimečné (1x za rok, maximálně někdy o víkendu). Povahu každodenních 

společných chvil (týká se 3 mladistvých) mají pouze činnosti spojené s povinnostmi 

odsouzených, tj. pomoc v podnikání rodičů (ve 2 případech) a pomoc v domácnosti (případ, 

kdy zůstal na výchovu syna otec sám).  

Jednoznačné zjištění je, že pouze u jednoho odsouzeného se potkalo úsilí rodičů o 

společně trávený čas a tendence mladistvého o totéž. Oproti tomu u 13 odsouzených tato 

snaha nebyla v jednotě – tzn. rodiče o společný čas a komunikaci stáli, jejich potomci nikoliv. 

Opakovaně v šetření zaznívalo: „společný čas mě otravoval“, „vůbec jsem nechtěl být 

sdílný“, „nechtěl jsem se moc svěřovat“, „svěřovat jsem se mohl, ale nechtěl jsem“, „rodiče 

se zajímali, ale já jim dost tajil“ atp. Celkem 4 odsouzení referují o absolutním nezájmu ze 
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strany rodičů – nechtěli s mladistvými nic sdílet, nestarali se o ně a ani netoužili trávit 

společný volný čas. U posledního z našeho výzkumného souboru není tendence rodičů 

v tomto směru zcela jasná – mladistvý se nevyjádřil.  

Sdílnost, resp. nesdílnost a chudá komunikace v domácím prostředí se ukazuje jako 

přímo úměrná času trávenému s vrstveníky – v partě (podrobněji viz později v této kapitole). 

 V 73,7%, tzn. ve 14 rodinách odsouzených byly kladeny nároky na mladistvé při 

pomoci v chodu domácnosti. U poloviny (v 7 případech) se jednalo o drobnou výpomoc, u 

druhé poloviny mladistvých byly povinnosti větší, nebo jich bylo více. 5 respondentů 

pravidelné angažování ve výpomoci v rodině a povinnosti neguje. Přehled povinností 

odsouzených mapuje tab. č. 11.  

Tab. 11 Přehled povinností odsouzených 

Povinnosti odsouzených:  N 

lux, odpadky, nádobí 3 

úklid vlastního pokoje 2 

vaření 2 

těžší fyz. práce (chata, statek) 2 

vícero činností (3 a více) 5 

bez povinností 5 

Celkem 19 

Pozn.: Pouze ve 3 rodinách odsouzených nebyl domácí mazlíček, v 16 případech se odsouzení v různé míře navíc 

podíleli na péči o zvíře v domácnosti.  

S výše uvedenou tabulkou částečně souvisí i praktikovaný systém odměn a trestů 

v jednotlivých rodinách odsouzených mladistvých vrahů. Pakliže rodiče mladistvé chválili, 

týkalo se to právě nejvíce splněných povinností nebo dobrých sportovních výsledků, 

eventuálně zlepšení školního prospěchu.  Chválení a gesta ocenění se vyskytovala v 16 

rodinách, naopak 3 odsouzení pochvalu od svých rodičů nezažili. Mezi nejčetnější formy 

odměn patřily nákupy moderního oblečení a drobné elektroniky, dále slovní ocenění a v útlém 

dětství někteří odsouzení vzpomínají i na formu mazlení.  

O nadměrných fyzických trestech ze strany rodičů (pěsti, surové bití čímkoliv) 

vypovídají 3 odsouzení, zatímco 7 mladistvých jakoukoliv formu trestání negují. Zbývajících 

9 mladistvých hodnotí kritiku rodičů jako oprávněnou a přiměřenou – jednalo se běžné 

fyzické tresty (vařečka, facka) ve 2 případech, o verbální postih ve formě zákazu ve 4 

případech a 3x o kombinaci verbálního trestu (zákazu) a běžného fyzického trestu.  
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Někdy se do odměn a trestů také promítlo tzv. kapesné, které odsouzení dostávali. 

Kromě 3 výjimek, tzn. odsouzení zcela bez kapesného, byli mladiství zvyklí na pravidelný 

přísun financí od svých rodičů. Výše částek poskytované od rodičů se významně mezi 

odsouzenými lišily. Ti, kteří dostávali kapesné jednou do měsíce, měli od rodičů k dispozici 

průměrně částku přibližně 500 Kč. Většina mladistvých – 13 jedinců však byla zvyklá na 

dotaci každodenní, s velkými finančními výkyvy, ale nejčastěji se částka pohybovala okolo 

100 Kč na denní spotřebu odsouzeného.  

K rodinným anamnézám náleží ještě zmínka o přítomnosti sourozenců mladistvých 

odsouzených. Nejvíce trestaných respondentů z našeho souboru se narodilo do rodiny jako 

poslední v pořadí, byli tedy nejmladší – 9 odsouzených. Jako prvorozených, tudíž nejstarších 

ze sourozenců, bylo 5 odsouzených.  Mladiství, kteří přišli na svět „uprostřed“ v pořadí, byli 

3. Nejméně početnou skupinu odsouzených představují tzv. „jedináčci“ – 2.  

ŠKOLA 

Mladiství odsouzení pro trestný čin vraždy byli všichni v době spáchání trestného činu 

vraždy absolventy základní školy. (Vzhledem k nízkému věku mladistvých v době odsouzení 

vyšší než základní vzdělání nebylo reálně možné zvládnout.) Někteří měli už započaté i 

středoškolské vzdělání – většinou učební obor (6 jedinců), 1 dívka a 1 chlapec studovali na 

SŠ. Někteří byli v evidenci úřadu práce, někteří ani nestudovali – nechtěli, nestihli či byli 

z učebního oboru vyloučeni – ani nebyli v registraci ÚP (bez studijního nebo pracovního 

„zařazení“ bylo dohromady zbylých 11 odsouzených).  

Jeden odsouzený navštěvoval v rámci povinné školní docházky speciální školu, ostatní 

vychodili 7, 8, nebo 9 tříd klasické základní školy. Zjistili jsme, že 10 mladistvých jednou či 

vícekrát opakovali ročník – přesněji viz tab. č. 12. 

Tab. 12 Zkušenost s opakováním ročníku na ZŠ 

  
Opakování 

ročníku   

  ANO NE 

Dívky 1 1 

Chlapci 9 8 

Celkem 10 9 
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Mladiství, kteří nepropadli, mívali spíše průměrný prospěch /nejvíce známka 3/. 

Známky z jednotlivých předmětů odpovídaly zájmu žáků o daný předmět a odrážely i vztah 

našich respondentů s vyučujícím /pohybovaly se od 1 do 4/. Odsouzení, kteří uvádějí 

opakování ročníku, mívali dlouhodobě nedobrý prospěch, měli známky 4, 5. Nejčastějšími 

důvody opakování ročníku byly: nezvládnutí učiva a záškoláctví.    

Sondou do oblíbenosti předmětů vyučovaných na základní škole jsme zjistili, že mezi 

odsouzenými se opakuje jednohlasně odpor k matematice – zaznívá ve 13 případech, 2. místo 

v neoblíbenosti zaujímá anglický jazyk – uvádí celkem 5 respondentů, třetí nejneoblíbenější 

předmět ve škole je u odsouzených český jazyk – 4 hlasy. Preference předmětů je rozličnější. 

Nejraději měli odsouzení tělesnou výchovu – uvedeno v 7 případech, druhým oblíbeným 

předmětem byl dějepis – u 4 odsouzených a o 3. místo se dělí výtvarná výchova, přírodopis a 

IVT (počítače).  

Celkový postoj mladistvých k povinné školní docházce ukazuje tab. č. 13. Téměř 

polovina z našeho výzkumného souboru neměla školu ráda (47%), třetina (32%) na školu 

vzpomíná v dobrém a ostatní zaujímají neutrální postoj (21%). 

Tab. 13 Postoj odsouzených ke škole 

Vztah ke škole: N   

rádi tam chodili, dobrý kolektiv 4 21% 

rádi tam chodili do určité doby (7.tř.) 2 11% 

neutrální 4 21% 

chodili tam z povinnosti, nebavilo je to 8 42% 

doslova tam trpěli 1 5% 

Celkem 19 100% 

  

Vztah mladistvých ke škole je sycen i způsobem jejich přípravy na výuku. Téměř dvě 

třetiny respondentů (58%) věnovaly přípravám na vyučování větší či menší pozornost, necelá 

polovina se vůbec do školy neučila, neplnila ani domácí úkoly (42%) – kompletní pohled na 

postoj ke školním povinnostem viz tab. č. 14. 
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Tab. 14 Plnění školních povinností 

Příprava na výuku – podoba: N   

ANO vzorná, kontrola rodičů 3 16% 

domácí úkoly doma i ve škole, doučování, nátlak rodičů 6 31,50% 

domácí úkoly výhradně ve škole 2 10,50% 

vůbec nic, bez přípravy 8 42% 

Celkem 19 100% 

  

Pouze 4 odsouzení  (21%) se zásadně neprovinili proti školnímu řádu a nebyli nikdy 

po dobu povinné školní docházky potrestáni sníženým stupněm z chování na vysvědčení. 

Zkušenost s postihem sníženého stupně z chování (2 nebo 3) na 2. stupni má 13 probandů 

(68%) a 2 odsouzení byli trestáni již na 1. stupni. Přehledněji viz tab. č. 15. 

Tab. 15 Kázeňské tresty 

Výchovné problémy - snížený stupeň z chování: N   

1x na 2. stupni 5 26% 

opakovaně na 2. stupni 8 42% 

od 1. stupně (tzn. opakovaně) 2 11% 

nikdy (tj. vždy 1) 4 21% 

Celkem 19 100% 

 

Nejvíce respondentů – v 15 případech (79%) uvádí jako důvod svého kázeňského 

postihu záškoláctví (nadměrné množství neomluvené absence), 6 jedinců přiznává drzé 

jednání a konfliktní vztahy s učiteli, 5 odsouzených bylo trestáno za fyzické násilí (rvačky), u 

4 probandů hrály roli návykové látky a po 3 jedincích shodně bylo trestáno za ničení školního 

majetku a krádeže.     

Vztah odsouzených ke škole doplňujeme ještě informací o vazbě odsouzených 

k vyučujícím. Polovina mladistvých – 10 jedinců nevybavuje žádného pro sebe důležitého 

učitele, nikoho, kdo by představoval klíčovou roli v jejich životě. Druhá polovina – 9 

odsouzených uvádí oblíbeného vyučujícího. Jednalo se o třídní učitele nebo o vyučující 

oblíbených předmětů. Odsouzení si na svých kantorech cenili zejména „možnost si 

popovídat“, dále že měli „veselou, vtipnou povahu“, a kladně hodnotili i „zájem ze strany 

učitele“. Na druhou stranu oblíbená autorita dokázala v odsouzených vyvolat motivaci 

k žádoucímu jednání a prožitek „nechci ji/ho zklamat“.  
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INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Žádoucí mimoškolní zájmová činnost respondentů z našeho výzkumného šetření se 

jeví minimálně na 1. stupni ZŠ jako poměrně bohatá a současně paleta volnočasových aktivit 

odsouzených byla pestrá. Nejvíce se odsouzení – ve 14 případech věnovali sportovní činnosti 

(fotbal, florbal, bojové sporty, judo, atletika, stolní tenis, lidové tance, koně,…). 4 jedinci 

zmiňují zálibu v počítačích (sociální sítě, sledování pornografie a hry). Individuálně se 

objevovaly mezi odsouzenými kroužky rybářství, modelářství, spolek dobrovolných hasičů 

atd. Dva odsouzení přítomnost zájmové činnosti negují. Podrobněji viz tab. č. 16. 

 

Tab. 16 Volnočasové aktivity 

Zájmová činnost: N 

sport 14 

PC 4 

hudba (hra na nástroj, zpěv) 2 

kroužek (kolektivní) 6 

nic 2 

 

 

Výše uvedené zájmové aktivity byly u všech odsouzených vystřídány v období 

dospívání (od 2. stupně ZŠ) nepříliš strukturovanou a kvalitní náplní volného času. Pouze u 

menšiny přetrvávala nadále sportovní disciplína, resp. občasné docházení na tréninky. 

Mladiství trávili společně čas se svými vrstevníky – žili „život v partě“ a v absolutní shodě 

líčí, jakým činnostem se věnovali (toulky, popíjení, konzumace návykových látek, drobná i 

závažnější a opakovaná TČ). Beze zbytku se jednalo o období, kdy problematické chování 

plynule přešlo v trestné konání a vyústilo v závažný trestný čin. O charakteru života v partě 

včetně prvních stop nezákonného jednání mladistvých vypovídá tab. č. 17. 

 

 

 

 



111 
 

 

 

Tab. 17 Rizikové a trestní aktivity 

  
Členství v 

partě Volnočasové rizikové činnosti 

Odsouzený 1 ano parta, trénink 

Odsouzený 2 ano parta, disco, hra na automatech (závislost) 

Odsouzený 3 ano parta 

Odsouzený 4 ano parta, (přes noc mimo domov) 

Odsouzený 5 ano parta 

Odsouzený 6 ano parta (přes noc mimo domov) 

Odsouzený 7 ano parta (přes noc mimo domov) 

Odsouzený 8 ano parta, párty spojené s NL (přes noc mimo domov) 

Odsouzený 9 ano parta 

Odsouzený 10 ano parta, párty  

Odsouzený 11 ano parta 

Odsouzený 12 ano parta (přes noc mimo domov) 

Odsouzený 13 ano parta, PC-pornografie, sociální sítě 

Odsouzený 14 ano parta, kluby spojené s NL /nonstop pod vlivem drog, ztráta kontaktu s realitou/ 

Odsouzený 15 ano parta 

Odsouzený 16 ano parta, disco, PC-pornografie 

Odsouzený 17 ano parta 

Odsouzená 18 ne   

Odsouzená 19 ano parta 
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pokračování tab. 17 

Přiznaná TČ-druh 

ne 

vloupání do objektů 

ne 

vloupání do objektů, krádeže, zbraň 

ne 

krádeže a prodej kradeného, vloupání do objektů, zcizení a užívání vozidla 

krádeže, loupežné přepadení 

ne 

vloupání do objektů 

vloupání do objektů, obchodování s marihuanou 

ne 

ne 

ne 

vloupání do objektů 

ne 

ne 

ne 

ne 

krádeže 

 

Výše uvedená tabulka dokládá, že mladiství až na jedinou výjimku skutečně trávili 

mnoho času se svými vrstevníky a hlásili se ke členství v nějaké partě. Celkem 8 odsouzených 

hovoří o dalších kriminálních aktivitách vyjma skutku TČ vraždy. Jedná se o odsouzené, kteří 

měli nějakou závislost a o mladistvé, kteří trávili běžně večery do pozdních hodin a noční čas 

mimo domov. Lze říci, že absentující dohled rodičů nad pohybem a konáním mladistvých byl 

živnou půdou pro páchání trestné činnosti.  

S náplní volného času úzce souvisí i experimenty mladistvých s různými druhy 

návykových látek. Nejčetnější zastoupení zaujímá zkušenost respondentů s kouřením. Pouze 

jediný neguje jakoukoliv zkušenost, ostatních 18 jedinců cigarety zkusilo, nebo jsou doposud 

konzumenty. Z tab. č. 18 mj. vyplývá, že v době testování od cigaret abstinují 4 odsouzení (3 

přestali kouřit, 1 nikdy nekouřil), zatímco skoro 80% (15 odsouzených) patří mezi kuřáky. 

Nejnižší přiznaný věk spojený se zahájením užívání nikotinu byl ve 2 případech již 

v 10 letech, naopak nejstarší jedinec, který začal kouřit cigarety dovršil 16 let. Průměrný věk 
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začátku pravidelného kouření vychází na 13 let. Nejčastěji pak odsouzení přilnuli k cigaretám 

ve 13 a v 15 letech. 

Tab. 18 Konzumace cigaret 

Nikotinizmus: N 

ANO 15 

NE 4 

Celkem 19 

 

Mladiství v našem výzkumném souboru patří mezi poměrně silné kuřáky - vykouří 

průměrně 16 cigaret za den na osobu (min. 5ks, max. 30ks). Před nástupem do vězení jednak 

kouřili až na jednoho všichni, jednak byla konzumace ještě vyšší (pravděpodobně z důvodu 

dostupnosti).   

Respondenti byli dotazovaní rovněž na zkušenosti s kouřením marihuany. Konzumaci 

této drogy přiznává 84% zkoumaných, tj. 16 jedinců, z toho 12 jedinců požívalo tuto drogu 

pravidelně opakovaně a tedy pouze 3 odsouzení zkušenost s marihuanou negují – více viz tab. 

č. 19. 

Tab. 19 Konzumace marihuany  

Kouření marihuany: N 

experimentálně-1 zkušenost 4 

pravidelně 12 

nikdy 3 

Celkem  19 

 

Z řad mladistvých odsouzených, kteří hovoří o pravidelné konzumaci marihuany, se 

rekrutují i konzumenti dalších návykových látek (pervitin, extáze, hašiš, LSD). Celkem 9 

mladistvých má zkušenost s drogami - pravidelné a nadměrné užívání potvrzují 4 odsouzení, 

5 se hlásí pouze k jednorázovému užití. Zbylých 10 zkušenost odmítá – více viz tab. č. 20. 
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Tab. 20 Užívání návykových látek    

Jiné drogy: N 

experimentálně-1 zkušenost 5 

pravidelně 4 

nikdy 10 

Celkem 19 

 

Bohatou zkušenost odsouzených představuje i konzumace alkoholu. Pouze jediný 

mladistvý zařazený v našem výzkumu vyjadřuje negativní vztah k alkoholu, tzn. nebyl na 

svobodě jeho konzumentem a nebyl nikdy opilý. 18 odsouzených tedy v různé míře alkoholu 

holduje a zažilo stav opilosti, z toho 14 jedinců se dostávalo do stavů těžké a pravidelné 

opilosti – podrobněji viz tab. č. 21. 

Tab. 21 Konzumace alkoholu 

Abúzus alkoholu-opilost: N 

pravidelně vč. palimpsestu 14 

výjimečně 1,2-3x 4 

nikdy 1 

Celkem 19 

 

Nejčastěji pili odsouzení všechny existující lihoviny (pivo, víno i tvrdý alkohol) a 

kombinovali je dle dostupnosti – ve 12 případech – přehled viz tab. č. 22. 

Tab. 22 Druhy preferovaného alkoholu 

Preferovaný alkohol: N 

pivo a/nebo víno 5 

tvrdý  1 

vše 12 

abstinent 1 

Celkem 19 

 

S konzumací alkoholu začínali mladiství ve věku mezi 13. a 14. rokem, tedy hluboce 

pod zákonný limit. Mezi odsouzenými zazněly 3 přiznané pobyty na záchytné stanici pro 

těžkou opilost (1 jedinec 2x, druhý 1x).   
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Vzhledem k tomu, že k období dospívání a mladé dospělosti patří i první sexuální 

zkušenosti a vztahy, věnovali jsme pozornost i vybraným souvislostem spojených se 

sexuálním chováním odsouzených. Zjistili jsme, že téměř všichni z našeho výzkumného 

souboru mají sexuální zkušenosti, pouze 2 mladiství (oba chlapci) jsou bez sexuální 

zkušenosti. Uvedený počet sexuálních známostí u jednotlivých odsouzených ukazuje tab. č. 

23. Je z ní patrné, že nejčastěji (celkem 7x) odsouzení uvádějí 2-5 sexuálních známostí. U 

dalších 7 mladistvých je toto číslo – počet sexuálních partnerů (partnerek) vyšší.  

Ti, kteří sexuální vztahy potvrdili, nejčastěji zahájili sexuální život ve 14 letech – v 6 

případech. Také průměrný věk 1. pohlavního styku je 14 let, tedy ještě před uzákoněnou 

hranicí povolující pohlavní aktivitu v ČR. Nejranější zkušenost má odsouzený ve 12 letech, 

nejstaršímu bylo naopak 16 let. První sexuální zkušenosti vznikly u mladistvých ze vztahů i 

náhodně „na jednu noc“, často pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Na dotaz o délce 

nejdelšího partnerského vztahu odsouzení překvapivě uvádějí relativně dlouhodobé vztahy 

v délce průměrného trvání cca 1,5 roku (údaj bez možnosti validizace!). Výjimkou nejsou 

referované vztahy trvající do 0,5 roku ani 3 leté. Až na jednu výjimku jsou odsouzení schopni 

se vyjádřit ke stavu zamilovanosti. Většina mladistvých (13 mladistvých) potvrzuje zkušenost 

se zamilovaností (nebyla spojena vždy s 1. sexuálním stykem), 5 jedinců tento prožitek neguje 

a 1 odsouzený se neumí vyjádřit – podrobněji viz tab. č. 24. 

 

Tab. 23 Sexuální známosti 

Počet sexuálních vztahů: N 

žádný 2 

jeden 1 

dva až pět 7 

pět až deset 3 

deset až dvacet 1 

nad dvacet 3 

neuvedeno 2 

Celkem 19 
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Tab. 24 Zkušenost se zamilovaností 

Počet zamilování: N 

0x 5 

1x 10 

2x 2 

3x 1 

neví 1 

Celkem 19 

 

Všichni odsouzení se hlásí k většinové sexuální preferenci v populaci, tedy 

heterosexuální. Tři odsouzení (chlapci) vybočují od ostatních v líčení svých sexuálních 

fantazií a popisu preferovaných sexuálních objektů (starší ženy, praktiky SM). Shodou 

okolností dva z nich mají po ukončení výkonu trestu nařízenou ještě ústavní léčbu 

(psychitrickou a sexuologickou). Třetí jedinec je doposud bez sexuálních zkušeností.    

7.2 Sebereflexe mladistvých  

Mladiství pachatelé z našeho výzkumného šetření dostali v rámci komplexního (a 

kazuistického) vyobrazení příležitost k reflexi své osoby, svých činů v minulosti, svého 

dalšího směřování v životě.  Z jednotlivých úvahových částí vyplývá, že odsouzení mají 

tendenci k nadhodnocování a přeceňování se, tedy prezentují se celkově spíše v lepším světle, 

než jak ukazují výstupy z jednotlivých standardizovaných metod a validizovaných 

skutečností.   

Významným příkladem jsou např. mladistvými subjektivně sdělované vlastní 

charakteristiky sebe samých při rozhovorech. Mladiství byli vyzváni, aby se zamysleli nad 

svými přednostmi, silnými charakterovými stránkami a pozitivními povahovými rysy. 

Odsouzení měli uvést alespoň 3 dobré vlastnosti. Mladiství hodnotí svou povahu nejčastěji 

jako klidnou (5 odsouzených); stejné množství odsouzených pokládá za svoji přednost 

schopnost pomoci druhým v nesnázích, nebo slabším (taktéž 5 odsouzených). Shodně (vždy 

po 4 mladistvých) reflektují odsouzení své kvality ve schopnosti udělat si ze sebe legraci, 

smysl pro humor, dále na sobě oceňují kamarádskou a společenskou povahu, rovněž 

schopnost naslouchat druhým a pozitivně hodnotí i sportovní nadání. Třetí 

nejfrekventovanější charakteristika, která z úst odsouzených zaznívá, je dobromyslnost - tito 

jedinci se považují za hodné jedince a tzv. „srdcaře“. Mezi dalšími kladně reflektovanými 

povahovými rysy se mezi odsouzenými objevují: upřímnost, pracovitost a poctivost (po 2 
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odsouzených), dále jednotlivě odsouzení jmenují schopnost odpouštět, komunikativnost, 

urputnost, slušnost, nezatěžování druhých svými starostmi, lásku ke zvířatům. Jeden 

odsouzený pokládá za své plus to, že není agresivní, zatímco jiný naopak svou impulzivní 

povahu řadí mezi své dobré vlastnosti. 

Mladiství se zamýšleli rovněž nad svými stinnými stránkami, nad vlastnostmi, za které 

nejsou rádi a měli uvést opět 3 špatné vlastnosti. Celkem 5 odsouzených žádné negativní rysy 

nebylo schopno uvést. Mnoho dalších jedinců zmínilo pouze jednu, nebo dvě  záporné 

vlastnosti. Shodně po 3 odsouzených, tedy nejčastěji reflektují mladiství problematicky 

jednak impulzivitu, vznětlivost, jednak jistou sebestřednost, kterou odsouzení nazývají 

sobeckostí vůči lidem, někdy také lhostejností a špatným chováním k lidem. O následujících 

čtyřech negativně percipovaných vlastnostech - agresivní povaze, vulgárním vystupování, 

zákeřnosti a uzavřenosti - vypovídají shodně vždy 2 odsouzení mladiství. Mezi jednotlivě 

skloňovanými špatnými vlastnostmi se objevují ještě: tvrdohlavost, náladovost, urážlivost, 

pesimismus, neklid-hyperaktivita, skákání do řeči druhým lidem, neschopnost asertivity a 

neuznávání autority.  

Z dalších reflexí odsouzených o lidských kvalitách vyplývá, že mladiství ponejvíce 

sympatizují s jedinci, kteří mají smysl pro humor a jsou veselí – preference u 9 odsouzených.  

V rozhovorech opakovaně zaznívá, že mladiství dále oceňují u druhých schopnost naslouchat, 

upřímnost a inteligenci. Necelá polovina odsouzených – celkem 9 z nich si jednoznačně váží 

nejvíce své rodiny, nebo jednotlivých členů rodiny s odůvodněním přetrvávající vazby 

navzdory spáchanému TČ a mladiství vyjadřují i vděk za výchovu před odsouzením.  

Opačně si mladiství neváží jedinců, kteří provokují a vyvolávají konflikty (zmiňuje 6 

odsouzených) a setkání s těmito představuje konfliktní situaci, která může vyústit ve fyzickou 

potyčku. K násilí přistupují mladiství bez rozpaků, pakliže je předmětem sváru čest jejich 

rodiny, nebo je napadán někdo mladší, slabší (uvádí 5 odsouzených).  

Ohlédnutím zpět do minulosti spatřují mladiství příčinu svých nesnází v sobě 

(neuznávání autority, záliba ve rvačkách, provokacích,…) – přibližně třetina dotazovaných, 

další třetina odůvodnňuje svá selhání vlivem konzumace návykových látek a alkoholu a 

poslední třetina mladistvých vykládá své nesnáze působením druhých lidí (parta, kamarádi, 

rodiče, láska).  
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S reflexí životních těžkostí a selhání rozhodně po nejvíce souvisí i páchaná trestná 

činnost mladistvých, včetně té nejzávažnější. V kapitole 7.1 již bylo zmíněno, že 8 

mladistvých z našeho výzkumného souboru je odsouzeno současně vedle TČ vraždy (§140, 

nebo 219 T. z.) za další spáchanou nezákonnou činnost a 3 mladiství jsou souzeni dokonce 

opakovaně. Z rozhovorů s odsouzenými je patrné, že se mladiství vypravili na dráhu 

kriminální činnosti již v době povinné školní docházky (nejčastěji na 2. stupni). Vedle 

kouření, abúzu alkoholických nápojů a jiných návykových látek se odsouzení dopouštěli 

nejčastěji TČ krádeže a vloupání do cizích objektů. Problematické a ilegální jednání 

mladistvých přehledně ukazuje tab. 17 – viz dříve. Všechny odsouzené však spojuje 

nejzávažnější čin – vražda.  

Pro většinu odsouzených tento skutek odstartoval subjektivně reflektované nejhorší 

období v životě, ať už se to týká ztráty svobody, omezení kontaktu s blízkými či vnitřních 

pocitů viny apod., přestože závěry z LOGO testu hovoří pro saturovanou potřebu 

smysluplnosti života (ve srovnání s populací vrstevníků). Nejen z explicitních vyjádření při 

rozhovorech s jednotlivými mladistvými, ale také z nedokončených vět je znát přání 

odsouzených vztahující se k minulosti. Většina odsouzených doplňuje nedokončenou větu 

„Kdybych mohl/-a něco ve své minulosti změnit, pak by to…“ ve znění souvisejícím s TČ 

(např. „byla blbost, za kterou jsem ve vězení“, „za co sedím“, „tu vraždu“, „nezabít“,…). 

Rovněž doplnění nedokončené věty „Nikdy si neodpustím…“ kopíruje dokonce v 17 

případech nastavení a prožívání odsouzených jimi spáchaného TČ. Mladiství dopisují:  „co 

jsem udělal“, „že jsem zabil“, „že jsem se dostal do vězení“, „že jsem někomu vzal život“, 

„že jsem ublížil člověku“, „vraždu“, „své chyby“, „že jsem opustil svou rodinu kvůli svému 

trestnému činu“, „že jsem udělal ostudu rodině“ apod.   

Skepse a nepříjemné asociace spojené s minulým konáním odsouzených jsou 

kompenzovány nadějí a optimistickým pohledem do budoucnosti – celkem 12 mladistvých 

verbalizuje víru v realizaci svých cílů. Odsouzení spíše věří, že po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody obstojí jak v rodinném systému, tak v pracovním (event. studijním) životě. 

Většina současně referuje o rozhodnutí a přesvědčení, že se již do vězení za žádných 

okolností nechce vrátit.  
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7.3 Kriminalistická charakteristika vražd páchaná mladistvými a percepce spáchaného TČ 

odsouzenými pro TČ vraždy 

Pečlivým studiem osobní dokumentace odsouzených a rozhovory jsme dospěli 

k následujícím kriminalistickým charakteristikám (více viz Musil, Konrád a Suchánek,  

2004) a zjištěním týkajících se TČ vraždy mladistvých. Mezi (námi) vybrané dílčí 

determinanty TČ vraždy patří místo činu, způsob jeho spáchání, otázka spolupachatelství, 

vztah pachatele/-ů k oběti, motivace trestného činu vč. plánování TČ.   

Velmi zjednodušeně můžeme dle délky procesu „od myšlenky ke spáchání TČ“, tedy 

plánování TČ rozdělit mladistvé pachatele do třech kategorií.  U 8 odsouzených byl TČ 

vraždy jednoznačně plánovaný předem (řádově několik dní). Spáchání TČ vraždy v afektu 

lze hodnotit u 6 odsouzených. Zbývajících 5 mladistvých vraždilo po krátkém plánování 

(řádově minuty, hodiny) vlivem okolností, nebo šlo o tzv. přeskok motivů (Heretik, 2012), 

kdy původní úmysl nebyl vražedný, avšak v průběhu konání jiné trestné činnosti se jím stal 

(např. strach z udání od oběti).  

Motivaci pachatelů a zastoupení přehledně ukazuje následující tabulka. 

Tab. 25 Motivace TČ vraždy 

Motiv: N 

peníze 8 

rodinné konflikty 3 

žárlivost (po rozchodu) 3 

sex 3 

msta 1 

zvídavost, "jaké to je" 1 

Celkem 19 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá jednoznačná dominance finančního motivu – celkem 

8 pachatelů se dopustilo TČ vraždy pro peněžní obohacení.  

V kategorii plánovaných vražd byly v 6 případech motivem peníze, 1 odsouzený 

vraždil ze msty a 1 mladistvý toužil zažít, jaké to je, když někdo umírá. U vražd v afektu 

hrály roli peníze pouze jednou, u 2 mladistvých se jednalo o sexuální problematiku (1 byl 

nucen k sexu, 1 si nedobrovolný sex vynucoval) a rodinné konflikty vyústily v tragédii ve 3 

případech. Mezi krátkodobě plánovanými vraždami převažoval motiv žárlivosti – mladiství 
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vraždili po opuštění přítelkyní své soky v lásce (ve 3 případech), po jednom odsouzeném byl 

skutek spáchán pro peníze a v důsledku sexuální deviace – patologická sexuální agresivita.  

Předcházející charakteristika TČ (motivace) úzce souvisí s další – se vztahem 

pachatele a oběti. U plánovaných vražd se obětí stala v 6 případech známá osoba a 2x byla 

oběť cizí osoba. U vražd v afektu byli oběťmi rodinní příslušníci – 3x, ve 2 případech 

pachatelům známí jedinci a 1x cizí člověk. V kategorii krátkodobě plánovaných vražd 

patřily 4 oběti ke známým a 2 oběti byly cizí - zcela náhodné. (U jednoho pachatele došlo ke 

kombinaci útoku na známou a cizí osobu.) 

Vražedný útok byl cílen celkem na 12 mužů, 9 žen a 3 děti.  

Fakta o místu činu mluví o 3 druzích míst: venkovní prostory, domov oběti a 

pracoviště. Plánované vraždy se odehrály ve 4 případech u oběti doma, 3x na pracovišti 

oběti a jednou venku. Vraždy v afektu byly spáchány 3x v domácím prostředí, ve 2 

případech venku a 1x v práci. U krátce plánovaných vražd se tragédie většinou odehrávaly 

v bytě oběti, jeden útok byl veden venku.   

Předposlední charakteristikou TČ vraždy je způsob jejího spáchání, tedy „jak a čím“ 

byly oběti usmrceny. Více viz následující tabulky – rozděleno zvlášť pro plánované vraždy, 

vraždy v afektu a krátce plánované vraždy. 

Tab. 26 Způsob spáchání TČ vraždy – u plánovaných vražd 

Plánovaná vražda užití         

Odsouzení tyč nůž násilí podpálení kladivo 

n 1 ano         

n 2   ano       

n 3   ano ano ano   

n 4 ano   ano     

n 5 ano   ano     

n 6 ano   ano     

n 7     ano ano   

n 8   ano ano   ano 

 

Z tabulky vyplývají tři nejčastější způsoby spáchání trestného činu vraždy: 6 z 8 

pachatelů plánovaných vražd použilo k usmrcení oběti násilí, 4 odsouzení byli vybaveni 

smrtícím nástrojem tyčí, další 3 mladiství pak nožem, přičemž platí, že pouze 2 odsouzení 
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užili k útoku na oběť pouze jeden nástroj (nůž a tyč), obvykle však útočili několika způsoby a 

nástroji v kombinaci.  

Tab. 27 Způsob spáchání TČ vraždy – u vražd v afektu 

Vražda v afektu užití       

Odsouzení dřev.předmět nůž násilí kladivo 

n 1 ano   ano   

n 2     ano   

n 3   ano     

n 4   ano     

n 5   ano     

n 6   ano   ano 

 

Nejčastějším nástrojem pro páchání vraždy v afektu se u mladistvých v našem souboru 

stal nůž – ve 4 případech. Dva odsouzení užili k usmrcení obětí současně dva způsoby-

nástroje (nůž+kladivo a dřevěný předmět+násilí).  

Tab. 28 Způsob spáchání TČ vraždy – u krátce plánovaných vražd 

Krátce plán. vražda užití     

Odsouzení váza nůž násilí 

n 1 ano   ano 

n 2     ano 

n 3   ano   

n 4   ano   

n 5   ano   

 

I v kategorii krátce plánovaných vražd se stal nejčastěji užitým nástrojem nůž – 

celkem 3x. Jednou bylo kombinováno násilí a užití předmětu v domácnosti (váza).  

Poslední kriminalistickou charakteristikou trestného činu je počet pachatelů, kteří na 

vraždě participovali.  
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Tab. 29 Počet pachatelů 

Počet pachatelů N 

sám 8 

ve 2 6 

ve 3 5 

Celkem 19 

 

V tabulce je vidět, že k samostatně vykonanému TČ vraždy se odhodlalo 8 

mladistvých, zbylých 11 odsouzených páchalo ve spolupachatelství. Všechny vraždy spadající 

do kategorie plánovaných vražd byly spáchány vždy ve spolupachatelství (8 případů).  

Většina vražd v afektu byla provedena naopak samostatně jedním pachatelem – ve 4 

případech z 6. (Spolupachatelství potencovalo vyšší brutalitu činu.) Krátkodobě plánované 

vraždy byly provedeny převážně rovněž individuálně – ve 4 případech, pouze 1x ve 

spolupachatelství.  

Přestože byli všichni mladiství z našeho výzkumného šetření pravomocně odsouzeni 

pro spáchání nejzávažnějšího trestného činu, nikoliv všichni své provinění přiznávají a nikoliv 

všichni prožívají vinu za spáchaný čin. O přístupu odsouzených k provinění a pocitu viny 

vypovídá následující tabulka. Tatáž je doplněna ještě o výroky odsouzených k výši postihu za 

spáchaný trestný čin. 
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Tab. 30 Reflexe ke spáchanému TČ  

  Jste vinen? Je trest spravedlivý? Souhlasíte s výší? Jaký trest zasloužíte? 

Odsouzený 1 na 40% ano i ne žádný 

Odsouzený 2 ano ano  7 let 

Odsouzený 3 ano ne léčení, ne vězení 

Odsouzený 4 ano ne milost "za toho člověka" 

Odsouzený 5 ano ne, mohl by být vyšší 5 let 

Odsouzený 6 ano neví trest smrti 

Odsouzený 7 ano ano jaký mám, 8 let 

Odsouzený 8 ano ano, je mi to jedno vzít si život 

Odsouzený 9 ne ne podmínka, max. 1 rok VTOS 

Odsouzený 10 ano ne 5 let "aby společnost neřekla" 

Odsouzený 11 ano ne, měl být vyšší i trest smrti 

Odsouzený 12 ano ano jaký mám, 3 roky 

Odsouzený 13 ano ne, měl být vyšší i trest smrti 

Odsouzený 14 ano neví, čekal méně 7 let 

Odsouzený 15 ano neví, měl být vyšší 9, 10 let 

Odsouzený 16 ano ne, měl být vyšší i trest smrti 

Odsouzený 17 ano ne, měl být vyšší sazba jako u dospělého 

Odsouzená 18 ano ne neví, největší trest "zůstane ve mně" 

Odsouzená 19 na 50% ne, měl být vyšší sazba jako u dospělého, i trest smrti 

 

Z tabulky je zřejmé, že jeden odsouzený zcela popírá spáchání TČ vraždy a další dva 

mladiství vnímají jen jistý podíl své viny na činu.  

Téměř jedna třetina mladistvých z našeho souboru (6 odsouzených) nevnímá výši 

trestu, který od soudu obdržela, jako spravedlivý – odsouzení by byli spokojení s menší 

sazbou, případně dokonce s žádným trestem. Celkem 7 odsouzených nesouhlasí s délkou 

výkonu trestu coby adekvátním postihem za TČ a naopak hodnotí výši obdrženého trestu za 

nedostatečnou. Další 3 odsouzení s délkou odnětí svobody spíše souhlasí, ale sami by si 

navrhli přísnější trest. Dva respondenti jsou zcela ztotožněni s výší trestu, vnímají ji jako 

odpovídající za spáchaný TČ. Jedna odsouzená vnímá postih odnětí svobody na jakoukoliv 

délku za nedostatečný.  

Bez zajímavosti není ani sdělení od dvou mladistvých, kteří se domnívají, že by 

k jejich činu, resp. jeho postihu mělo být přistupováno stejně jako u dospělých jedinců („je to 

vražda bez ohledu na věk“).  



124 
 

Na otázku, jaký trest by za spáchaný zločin sami zasloužili, v 6 případech odsouzení 

mluví přímo o trestu smrti (pro sebe).  

Postoj mladistvých k trestu smrti jsme mapovali jednak v rozhovoru („Jaký je váš 

postoj k trestu smrti?, Souhlasíte s ním?“), jednak v nedokončených větách („Trest smrti 

je…“). Ukázalo se (v rozhovorech s odsouzenými), že 11 odsouzených souhlasí za určitých 

podmínek s tímto postihem (např. za vraždu, vraždu vícero jedinců, za zneužívání dětí, pro 

recidivisty). Dalších 7 vyslovilo nesouhlas s trestem smrti – nevidí v něm ten pravý trest, 

vyjadřují obavy z chybného posouzení, nebo operují právem na život (nikdo nemá právo život 

brát, nedal-li ho). Jeden odsouzený se k tomuto nevyjadřuje.  

V nedokončených větách jsou vyjádřené postoje odsouzených k trestu smrti logicky 

více „odosobněné“, ale částečně se překrývají s tvrzeními v rozhovorech. Nicméně celkem 5 

odsouzených považuje trest smrti za „nepřípustný, nesprávný, nedobrou věc či by ho 

zakázali“. Ve 3 případech se objevilo pouhé konstatování, že „je zrušen“. Dva odsouzení se 

domnívají, že je trest smrti „zbytečný“ a dovysvětlují, že není trestem nýbrž milostí 

(dohromady tedy negativní postoj k trestu smrti vyjadřuje 7 mladistvých – shodný počet 

jedinců jako v rozhovorech). Následují rozličná doplnění ve znění: „je konec života“, „se 

dává za vraždu v USA“, „je pro toho, kdo udělá chybu podle zákona“, „by měl být jen pro 

pachatele, kterého usvědčí jasné důkazy“, „je smutek pro rodinu“, „nevylučuji“, „bych 

nechtěl“, „jen jako poslední možnost“ a „bych si nezasloužila“. 

Mezi nedokončenými větami byla zařazena jedna položka, která sondovala asociace 

mladistvých k pojmu „smrt“ („Smrt je…“).  Dvě kategorie odpovědí jsou stejně četné 

(pokaždé v 5 případech). První skupina respondentů smrt považuje za „nevyhnutelnou, tedy 

to, co nikoho nemine“, druzí konstatují, že „je to konec života“, který může být spojen se 

smutkem. Po dvou respondentech následují doplnění ve znění, že „je to pro někoho 

vysvobození“ a rovněž, že „je to nejhorší, hrozná věc“. Vždy po jednom odsouzeném se 

vyskytují doplnění – „je smrt“, „je začátek“, „je jistota“, „když někdo zemře-zahyne“. Jedna 

odsouzená se odchýlila v uchopení pojmu smrt od ostatních a doplňuje, že smrtí jsou její 

„myšlenky v hlavě, které ji sžírají“ (prožívání viny).   

Percepci spáchaného TČ vraždy odsouzenými dokreslují na závěr vyjádřené pocity 

pachatelů, které zažívají dnes při vzpomínce na spáchaný trestný čin a které si vybavují 

bezprostředně po spáchání vraždy.  
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Mladiství pachatelé vraždy ve 4 případech referují aktuálně lhostejný postoj ke svému 

činu (nechtějí se k tomu už vracet, trest mají,…). Pocit lítosti ani viny neprožívají, ale naopak 

svůj čin vnímají jako opodstatněný 2 mladiství. Nejfrekventovaněji ventilovaný aktuální pocit 

mladistvých pachatelů je prožívaná lítost – u 9 odsouzených, z nichž 4 doplňují o přítomnost 

flashbacků . Jeden mladistvý sděluje, že je s činem i tím, „co je zač“, vyrovnaný. 2 odsouzení 

nevyjadřují žádné myšlenky ani emoce spjaté se spáchaným TČ, v 1 případě (explicitní 

popření spáchání TČ vraždy) je dotaz na pocity irelevantní.  

Pocity zoufalství, smutek, výčitky svědomí prožilo v prvních chvílích po spáchání TČ 

vraždy 6 mladistvých. Jeden popisuje i fyzický dyskomfort – pocity na zvracení. Jeden 

pachatel byl aktivní v pokusech o záchranu oběti – volal pomoc (lékaře). Libé pocity a pocit 

„dobrého skutku“ spácháním TČ vraždy zažili a hovoří o nich 4 odsouzení. Stejný počet – 4 

mladiství  sdělují, že se po spáchání TČ cítili „normálně“ a žili beze změn, dokud nebyli 

zatčeni PČR.  2 odsouzení nevyjadřují žádné myšlenky ani emoce spjaté se spáchaným TČ, 

v 1 případě (explicitní popření spáchání TČ vraždy) je dotaz na pocity opět irelevantní.  

7.4 Osobnostní charakteristiky odsouzených pro TČ vraždy 

K odbornému vymezení osobnosti se vyjadřuje mnoho odborníků psychologů.            

J. Švancara osobností rozumí „systém psychických procesů, stavů a vlastností, které jednak 

vznikají socializací (působením výchovy a prostředí), jednak přetvářením vrozených vnitřních 

podmínek organizmu, a které řídí činnosti a vztahy jedince ke skutečnosti“ (Švancara, 1980, s. 

126). Charakteristiku osobnosti J. Švancara výstižně rozvíjí a popisuje kvalitou 

interpersonálních vztahů, které se odrážejí v prožívání a chování jedince, a které se postupně 

diferencují, modifikují, fixují a generalizují jako způsoby nazírání (kognitivní schémeta) a 

reagování (akční schémata) (Švancara, 1980, s. 126). Tento pohled na osobnost je v souladu 

s naším uchopením a zájmem o odsouzené.  

Vhled do osobnostních charakteristik mladistvých nám umožnila administrace metody 

MMPI-2. Bylo možné ji zadat celkem 17 odsouzeným, dva se pro jiný mateřský jazyk z této 

metody vyvázali. Podrobnější výsledky a zjištění přinášíme v následující kapitole 7. 5.  I přes 

nezpochybnitelný individuálně různorodý podíl situačních, výchovných, genetických a 

osobnostních vlivů na spáchaném trestném činu, je s jistým zjednodušením možné většinu 

odsouzených (10 z nich) v našem výzkumném šetření rozdělit do podskupin dle klíče 

obdobných problematických osobnostních charakteristik, které mohly pravděpodobně 

souviset s déletrvajícími společensky nepřípustnými formami chování mladistvých, 
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v některých případech i přímo pácháním trestné činnosti a vyústily v trestný čin vraždy. 

Někteří mladiství (zbylých 7) by mohli být buď připojeni rovnou k několika skupinám 

současně, neboť vykazují společné rysy napříč skupinám – tyto tedy ponecháváme samostatně 

a popisujeme jejich osobnostní profily, anebo se u nich nepotvrdila žádná závažnější 

patologie, kterou by bylo možné spojovat s kriminálním vyvrcholením životní cesty – tyto 

pouze vyjmenujeme.  

Do první, nejčetnější skupiny řadíme odsouzené č. 4, 6, 10 a 17. Pro tyto mladistvé je 

společným znakem prožívaná nerozhodnost, vnitřní nejistota, zmatek, tenze a nervozita, které 

z nich činí závislé bytosti na druhých. Současně však trpí pocity méněcennosti vedoucími až 

ke stažení se ze sociálních situací a interakcí. Pokud vstupují do partnerských a intimních 

vztahů, mívají problémy (např. s vlastní genderovou rolí) a mohou narážet zejména se svými 

netradičními sexuálními fantaziemi a očekáváními.  Pro všechny je typická neschopnost práce 

se zkušeností a poučením se. 

Druhá skupina čítá odsouzené č. 3 a 13. Také oni se cítí méněcenní, nejistí 

v sociálních interakcích a nevěří si. Jejich sociální dovednosti jsou skutečně hodnoceny jako 

slabší. Brání se navazování hlubších citových vztahů a naopak usilují o samotářský život. 

Vedou schizoidní životní styl, vystačí si spokojeně s vlastními fantaziemi a nezřídka 

bizarními myšlenkami a představami. Pozitivním rysem obou mladistvých je předpokládaná 

schopnost prožití viny za vlastní selhání. Jsou-li nuceni společensky fungovat, pak vykazují 

negativizmus a šíří nepříjemnou atmosféru.  

Třetí skupina založená na obdobných rysech osobnosti je tvořena odsouzenými č. 8 a 

14.  Pro tyto odsouzené je příznačná silná, chronicky trvající zloba vůči okolí, která je 

s velkým úsilím kontrolována a epizodicky dekompenzována do útočné agrese. Setrvalé 

vnitřní napětí u nich bývá neadekvátně ventilováno a navíc mladiství postrádají náhled na své 

výbuchy a problematické jednání. Ke zlostným reakcím a hostilním projevům dochází 

v situacích, kdy se shledávají s nedostatečnou pozorností, po které baží, nebo dokonce jsou-li 

konfrontováni s kritikou své osoby. Lze je považovat za pasivně agresivní osobnosti. Tito 

mladiství tendují k sexuální promiskuitě a k odchylkám od očekávatelného sexuálního 

chování (tj. většinové normy).  

Čtvrtá skupina je ve složení odsouzeného č. 12 a odsouzené č. 19. Oba pojí 

konfliktní povaha, ve vztazích jsou hašteřiví, podezíraví a nedůvěřiví. Mají na druhé vysoké 

nároky, vyžadují oddanou pozornost, ale sami investují jen minimum a na požadavky od 
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druhých reagují afekty zlosti a hostilitou. Ve vývoji je zřejmý problém s autoritami. Jedná se 

o pasivní agresory (pasivně agresivní porucha osobnosti). 

Odsouzený č. 7 – v jeho případě se jedná o antisociální poruchu osobnosti, kdy 

dotyčný disponuje antisociálními postoji a v jejich souladu i koná. Má nedostatečně vyvinuté 

svědomí a smysl pro morální úsudek. Není schopen těžit ze zkušeností (trestu). Je hostilní, 

impulzivní, neodkládá uspokojení svých potřeb, naopak touží po vzrušení. Je hyperaktivní. 

Díky extravertnímu vystupování a schopnosti vyvolat pozitivní první dojem navazuje lehce 

vztahy s druhými, mají však povahu povrchních známostí. Za maskou suverénního jedince 

ukrývá nejistotu a nízkou sebedůvěru. 

Odsouzený č. 11 – také on usiluje o vyvolání kladného dojmu a úspěchu u druhých, 

za tímto účelem se prezentuje jako bezproblémový jedinec a verbalizuje své velikášské 

představy o vlastní osobě. Je neustále nastaven očekávat pozornost a zájem o svou osobu ze 

strany okolí, není-li jeho egocentrická potřeba saturována, je hostilní a aktivizuje se u něj 

pocit méněcennosti. Je běžně hyperaktivní. Ve vztazích se vyhýbá hlubším poutům. Sexuální 

známosti jsou provázeny dyskomfortem. 

Odsouzený č. 9 – i on je motivován pouze k povrchním interpersonálním vztahům. 

Nerespektuje autority, zákony, normy a současně si dostatečně není vědom svých pochybení. 

Typicky přesouvá vinu na druhé. Je egocentrický, impulzivní i agresivní. Pro přítomnost 

typických znaků u něj lze diagnostikovat disociální poruchu osobnosti. 

Odsouzený č. 2 – jedinec mající antisociální postoje i jednání, které se občas 

demonstrují v podobě velkých emočních výbuchů zlosti vůči druhým lidem. Má značné 

problémy s návykovými látkami (zejm. alkoholem) – tedy závislostí. Odsouzený se jeví jako 

odcizený společnosti, ale i ve vztahu k sobě. 

Odsouzený č. 1 – skóruje zvýšeně ve škálách antisociálního chování, psychopatie, 

agresivity. Má problém s uznáním autorit. Také on se potýká s návykovými látkami. 

Odsouzená č. 18 – je nápadná svou uzavřeností, úzkostným a fobickým prožíváním a 

nízkou sebedůvěrou.  

Odsouzený č. 5 – raritně vychází s „čistým“ protokolem, tzn. bez nápadností 

v osobnostních rysech i oblastech sociálního fungování. 
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Z některých výše uvedených charakteristik jednotlivých mladistvých vyplývá, že „jde 

o přetrvávající, hluboce ve struktuře osobnosti tkvící vlastnosti a projevy, které se manifestují 

nepřiměřenými reakcemi na nejrůznější osobní a sociální situace. Tyto reakce představují 

výraznou odchylku od způsobu, jakým průměrná osoba v dané kultuře chápe, myslí a cítí a jak 

reaguje ve vztahu k jiným lidem“ (Hort a kol., 2000, s. 327). Takto lze vymezit poruchy 

osobnosti. Případně u odsouzených mladistvého věku hovoříme o tzv. disharmonickém vývoji 

– slovní spojení, které vyjadřuje, že odchylky od normy v jednání nejsou pouze přechodné, 

reaktivní, ale že mají souvislost s psychickým vybavením a pravděpodobně přesah i do 

budoucnosti.  

 

7.5 Výsledky jednotlivých metod 

Oproti předchozím kapitolám (zejm. kapitoly 7.1-7.3), kdy jsme se opírali o informace 

a zjištění převážně z rozhovorů s mladistvými, přinášíme v  následující části kompletní 

přehled výzkumných závěrů vytěžených z jednotlivých užitých metod při sběru výzkumných 

dat.  

7.5.1 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 

Vyplněný dotazník byl získán od 18 odsouzených (1 chybí). Odsouzení se rozhodli na 

základě vlastní volby vyplňovat jednotlivé položky dotazníku na své biologické rodiče. 

Výjimku tvořili dva respondenti – v jednom případě nefiguruje biologický otec, nýbrž otec 

nevlastní, v druhém případě je celý dotazník vyplněný na praprarodiče.  

Ze všech dotazníků (n=18) zůstaly nevyplněny položky vztahující se na matku 

v jednom případě, ve čtyřech případech pak pro otce. Odsouzenými byl tento fakt vysvětlen 

negativními vztahy, absentující participací daného rodiče na výchově či přerušeným 

kontaktem (již před uvězněním, nebo v rámci výkonu trestu).  

 

 

 

 



129 
 

 

 

Tab. 31 Výchovné styly (kombinace emočního vztahu a výchovného řízení) v rodinách 

odsouzených – u jednotlivců 

      

EV+VŘ Matka Otec 

Odsouzený 1 X kladný,slabé 

Odsouzený 2 kladný,slabé záporný,střední 

Odsouzený 3 záporný,silné X 

Odsouzený 4 záporný,rozporné záporný,rozporné 

Odsouzený 5 střední,střední X 

Odsouzený 6 kladný,rozporné záporný,silné 

Odsouzený 7 záporný,rozporné X 

Odsouzený 8 X X 

Odsouzený 9 kladný,slabé X 

Odsouzený 10 kladný,střední záporný,rozporné 

Odsouzený 11 záporný,silné záporný,silné 

Odsouzený 12 záporný,rozporné záporný,slabé 

Odsouzený 13 záporný,rozporné záporný,slabé 

Odsouzený 14 střední,slabé záporný,rozporné 

Odsouzený 15 kladný,slabé střední,slabé 

Odsouzený 16 záporný,rozporné kladný,slabé 

Odsouzený 17 záporný,rozporné střední,slabé 

Odsouzená 18 záporný,slabé záporný,slabé 

Odsouzená 19 kladný,slabé záporný,silné 

Pozn.: EV…emoční vztah, VŘ…výchovné řízení 
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Tab. 32 Výchovné styly v rodinách odsouzených – celkový přehled 

      

Emoční styl-výchovné řízení Matka Otec 

Kladný-slabé 4 2 

Kladný-střední 1 0 

Kladný-silné 0 0 

Kladný-rozporné 1 0 

  

 

  

Záporný-slabé 1 3 

Záporný-střední 0 1 

Záporný-silné 2 3 

Záporný-rozporné 6 3 

  

 

  

Střední-slabé 1 2 

Střední-střední 1 0 

Střední-silné 0 0 

Střední-rozporné 0 0 

 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že nefrekventovanější kombinací výchovného 

působení ze strany matky je u odsouzených záporný emoční styl a rozporné výchovné 

řízení – v 6 případech. Následuje kombinace kladný emoční styl a slabé výchovné řízení – 

celkem 4x. Třetím nejčastějším působením je záporný emoční vztah a silné výchovné řízení – 

u 2 odsouzených. 

Výchovné působení ze strany otce odsouzení percipují nejčastěji jako kombinaci 

záporný emoční styl a slabé výchovné řízení, záporný emoční styl a silné výchovné řízení 

a záporný emoční styl a rozporné výchovné řízení – vždy po 3 respondentech. 

Nejčastější kombinace výchovného působení, a to jak ze strany matek, tak otců 

vnímané odsouzenými nepatří mezi vyhovující. Kombinace záporného emočního stylu a 

rozporného výchovného řízení patří dokonce mezi nejnevhodnější. Respondenti vyrůstající 

v těchto podmínkách vnímají nedostatek až absenci vřelosti, laskavosti a lásky ze strany 

rodičů a současně se neorientují v požadavcích na ně kladených. Rodiče pro ně nejsou čitelní, 

tzn. někdy poskytují rodiče příliš mnoho volnosti a důslednost a ověřování povinností chybí, 

jindy mohou být rodiče rigidní a neústupní a vyžadující plnění úkolů.  
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U slabého výchovného řízení v kombinaci se záporným emočním stylem je působení 

rodičů na své potomky vnímáno jako lhostejné. Rodiče neprojevují ani cit, ani zájem na jejich 

výchovném vedení.  

Matka či otec se záporným emočním stylem a silným výchovným řízením jsou přísní, 

kladou na své děti nároky, dožadují se absolutní poslušnosti, neuposlechnutí trestají, zároveň 

nejsou s to ocenit, pochválit žádoucí chování a neprojevují kladný vztah ke svým potomkům.   

Výchovný styl, který je kombinací slabého výchovného řízení a kladného emočního 

stylu, a který je jedním z nejčastěji percipovaných odsouzenými, patří k těm méně 

nevhodným. Toto výchovné prostředí je syceno láskou, kladným přijetím, ale současně 

velkou mírou volnosti, kde neexistují požadavky. Jedná se o liberální výchovu. 

Bez povšimnutí nelze přejít fakt, že odsouzení ani v jednom případě v Dotazníku pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině nehodnotí výchovné klima ve své rodině (od nikoho 

z rodičů) jako kladné a současně se středním nebo silným vedením. Takové by bylo dle 

odborníků žádoucí, protože v takovém prostředí není pochyb o lásce a zároveň existují jasná a 

srozumitelná pravidla fungování rodinného chodu. Jedinci z tohoto prostředí jsou vedeni 

k disciplíně, zodpovědnosti v laskavém vztahu s rodiči. Dlouhodobé výzkumy (v našich 

podmínkách se tematikou zabývá např. doc. I. Gillernová) navíc dokazují, že samotní 

vychovávaní upřednostňují vedle logického kladného emočního vztahu střední až silné 

výchovné řízení. Přílišná volnost (slabé řízení) není dlouhodobě preferována. 

Shrnutí a závěr z metody Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině: 

Polovina odsouzených, tj. 9 (n=18) hodnotí výchovné působení svých rodičů jako 

rozporné v kombinaci se záporným emočním vztahem. Jedná se o nežádoucí výchovný 

přístup ze strany rodičů, který v našem šetření dominantně reflektují mladiství u svých 

matek i otců. Také ostatní odsouzenými nejčastěji percipované výchovné styly rodičů 

nepatří mezi příliš vhodné.   

7.5.2 LOGO test 

Metoda LOGO test byla vytěžena od celkového počtu 19 respondentů (n=19). 

Zjišťovali jsme jí aktuální prožívanou smysluplnost života u mladistvých a jejich sebereflexi 

minulosti i plánů do budoucnosti. Jednotlivé dotazníky jsme vyhodnocovali jednak na úrovni 

kvantitativní dle manuálu, jednak kvalitativní. 
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Výši dosažených celkových skórů poukazující na současnou (ne)spokojenost v životě 

u jednotlivých odsouzených ukazuje přehledně následující tabulka č. 33. 

 

Tab. 33 Celkové skóre LOGO test  

Odsouzený/-á č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

∑ skóre 7 10 16 7 8 12 16 11 15 13 16 18 23 9 10 23 22 17 13 

 

 

Kvantitativní vyhodnocení 

Maximální dosažené skóre je 23 a objevuje se u dvou odsouzených. Obdobně 

minimální hodnota skóre rovna 7 se vyskytuje ve dvou případech. Aritmetický průměr 

celkového skóre činí u respondentů 14. Tato hodnota odpovídá současně průměrné 

úrovni naplnění smyslu života v populaci vrstevníků.  

V tabulce č. 34 je zobrazena četnost a distribuce celkových skórů u všech respondentů 

do jednotlivých kvartilů. V grafu č. 4 je pak znázorněno porovnání normálního rozložení 

celkového skóre dle Gaussovy křivky neodsouzené vrstevnické populace a odsouzených 

respondentů.  

 

Tab. 34 Rozložení skórů z LOGO testu do kvartilů 

Kvartily Q₁ (1-10) Q₂,₃(11-17) 

Q₄; D₉ (18-

21) 

D₁₀ (22-

32) 

Četnost (počet n) 6 9 1 3 

Skóre 7, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 13, 15, 16, 16, 16, 17 18 22, 23, 23 
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Graf č. 4 Distribuce zastoupení nevězněné a odsouzené populace mladistvých 

 

Výsledky ukazují, že přibližně ⅓ odsouzených (31,6%) prožívá vynikající náplň 

smyslu života, a tito respondenti jsou dokonce spokojenější než neodsouzení vrstevníci 

v populaci (25%). Průměrného naplnění smyslu života se dostává přibližně ½ (47,4%) 

odsouzených, což odpovídá i zastoupení v netrestané populaci (50%). U odsouzených je 

překvapivě prožívána špatná náplň života v 21%, tedy je zastoupena méně než u jedinců 

mimo výkon trestu (25%). V kvartilu Q4 je však zajímavé rozložení – zatímco u 

neodsouzených jedinců je normativní zastoupení 15, 8% v D9 a 8, 9% v D10, zde je poměr 

5,3% v D9 a 15,8% v D10. Znamená to tedy, že ačkoliv je kvartil Q4 celkově zastoupen jedinci 

na svobodě i ve výkonu trestu přibližně stejně, vyskytuje se ve vězení téměř o 50% více 

jedinců, kteří prožívají skutečně velmi negativně svůj smysl života, jsou extrémně nešťastní. 

Oproti tomu je ve vězení pouze 5,3% (o něco méně nešťastných) jedinců se špatným 

prožíváním, zatímco v netrestané populaci je tato skupina zastoupena téměř 16%.  

Kvalitativní vyhodnocení a rozvaha 

Z kvalitativní analýzy vyplývá, že celkem 11 odsouzených zmiňuje ve svém životním 

příběhu i vlastní trestný čin, 8 respondentů nikoliv.  

Očekávali bychom, že při „vylíčení vlastního případu“ se objeví u mladistvých nutně 

zmínka o trestném činu a nepodmíněném odsouzení. Stalo se tak pouze u 11 odsouzených, 

kdy se tito aktivně doznávají ke svému činu – uvádějí např. „udělal jsem hroznou věc“, „zabil 

jsem“, „mám záznam“ aj., nebo se vyjadřují pasivněji např. „den, co změnil můj život“, 



134 
 

„stala se ta věc“, „špatní lidé okolo“ aj. V 8 případech se k trestnému činu nevyjadřují. Lze 

se domnívat, že respondenti svůj trestný čin vytěsnili, příp. fakt odsouzení a pobyt ve vězení 

považují za dostatečný trest, který „anuluje“ onen čin, nebo lze usuzovat na popření vlastní 

viny (doloženo v rozhovorech s odsouzenými).  

Na podnětnou otázku, „co v životě chtěli“, odpovědělo 13 odsouzených, resp. 13 

respondentů mělo nějaký cíl, zatímco 6 odsouzených se k této otázce nevyjádřilo, nebo sdělili, 

že cíl neměli. 

Nejčastěji (v 5 případech) odsouzení uvádí cíle spojené se studiem /souvislost 

s budoucím povoláním/, ze kterého byli vytrženi, zejm. kvůli nástupu do vězení. Studium bylo 

předčasně ukončeno či nezahájeno. Tři odsouzení k životním cílům uvádí přání žít 

bezstarostně podle sebe. /V tomto případě je otázkou, nakolik byli odsouzení skutečně 

v minulosti cíleni na bezstarostný život a nakolik do tohoto cíle promlouvá jejich současná 

situace-odsouzení a s tím spojené starosti./ Dva odsouzení chtěli dostatek peněz. Rovněž dva 

respondenti měli cíle spojené se zálibou (sport, tanec). Jeden odsouzený sděluje cíl žít 

s rodinou. 

Dotaz, „co docílili“, vyzývá odsouzené k reálnému zhodnocení dosažení vytyčených 

cílů. Čtyři odsouzení své cíle nehodnotili a dalších devět reflektuje neúspěch – vězení, zápis 

v rejstříku trestů, špatná parta, alkohol,… Pouze čtyři respondenti vyjadřují úspěšné naplnění 

životního cíle – ve dvou případech je cíl spojen se zálibou (fotbal, rap), zbývající dva 

odsouzení uvádějí dočasnou spokojenost s finanční situací /nutno podotknout z trestné 

činnosti/. Ve dvou případech bylo úspěšného naplnění cíle dosaženo až během výkonu trestu 

(výuční list), ale úspěch v těchto případech představuje pro odsouzené pouze náhradní 

(redukovaný) cíl.  

V úvaze nad „dalším vývojem životní cesty“ dominuje u odsouzených představa o 

zahájení pracovní éry. Pravděpodobně s nástupem dospělosti a jistě vlivem vedení 

vězeňského personálu narůstá u odsouzených vědomí nutnosti zaměstnání. Přání nalézt práci 

se u odsouzených objevuje celkem v 6 případech. Cíle související se vzděláním také zůstávají 

(dokončení výučního listu, maturita i vysoká škola) u 4 odsouzených. 4x zaznívají fantazie o 

vlastní rodině a ve stejném počtu odsouzení plánují tzv. „začít znovu“, tzn. bez trestné 

činnosti. Překvapivé je množství odsouzených, kteří se ke své budoucnosti nikterak 

nevyjadřují – 7 respondentů.  
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⅔ respondentů „odhaduje šance na úspěch vytyčených cílů do budoucna“ 

optimisticky a věří v dobrou budoucnost. Dvanáct odsouzených tedy přímo vyjadřuje víru ve 

svůj úspěch po propuštění či to implicitně vyplývá z jejich životního plánování. Celkem 7 

odsouzených se opět logicky nevyjadřuje. 

Shrnutí a závěr z metody LOGO test: 

Odsouzení (n=19) dosáhli průměrného celkového skóre 14 bodů, což svědčí pro 

prožitek naplněného smyslu života a tento výsledek odpovídá i normativnímu skóru 

netrestané vrstevnické populace. Distribuce jednotlivých výsledků u odsouzených odpovídá 

opět rozložení u neodsouzené populace. Neukázalo se, že by odsouzení trpěli ve vězení 

ztrátou smyslu života, naopak mírně převažuje subjektivně vnímaná spokojenost 

s naplněním smyslu života. Životní spokojenost je lehce zvýšená oproti netrestaným 

jedincům v populaci vrstevníků. Z kvalitativního hodnocení vyplývá, že odsouzení jsou 

schopni jen průměrné sebereflexe, avšak mají většinou optimistické vize do budoucna. 

 

7.5.3 Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS-III) 

Wechslerovu inteligenční škálu pro dospělé jsme získali od 17 respondentů (n=17), 2 

vietnamští odsouzení ji pro jazykovou bariéru a jiné kulturní zázemí nevypracovávali.  

Naším zájmem bylo sledování úrovně rozumových schopností mladistvých a zejména 

jsme se soustředili na vybrané subtesty, o kterých je známo, že jejich výsledky podléhají 

působení a edukaci z vnějšího okolí, tedy dají se vykultivovat vedením ze strany rodiče a 

školy.  

V tabulce č. 35 jsou zaneseny skóry verbálního (VIQ), performačního (PIQ) a 

celkového (CIQ) inteligenčního kvocientu všech respondentů. 
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Tab. 35 Inteligenční kvocient – celkový, verbální a performační 

  VIQ PIQ CIQ 

Odsouzený 1 74 91 80 

Odsouzený 2 83 99 89 

Odsouzený 3 72 84 76 

Odsouzený 4 74 76 73 

Odsouzený 5 78 72 74 

Odsouzený 6 84 100 90 

Odsouzený 7 90 82 85 

Odsouzený 8 69 88 76 

Odsouzený 9 93 82 87 

Odsouzený 10 81 91 84 

Odsouzený 11 95 96 95 

Odsouzený 12 81 88 83 

Odsouzený 13 102 91 98 

Odsouzený 14 94 101 97 

Odsouzený 15 X X X 

Odsouzený 16 X X X 

Odsouzený 17 98 109 103 

Odsouzená 18 89 88 88 

Odsouzená 19 83 76 78 

 

Odsouzení dosáhli minimální hodnotu 69 ve VIQ, 72 v PIQ a 73 v CIQ.  

Maximální hodnoty pak byly 102,109 a 103 ve VIQ, PIQ a CIQ.  

Průměrné VIQ činí 85, PIQ 89 a CIQ 86.  

 

Tab. 36 Úroveň rozumových schopností 

  Četnost VIQ Četnost PIQ Četnost CIQ 

↓70 mírný podprůměr 1 0 0 

71-79 podprůměr 4 3 5 

80-89 nižší průměr 6 6 7 

90-110 průměr 6 8 5 
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Graf č. 5 Verbální inteligenční skór 

 

 

Graf č. 6 Performanční inteligenční skór 
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Graf č. 7 Celkový inteligenční skór 

 

Rozložení četností dosažené výše inteligenčního kvocientu (VIQ, PIQ a CIQ) ilustrují 

grafy č. 5, 6 a 7 a tabulka č. 36. Je zřejmé, že odsouzení se pohybují ve 4 pásmech úrovně 

rozumových schopností, a to v průměrném pásmu, dále v nižším průměru, v podprůměru a ve 

výrazně podprůměrném pásmu.  

V jednotlivých subtestech WAIS-III dosahují respondenti velmi různé úrovně 

výsledků. Přehledně dokládá následující text. 

Subtest DOPLŇOVÁNÍ OBRÁZKŮ: nejnižší skóre – 8, nejvyšší skóre – 24, 

průměrné skóre – 18. Maximální možná hodnota dosažného skóre – 25. Odsouzení tedy 

dosáhli průměrně 72% úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest SLOVNÍK: nejnižší skóre – 12, nejvyšší skóre – 56, průměrné skóre – 38. 

Maximální možná hodnota dosažného skóre – 66. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 58% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest SYMBOLY: nejnižší skóre – 50, nejvyšší skóre – 87, průměrné skóre – 65. 

Maximální možná hodnota dosažného skóre – 133. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 49% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest PODOBNOSTI: nejnižší skóre – 9, nejvyšší skóre – 27, průměrné skóre – 

18. Maximální možná hodnota dosažného skóre – 33. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 55% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 
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Subtest KOSTKY: nejnižší skóre – 26, nejvyšší skóre – 58, průměrné skóre – 46. 

Maximální možná hodnota dosažného skóre – 68. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 68% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest POČTY: nejnižší skóre – 8, nejvyšší skóre – 17, průměrné skóre – 11. 

Maximální možná hodnota dosažného skóre – 22. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 50% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest MATRICE: nejnižší skóre – 8, nejvyšší skóre – 22, průměrné skóre – 17. 

Maximální možná hodnota dosažného skóre – 26. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 65% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest OPAKOVÁNÍ ČÍSEL: nejnižší skóre – 10, nejvyšší skóre – 22, průměrné 

skóre – 14. Maximální možná hodnota dosažného skóre – 30. Odsouzení tedy dosáhli 

průměrně 47% úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest INFORMACE: nejnižší skóre – 5, nejvyšší skóre – 24, průměrné skóre – 13. 

Maximální možná hodnota dosažného skóre – 28. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 46% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest ŘAZENÍ OBRÁZKŮ: nejnižší skóre – 2, nejvyšší skóre – 20, průměrné 

skóre – 11. Maximální možná hodnota dosažného skóre – 22. Odsouzení tedy dosáhli 

průměrně 50% úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Subtest POROZUMĚNÍ: nejnižší skóre – 7, nejvyšší skóre – 28, průměrné skóre – 

17. Maximální možná hodnota dosažného skóre – 33. Odsouzení tedy dosáhli průměrně 52% 

úspěšnosti v tomto dílčím subtestu. 

Respondenti jsou jednoznačně úspěšnější v performačních dílčích subtestech. Jsou to 

složky, které „nepodléhají“ tolik vlivu vnějšího působení – výchově. Performační subtesty 

vypovídají o schopnostech respondentů pracovat rychle (na čas), percipovat a řešit vizuálně 

prostorové úlohy, dále integrovat vizuální vjemy s jemnou motorikou. Performační úlohy jsou 

cílené i na pozornost, vizuální paměť a motorickou koordinaci. Souhrnně lze říci, že jsou tyto 

úkoly zaměřeny na kvalitu a kvantitu neverbálního kontaktu jedince s okolím.  

Subtesty z kategorie verbálních složek se týkají verbálně intelektových schopností, 

tedy verbálního porozumění, kapacity slovní zásoby, úrovně znalostí faktů, schopnosti 

vyjadřovat slovně myšlenky. Roli hraje i pracovní, bezprostřední paměť, pozornost, schopnost 
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koncentrace, dovednost plánování a znalost čísel. Celkově lze říci, že výkon v těchto 

subtestech je odvislý od výchovně-vzdělávacího procesu, a tedy vlivu prostředí na 

respondenty. 

Vyjma celkového přehledu o obecných rozumových schopnostech odsouzených 

respondentů byla zvláštní pozornost zaměřena ještě na 4 subtesty WAIS-III – všechny 

verbálního charakteru. Jedná se o: 1. SLOVNÍK, 2. POČTY, 3. INFORMACE a 4. 

POROZUMĚNÍ.  

ad 1. vypovídá o slovní zásobě, všeobecné informovanosti, tedy i schopnosti učení se 

a celkové sociálně-kulturní úrovni. Respondenti byli v tomto subtestu úspěšní průměrně na 

58%. 

ad 2. je ukazatelem školních znalostí v početní dovednosti, schopnosti manipulace 

s čísly, vypovídá o logickém abstraktním myšlení, auditivní krátkodobé paměti a koncentraci 

pozornosti. Odsouzení skórovali průměrně s 50% úspěšností. 

ad 3. je subtest, který přináší informace o všeobecném přehledu jedince, o jeho 

vědomostech o lidech, fungování mezilidských interakcí, o věcech,… na úrovni školní 

znalosti. Je založen na dlouhodobé paměti, vyjadřovacích schopnostech a na kvalitě výbavy 

slovní zásoby. Odsouzení prokázali průměrně 46% úspěšnost v tomto subtestu. 

ad 4. dokládá sociální zralost jedince, vypovídá o praktických znalostech a schopnosti 

správně využít předchozí zkušenosti. Sociální orientaci prokázali odsouzení průměrně z 52%.  

Dosažená procenta průměrné úspěšnosti v předchozích 4 subtestech (všechny pouze 

okolo 50%) nám dávají zpětnou vazbu o rozsahu a kvalitě efektu edukačního vlivu. Lze 

konstatovat, že vliv žádoucího výchovně-vzdělávacího procesu na odsouzené není příliš 

významný a nezanechává u nich větších stop. Důležité je zejména zjištění, že vhled od 

sociálních situací a schopnost řešit problémy na úrovni adaptivního sociálního fungování jsou 

u respondentů pouze průměrné.  

Shrnutí a závěr z metody WAIS-III: 

U testovaných mladistvých (n=17) činí průměrné VIQ 85, PIQ 89 a CIQ 86. 

Průměrné rozumové schopnosti se tedy pohybují v pásmu nižšího průměru. Z výše 

uvedeného lze také shrnout, že odsouzení dosáhli nejvyšších skórů v subtestech Doplňování 

obrázků – 72% /performační složka/, Kostky – 68% /performační složka/ a Matrice – 65% 
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/performační složka/. Naopak nejslabších výsledků bylo získáno v subtestech Informace – 

46% /verbální složka/, Opakování čísel – 47% /verbální složka/, Symboly – 49% 

/performační složka/. V námi vybraných subtestech verbální povahy (Slovník, Počty, 

Informace, Prozumění), které předpokládají edukační vliv, skórovali odsouzení pouze 

s průměnou 50% úspěšností. 

7.5.4 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) 

Dotazník vyplnilo 17 respondentů (n=17), 2 vietnamští odsouzení vzhledem k 

rozsáhlosti dotazníku a jazykové bariéře tuto část výzkumného šetření vzdali.  

Administrací této metody jsme chtěli ověřit, zda se u mladistvých vyskytují 

„poruchové“ vlastnosti osobnosti a subjektivně reflektované okolnosti (nikoliv osobnostní 

rysy ani postoje, ale např. oblast rodinného fungování), které mohou mít souvislost se 

spáchaným trestným činem vraždy.  

Nejprve jsme posuzovali přijatelnost jednotlivých protokolů pomocí škál („nemohu 

říci“, TRIN, VRIN, F, L a K škály). Navzdory hraniční přijatelnosti protokolu v několika 

případech (celkem u 3 odsouzených: č. 3, 17 a 19) a u obrazu nevalidního protokolu (u 

odsouzených č. 4 a 13) jsme nakonec zhodnotili s obezřetností protokoly všechny.  

Pracovali jsme jednak s celkovými profily odsouzených (počítačový výstup), jednak 

výběrově se škálami klinickými, obsahovými a doplňkovými.  

Vyhodnocením jednotlivých dotazníků MMPI-2 bylo z celkových profilů zjištěno, že 

mezi odsouzenými se opakuje nejčastěji 11 charakteristik osobnosti, které následně řadíme do 

5 nejfrekventovanějších skupin. 

1) a/ Ve více než v polovině případů – celkem 9x mají odsouzení nižší sebedůvěru a 

trpí nejistotou, pocity nedostačivosti. b/ U stejného počtu respondentů, tj. u 9 

z testovaných je zřejmá chronická, intenzivní, příp. potlačená hostilita, zloba, 

dráždivost, agrese. 

2) a/ Dohromady 8 odsouzených není schopno přijmout odpovědnost za své jednání 

a naopak je pro ně příznačný přesun viny za své chování na druhé jedince.   b/ 

Opět stejný počet, tj. 8 respondentů má neobvyklé sexuální fantazie a vykazuje 

sexuální maladaptaci.  
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3) Třetím nejčastějším rysem – v 7 případech se ukázalo stažení ze sociálních vazeb 

až sociální izolace. 

4) a/ Emocionální apatie, mělké emocionální prožívání, neangažování se až 

vyhýbání se emocionálním vztahům je typické pro 6 odsouzených. b/ Ve stejném 

počtu, tedy 6x jsou u respondentů prokázány potíže v heterosexuálních vztazích.  

5) Poslední nejfrekventovanější skupina vždy v zastoupení po 5 odsouzených je 

složena ze čtyř osobnostních znaků. a/ Neschopnost čerpat ze zkušenosti 

(nepoučitelnost). b/ Neschopnost odložit uspokojení, neinhibovanost, 

impulzivita, problémy se sebekontrolou. c/ Vnitřní psychická nepohoda – úzkost, 

deprese, tenze,… a d/ Grandiozita v sebepercepci, nárokování pozornosti ze 

strany druhých jedinců.  

Z výše uvedeného vyplývá, že mladiství často prožívají vlastní nedostačivost, pocity 

méněcennosti a nízké sebedůvěry, tyto mohou být také spojeny s prožívanou úzkostí, tenzí a 

nepohodou, a které se demonstrují buď v podobě volby stažení se ze sociálních interakcí a 

vyhýbání se hlubším vazbám s druhými, nebo naopak jsou pocity insuficience odsouzených 

maskovány za projevy velikášství a přeceňování vlastní osobnosti ve vztahu k druhým. 

S tímto souvisí i minimální tendence k uznání vlastních pochybení a naopak přesun 

zodpovědnosti na druhé. Pro mladistvé je příznačná problematická sebekontrola, nejsou s to 

ovládat vlastní výbuchy zlosti, které jsou spuštěny při působení drobných frustračních 

podnětů. Mladiství jsou k druhým hostilní až agresivní. Vztahy s druhými jedinci jsou často 

komplikované i na úrovni sexuálních vztahů. 

Podrobnější charakteristiky jednotlivých odsouzených uvádíme v kap. 7.4. 

Výstupy z jednotlivých sledovaných škál přinášíme následně.  

I.KLINICKÁ ŠKÁLA 

Psychopatická odchylka (Pd)  

Tato škála vypovídá o podobě adaptace jedince na sociální podmínky a pravidla, na 

způsob vycházení s autoritami a fungování ve společnosti. 

Většina odsouzených, tzn. 12 ze 17 testovaných respondentů má zvýšenou tuto 

škálu. Je pro ně příznačné odmítání společenských konvencí, autorit na úrovni rodičů, školy i 
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celé společnosti. Někdy mohou být až sociálně nepřizpůsobiví a demonstrovat antisociální 

postoje. Jedinci se zvýšenou škálou (Pd) jsou popisováni jako zlostní, impulzivní. Dále se 

uvádí, že tito vycházejí z neadekvátních rodinných podmínek, kde chybí kladné emoce a 

naopak vládne tvrdý režim s nadměrnou kritikou. Do budoucna to s sebou nese i neschopnost 

jedinců navazovat a udržet žádoucí sociální vztahy.  

⅓ z výše popisovaných jedinců se zvýšenou hodnotou na škále (Pd), tzn. 4 rozvinuli 

navíc narcistické sebepojetí. Znamená to, že tito odsouzení mají tendenci omlouvat a 

racionalizovat své jednání (zejm. nevhodné, trestné). 

II.OBSAHOVÉ ŠKÁLY 

A/ Oblast vnějších agresivních tendencí 

Tato oblast mapuje, jakým způsobem vyjadřuje jedinec své vnitřní prožívání, emoce, a 

na kolik je kontroluje ve svém jednání zejména v interakci s druhými.   

Škála ANG – ZLOBA 

Je-li dosažený skór T≥65, je zvýšená hodnota ukazatelem nízké frustrační tolerance, 

dráždivosti, netrpělivosti, agrese. Jedinci zvýšeně skórující trpí ztrátou sebekontroly pod 

tlakem, uchylují se k ničení věcí, ale provokují i násilné činy („rvačky“) se zraněním. Jsou 

citliví na kritiku sebe sama.  

Jemnější rozlišení a přesnější popis umožňují podškály ANG1 a ANG2.  

Vyšší hodnota ANG1 znamená přítomnost „explozivního jednání“ – ničení a rozbíjení 

věcí, hádky.  

Zvýšená hodnota ANG2 vypovídá o „iritabilitě“ a netrpělivosti. 

U 8 odsouzených je v protokolu zvýšená škála ANG1, ANG2 a i ANG celkově.  

Dva respondenti mají zvýšený skór ANG. 

Dva odsouzení mají vyšší hodnotu ANG1 a ANG.  

Jeden odsouzený dosáhl vyšší hodnoty v ANG2 a ANG. 

Znamená to, že pouze 4 odsouzení nemají ve svých protokolech zvýšenou ani jednu 

hodnotu z ANG, ANG1 ani ANG2.  
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Přehledné výsledky s barevným odlišením zvýšených skórů v jednotlivých škálách 

zobrazuje následující tabulka č. 37. 

Tab. 37 Škála „Zloba“ 

  Škála ANG ANG 1 ANG 2 

Odsouzený 1 80 79 52 

Odsouzený 2 80 71 58 

Odsouzený 3 100 87 65 

Odsouzený 4 100 79 77 

Odsouzený 5 56 54 46 

Odsouzený 6 71 54 58 

Odsouzený 7 117 87 77 

Odsouzený 8 59 62 40 

Odsouzený 9 63 54 58 

Odsouzený 10 138 95 83 

Odsouzený 11 127 87 83 

Odsouzený 12 92 79 71 

Odsouzený 13 127 95 77 

Odsouzený 14 71 54 65 

Odsouzený 15 X X X 

Odsouzený 16 X X X 

Odsouzený 17 75 62 58 

Odsouzená 18 54 48 59 

Odsouzená 19 82 76 79 

 

Škála ASP – ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Jedinci, kteří dosáhnou skóru T≥65, mají antisociální rysy osobnosti. Jsou popisováni 

jako problematičtí od školních let. Celý život neuznávají autority, mohou se dopouštět 

porušování práv a zákona. Jsou egocentričtí, nejsou s to nahlédnout vlastní nedostatky a 

z vlastních pochybení obviňují okolí. Dokáží manipulovat, být agresivní. Někteří mohou mít 

potíže s návykovými látkami.  

Škála ASP opět zahrnuje dvě podškály ASP1 a ASP2 pro jemnější rozlišení 

osobnostních charakteristik testovaných jedinců.  

ASP1 – „antisociální postoje“: Jedincům mající zvýšené skóre jsou antisociální 

postoje vlastní, nerespektují zákony a sympatizují s obdobně smýšlejícími jedinci.  
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ASP2 – „antisociální chování“: Lidé s vyšším skóre v této škále své antisociální 

postoje neváhají demonstrovat přímo v společensky nežádoucím jednání.  

Více než ½ odsouzených – tj. 9 respondentů mají ve svých protokolech zvýšenou škálu 

ASP, ASP1 a rovněž ASP2. 

U 5 respondentů se ukázal zvýšený skór pro ASP v kombinaci s ASP2.  

Samostatně nadlimitní ASP2 je zjištěno ve 2 případech. 

Jediný odsouzený v celém souboru neměl zvýšený ani jeden ze skórů ASP, ASP1 a 

ASP2.  

Přehledné výsledky s barevným odlišením zvýšených skórů v jednotlivých škálách 

zobrazuje následující tabulka č. 38. 

Tab. 38 Škála „Antisociální chování“ 

  Škála ASP ASP 1 ASP 2 

Odsouzený 1 76 63 102 

Odsouzený 2 88 69 102 

Odsouzený 3 84 69 102 

Odsouzený 4 72 66 66 

Odsouzený 5 53 54 54 

Odsouzený 6 72 60 102 

Odsouzený 7 96 78 102 

Odsouzený 8 59 54 78 

Odsouzený 9 65 63 66 

Odsouzený 10 84 72 90 

Odsouzený 11 69 66 66 

Odsouzený 12 59 49 102 

Odsouzený 13 80 72 78 

Odsouzený 14 69 57 102 

Odsouzený 15 X X X 

Odsouzený 16 X X X 

Odsouzený 17 84 69 102 

Odsouzená 18 65 60 86 

Odsouzená 19 99 82 145 
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B/ Oblast rodinných problémů 

Výstupy vypovídající o této oblasti poukazují na podobu citových vazeb uvnitř rodiny 

jedince, zda jsou vřelé, či chladné, a na rodinnou atmosféru, zda panuje klid, nebo konfliktní 

nálada mezi jejími členy.   

Škála FAM – PROBLÉMY V RODINĚ  

Při zvýšeném skóru T≥65 v této škále nebývá rodinné klima harmonické. Mezi členy 

rodiny vládne nesoulad a konflikty. Vztahy jsou chladné a nelze vyloučit ani týrání. 

Také škála FAM obsahuje dvě podškály: FAM1 a FAM2. 

Subškála FAM1 – „rodinný nesoulad“: podává informace o míře konfliktů a sporů 

uvnitř rodiny mezi jejími členy.  

Subškála FAM2 – „odcizení rodině“: poukazuje na absentující emoční vazby v rodině. 

Zvýšená hodnota značí skutečnost, že rodinní příslušníci pro sebe navzájem nepředstavují 

oporu.  

Celkem 6 respondentů má v protokolu zvýšené skóre FAM, FAM1 i FAM2.  

Ve 2 případech jsou zvýšené škály FAM a FAM1 a jeden odsouzený má zvýšený skór 

škály FAM v kombinaci s FAM2. 

Jeden odsouzený má zvýšené hodnoty FAM1 a FAM2 

U 2 odsouzených je zvýšená pouze škála FAM2. 

Dohromady 5 odsouzených předkládá protokol bez zvýšených hodnot na škálách FAM, 

nebo FAM1 či FAM2.  

Přehledné výsledky s barevným odlišením zvýšených skórů v jednotlivých škálách 

zobrazuje následující tabulka č. 39. 
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Tab. 39 Škála „Problémy v rodině“  

  Škála FAM FAM 1 FAM 2 

Odsouzený 1 54 60 56 

Odsouzený 2 57 44 61 

Odsouzený 3 93 90 103 

Odsouzený 4 70 72 44 

Odsouzený 5 54 54 56 

Odsouzený 6 48 54 44 

Odsouzený 7 80 84 68 

Odsouzený 8 48 42 56 

Odsouzený 9 67 48 92 

Odsouzený 10 74 72 68 

Odsouzený 11 77 84 56 

Odsouzený 12 80 66 103 

Odsouzený 13 100 96 92 

Odsouzený 14 48 42 68 

Odsouzený 15 X X X 

Odsouzený 16 X X X 

Odsouzený 17 61 66 68 

Odsouzená 18 60 60 66 

Odsouzená 19 88 78 87 

 

III.DOPLŇKOVÉ ŠKÁLY 

Škála reflektující poruchy regulace chování 

 Škála Ho – „hostilita“ 

Jedinci, kteří dosahují skóru T>64, jsou označovaní jako cynické osobnosti, 

podezíravé a především hostilní.  

V našem výzkumném souboru skórovalo zvýšeně v této škále celkem 8 odsouzených.  

Škály psychopatologie osobnosti 

 Škála AGGR – „agresivita“ 

Je-li skór T≥65, pak lze u těchto jedinců předpokládat přítomnost agrese, která je 

jednak prostředkem (instrumentální agrese) k dosažení cíle, jednak souvisí s povahovým 
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rysem (agresivitou). Zvýšená hodnota také souvisí s dominancí v interpersonálních vztazích. 

U vysoce skórujících nelze vyloučit sklony k týrání jiných jedinců.  

Náš výzkum mladistvých odsouzených odhalil celkem 6 respondentů, kteří zvýšeně 

skórovali na této škále.  

 Škála DISC – „nedostatečná sebekontrola“ 

Jedinci, kteří dosahují v této škále zvýšeného skóre, tj. T≥65, tendují k rizikovému 

chování, zejména pokud „se zdržují v nudě a stereotypu“ a potřebují změnu. Jsou impulzivní, 

mají oslabené inhibiční schopnosti. Přirozeně navazují vztahy s obdobně problematickými 

osobnostmi.  

V našem souboru se vyskytuje 9 odsouzených se zvýšeným skóre v této škále.  

Skóry z jednotlivých doplňkových škál s barevným značením případně zvýšené 

hodnoty přinášíme v následující tabulce č. 40. 

Tab. 40 Doplňkové škály 

  Škála Ho AGGR DISC 

Odsouzený 1 55 74 80 

Odsouzený 2 55 43 89 

Odsouzený 3 68 86 84 

Odsouzený 4 68 74 56 

Odsouzený 5 52 43 50 

Odsouzený 6 64 54 62 

Odsouzený 7 74 59 76 

Odsouzený 8 43 43 80 

Odsouzený 9 60 50 56 

Odsouzený 10 71 69 66 

Odsouzený 11 78 80 53 

Odsouzený 12 56 37 50 

Odsouzený 13 80 54 76 

Odsouzený 14 50 54 73 

Odsouzený 15 X X X 

Odsouzený 16 X X X 

Odsouzený 17 67 40 62 

Odsouzená 18 63 37 57 

Odsouzená 19 77 68 98 
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V celém výzkumném souboru se objevil pouze jeden mladistvý, který neskóruje zvýšeně 

ani v jedné z vybraných škál, včetně případných podškál (ANG, ASP, FAM, Ho, AGGR, 

DISC). 

S - Škála mimořádně pozitivní sebeprezentace 

Z 5 oblastí byly do našeho výzkumu vybrány následující dvě subškály: S3 a S4. 

Subškála S3 – „spokojenost se životem“: Škála je sycena položkou č. 534 ve znění: „Kdybych 

mohl/-a znovu žít, moc bych toho neměnil/-a.“ (Druhá položka č. 560: „Jsem spokojen(a) 

s penězi, které vydělávám,“ je pro odsouzené a účely našeho zkoumání irelevantní.) 

V protokolech odsouzených našeho výzkumného souboru se objevily pouze 3x 

souhlasné odpovědi, tedy 14 respondentů vyjádřilo nesouhlas s tím, že by v případě nové 

možnosti znovu žít, nechali vše či většinu tak, jak současně je.  

Subškála S4 – „klid a popření iritability a zloby“: Položka č. 213 ve znění: „Snadno se 

rozzuřím a brzy se zase uklidním,“ a položka č. 302 ve znění: „Snadno ztrácím s lidmi 

trpělivost,“ sytí subškálu S4. 

Souhlasné stanovisko se zněním položky č. 213 zaškrtlo 7 respondentů, tito jedinci 

potvrzují, že jsou dráždiví a zároveň schopni brzy tzv. vychladnout. V 10 případech je záznam 

odpovědi negativní. Jedinci popírají pohotovost k rychlému hněvu a zklidnění.  

Odpovědi testovaných osob v položce č. 302 jsou téměř ve shodném poměru jako 

v předchozí položce, pouze o jednoho odsouzeného klesl počet souhlasných odpovědí a 

naopak o jednoho respondenta se navýšil počet negativních odpovědí. Poměr souhlasných a 

nesouhlasných odpovědí je tedy 6:11. Většina respondentů popírá sklon ke ztrátě trpělivosti 

s druhými lidmi, přibližně ⅓ se k němu hlásí.  

Shrnutí a závěr z metody MMPI-2: 

Zjistili jsme, že přibližně ¾ mladistvých (ze 17, kterým byla metoda administrována) 

preferuje povrchní vztahy, příp. sociální izolaci před hlubokou citovou angažovaností. Více 

než polovina pak disponuje nižším sebehodnocením a prožívá nějakou formu 

nedostačivosti. Také přiblžně u 50% odsouzených je patrná absence náhledu na svá 

pochybení s tendencí přesunout vinu na druhé jedince. Zhruba ⅓ mladistvých nedokáže 

oddálit uspokojení svých potřeb. Z námi vybraných škál pak vycházejí další zjištění: u 70% 
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respondentů byla zvýšená škála Psychopatie (Pd), pouze necelá ¼ mladistvých neskóruje 

zvýšeně na škále Zloby (ANG), tzn. tito nejsou zvýšeně dráždiví a není pro ně příznačné 

výbušné chování. Všichni mladiství s jedinou výjimkou skórují zvýšeně na škále 

antisociálního chování (ASP), která vypovídá o antisociálních postojích i jednání. U 9 

odsouzených jsou zřejmé obtíže s adekvátní kontrolou a tlumením vlastních impulzů, v 8 

případech (přibližně polovina mladistvých) výsledek poukazuje na přítomnost hostility a 6 

odsouzených (přibližně třetina mladistvých) skóruje vysoce na škále agrese. Pouze 5 

mladistvých nepercipuje v této metodě rodinné konflikty a nevyhovující vztahy mezi členy 

rodiny, tedy většina mladistvých opět rodinné problémy potvrzuje.     

 

7.5.5 Rosenzweigův frustrační obrázkový test (PFT (C-W)) 

Tuto projektivní metodu vypracovali všichni odsouzení z našeho výzkumného šetření, 

tedy n=19. 

Naším zájmem bylo vytěžit infomace, které se týkají jednání mladistvých v situacích 

(sociální) zátěže. Zabývali jsme se celkem 5 kategoriemi. Jednak jsme se soustředili na směr 

agresivního chování a typ reakcí odsouzených, dále jsme hodnotili úroveň sociální konformity 

v jednání, proměny v reaktivitě při zátěži a nakonec i způsob zpracování otázky viny.  

Zjistili jsme, že většina odsouzených ve všech vytyčených kategoriích vykazuje 

očekávatelné chování, srovnatelné s populací nevězněných vrstevníků. 

Avšak ti odsouzení, kteří skórují mimo pásmo (zvýšeně, nebo naopak méně) 

očekávatelného jednání v situacích zátěže, při vnímání frustrace v sociálních interakcích 

směřují svou agresi rozhodně spíše na svou osobu, daleko častěji než vrstevníci. Naopak 

mnohem méně utočí na své okolí (v porovnání s vrstevníky). Tato skupina nejčastěji však 

usiluje o vyhnutí se konfliktu, tedy o jakýsi nadhled na zátěžovou situaci.  

Přesné výsledky o směru agrese ukazuje následující tabulka 41. 
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Tab. 41 Směr agrese 

Směr agrese E-A I-A M-A 

Sten (4-7)-

norma 11 12 12 

Sten (1-3) 7 1 0 

Sten (8-10) 1 6 7 

Celkem 19 19 19 

Pozn.: E-A…extrapunitivita, I-A…intropunitivita, M-A…impunitivita 

Tabulka výše vypovídá o převažujícím očekávatelném směru agresivního jednání 

odsouzených při prožívané frustraci v sociálních situacích. 

Z výše uvedené tabulky je tedy zřejmé, že agresi směřovanou do okolí (E-A) při 

prožívané frustraci v sociální interakci v očekávatelné míře používá 11 mladistvých. O něco 

více než vrstevníci útočí na druhé 1 odsouzený a naopak zbylých 7 mladistvých směřuje 

agresi do svého okolí méně než vrstevníci.   

Celkem 12 odsouzených užívá strategii agrese obrácené na vlastní osobu (I-A) 

v očekávatelné míře. Dalších 6 mladistvých směřuje agresi vůči sobě o něco více než 

vrstevníci a poslední 1 odsouzený na sebe útočí mnohem méně než vrstevníci.  

Také v potřebě vyhnout se vyhrocení zátěžové situace (M-A) se většina odsouzených – 

12 shoduje s vrstevníky. Ostatních 7 mladistvých sděluje tuto potřebu o něco více, než je 

v populaci běžné. Nikdo z testovaných nemá tuto potřebu sníženou.  

O skupině odsouzených, kteří skórují mimo pásmo (zvýšeně, nebo naopak méně) 

očekávatelného jednání v situacích zátěže při vnímání frustrace v sociálních interakcích, lze 

také konstatovat, že reagují nejvíce ve smyslu hledání řešení vzniklého problému, tedy 

vývojově nejzralejším způsobem. Druhým nejčetnějším a současně méně vyzrálým typem 

reakce je u těchto odsouzených zvýšená zloba mířená na vlastní osobu (oproti vrstevníkům). 

Postoj k existenci frustrace (vymykající se očekávatelné reakci) je vyvážený, mírně převažuje 

tendence překážky citlivěji vnímat nad jejich ignorací či bagatelizací (oproti vrstevníkům).   

Přesné výsledky o typu agrese ukazuje následující tabulka 42. 
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Tab. 42 Typ agrese 

Typ agrese O-D E-D N-P 

Sten (4-7)-

norma 12 13 9 

Sten (1-3) 3 5 2 

Sten (8-10) 4 1 8 

Celkem 19 19 19 

Pozn.: O-D…obstacle-dominance, E-D…ego-defense, N-P…need-persitance  

Tabulka výše vypovídá o převažujícím očekávatelném typu reakcí odsouzených na 

zátěžové situace.  

Současně tabulka ukazuje, že celkem 8 mladistvých vykazuje potřebu konfliktní 

situace řešit (N-P) mnohem více než je vlastní vrstevníkům a naopak 2 odsouzení mají míru 

této potřeby sníženou. U zbylých 9 jedinců je požadavek na řešení situace srovnatelný 

s vrstevníky. 

Obrana vlastního „já“ (E-D) v ohrožující situaci je adekvátní u 13 mladistvých. Jeden 

odsosuzený zaměřuje pozornost na obranu sebe ve zvýšené míře oproti vrstevníkům a naopak 

5 odsouzených se nedokáže přiměřeně obhájit a má sklon k obviňování a napadání sebe 

v konfliktních situacích. 

4, resp. 3 mladiství percipují zátěž v sociálních interakcích (O-D) v odlišné intenzitě 

oproti vrstevníkům. Prvně jmenovaní jsou na přítomnost citlivější, druzí se naopak 

přítomností překážek nenechávají rušit. Ostatních 12 odsouzených zaznamenávají existenci 

frustrace v očekávatelné míře.  

Celkový obraz o reakcích odsouzených při zátěžových situacích v různých sociálních 

interakcích podává tzv. index skupinové konformity (GCR). Vypovídá o souladu, resp. 

rozporu v jednání jedince s ostatními při frustraci. 

Tab. 43 Index skupinové konformity 

GCR n 

sten (4-7)-

norma 14 

sten 1 3 

sten 2 1 

sten 9 1 

Celkem 19 
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V tabulce výše je vidět, že opět většina odsouzených – 14 v zátěžových situacích 

reaguje ve shodě s očekáváními, tedy ve shodě s reakcemi vrstevníků. Nicméně 6 z nich 

skóruje v pásmu normy hraničně (sten 4) – blíží se jednání v rozporu s očekáváním 

společnosti. Celkem 5 mladistvých nereaguje přiměřeným, očekávatelným způsobem 

v situacích zátěže. Z toho jeden (sten 9) se stylizuje do role velice slušného absolutně 

nekonfliktního jedince a čtyři (sten 1 a 2) mají naopak problém s dodržováním společenských 

konvencí. O těchto lze říci, že společenská pravidla buď vůbec nechápou, nebo jim rozumí, 

ale nerespektují je. Ignorace společenských norem je u těchto suplována světem vlastních 

pravidel uplatňujících se v situacích frustrace – viz. následující tabulka. 

Tab. 44 Odsouzení s odchylkou v GCR 

  
Odsouzený 

č. 

Sten 1 4, 7, 10 

Sten 2 16 

Sten 9 2 

  

Pakliže situace frustrace, které je jedinec vystaven, trvá delší dobu, je možné 

v reakcích většiny mladistvých – u 14 pozorovat změny v reaktivitě, tzv. tendence. U 5 

odsouzených se nelze interpretačně k tendencím vyjádřit pro nedostatečný počet signatur.  

Působí-li sociální interakce po delší čas frustraci, pak 6 odsouzených se stává k těmto 

podnětům více citlivější a vnímají, že „se něco děje“. Naopak 3 odsouzení se vlivem času 

stávají vůči překážkám imunní – buď se na problém habituují, anebo jej bagatelizují. U 5 

mladistvých je tendence neurčitá a u dalších 5 nelze interpretovat. 

Stejným počtem – vždy po 5 odsouzených je zastoupena v případě dlouhodobě trvající 

zátěže skupina mladistvých, kteří žádají řešení situace po druhých a jsou k okolí hostilní, a 

druhá skupina kladoucí nároky na řešení situace na sebe. Další 4 odsouzení nejsou 

v požadavcích jednoznační a u 5 nelze interpretovati.  

Celkem 13 odsouzených je schopno svou vinu v sociální interakci přiznat a umí se 

omluvit, 5 jedinců spíše volí strategii popření vlastního pochybení a vyvíjí úsilí se ze situace 

vyvinit. Poslední jedinec reaguje charakteristicky při konfrontaci viny bagatelizací.  
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Shrnutí  a závěr z metody Rosenzweigův frustrační obrázkový test: 

Z našeho výzkumného souboru 14 respondentů reaguje v situacích zátěže 

v sociálních interakcích srovnatelným způsobem jako populace vrstevníků – dle indexu 

GCR. 4 odsouzení mají problém s jednáním v souladu s normami a pravidly společnosti a 

naopak jeden odsouzený usiluje o obraz neselhávajícího za každých okolností slušného 

jedince. Mezi reakcemi odsouzených, které se odchylují od běžných reakcí v populaci 

vrstevníků (směr agrese a typ reakce), převažují potřeby se problémům zcela vyhnout, 

v případě, že zátěžové situace nastanou, pak odsouzení volají po jejich řešení a mají sklon k 

autoagresi. Při déle trvající zátěži třetina mladistvých z našeho souboru znervózní a obtíže 

ventiluje ve svém jednání. Čtvrtina odsouzených z výzkumného souboru se k řešení 

dlouhodobé zátěžové situace staví jednoznačně aktivně a ujme se řešení, čtvrtina 

mladistvých tenduje jednoznačně k pasivnímu postoji a očekává řešení těžkostí od druhých.  

7.5.6 Hand test 

Tuto projekční metodu „test apercepce ruky“ – Hand test máme k dispozici od 18 

respondentů (n=18, tzn. 1 odsouzený neabsolvoval). Užitím této metody jsme chtěli detekovat 

agresivní tendence osobností mladistvých. Pracovali jsme se 4 kategoriemi osobnostní 

struktury (INT, ENV, MAL, WITH), dále s několika indikátory agresivního jednání a tzv. 

patologickým skóre. Vyhodnocení protokolu probíhalo na dvou úrovních: kvantitativní 

vyhodnocení a kvalitativní interpretace. 

1. INT − interpersonální a 2. ENV− environmentální odpovědi 

Odsouzení z našeho výzkumného souboru uvádějí v testové situaci jednoznačně 

převážně odpovědi interpersonální /INT/. Vzhledem k tomu, že tento druh odpovědí vypovídá 

o mezilidských vztazích, jejich přítomnost u odsouzených lze hodnotit velmi pozitivně. 

Znamená to, že naši respondenti projevují zájem o druhé lidi a jsou s nimi v živé interakci. Na 

druhou stranu je třeba uvést, že obsah interpersonálních odpovědí není nikterak bohatý ani 

rozmanitý. Opakují se různá haptická gesta (a jiné druhy z řady neverbální komunikace), která 

lze vyložit jednak zkušeností odsouzených probíhající ve výkonu trestu, tzn. povaha interakcí 

ve výkonu trestu se odráží i v interpersonálních odpovědích (např. „mávat, gratulovat, 

ukazovat, zdravit“), jednak mohou asociace spojené s rukou vést k úvaze o aktuálně 

absentujících kontaktech (např. „hladit, objímat“). 
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Environmentální odpovědi /ENV/ odrážejí pohotovost jedince adekvátně 

„komunikovat“ s prostředím, tj. být s to přiměřeně bojovat a zvládat ne-interpersonální boje, 

činnosti typickým (normálním) způsobem. Jsou ukazatelem míry úsilí jedinců při dosahování 

cílů.   

Na základě empiricky podložených závěrů je běžná rovnováha mezi INT a ENV 

odpověďmi v protokolu – viz manuál této metody str. 25. Bez zajímavosti proto není ani 

významná převaha odpovědí INT nad ENV u 14 odsouzených. Tuto suverénní disproporci 

vysvětlujeme značným prostorem v podmínkách vězení, který je věnován úvahám 

odsouzených, diskusím mezi sebou i vězeňským personálem, až filozofickému přemítání nad 

životem. Zjednodušeně lze konstatovat, že jedinci zbaveni svobody mají možnosti, jak trávit 

dlouhé dny, omezeny a ponejvíce se nabízí „stereotypní řešení“ vztahů – na úrovni rodinných, 

partnerských vztahů, se spolu odsouzenými, s autoritami ve vězení atd. Oproti tomu jsou ve 

vězení podmínky pro prezentaci výkonnosti jedinců a možnosti realizace různých činností 

významně omezené, a proto se lze domnívat, že testovaní z našeho výzkumného souboru 

mohou mít tendence k environmentální percepci dočasně potlačené. Současně lze velké 

množství INT kategorie vnímat jako nižší výkonnost v oblasti pracovních povinností a 

návyků – což je vzhledem k věku odsouzených a jejich pracovním zkušenostem logické a 

legitimní. 

Ve 3 případech je poměr odpovědí INT a ENV vyrovnaný. V tomto ohledu je tedy 

protokol normativní. 

U jednoho odsouzeného – odsouzený č. 3 převažuje kategorie ENV nad INT. 

V případě tohoto konkrétního odsouzeného se nabízí vysvětlení jeho osobnostně chudým 

schizoidním způsobem života – tedy stranění se mezilidských kontaktů (dokládá i závěr 

MMPI-2). 

U odpovědí INT a ENV jsme provedli také kvalitativní analýzu – rozbor kvality 

jednotlivých odpovědí.  

INV: 

Z 18 vyšetřovaných jedinců mají 2 ve svých protokolech přítomné pouze sociálně-

žádoucí odpovědi, tzn. sociálně negativní odpovědi u nich zcela chybí. Stejný počet 

respondentů, tj. 2 poskytli naopak převážně odpovědi se sociálně negativní konotací. U 
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ostatních respondentů se vyskytují v mírné převaze odpovědi žádoucí, ale objevují se 

v kombinaci s těmi méně adaptivními (odpovědi mající zejm. agresivní obsah).  

Překvapivé je zjištění, že u 9 odsouzených je patrná snížená schopnost komunikace a u 

dalších 2 vyloženě chabá. U těchto jedinců nebude komunikace pravděpodobně příliš 

efektivní, nebude představovat zdroj podpory interpersonálních vazeb. Naopak u 4 

odsouzených je skórovací kategorie „komunikace“ zjevně silnější stránkou a u těchto jedinců 

bude interpersonální výměna informací pravděpodobně funkční.  

Z analýzy vyplynulo, že pouze jediný testovaný nepovažuje interpersonální vztahy za 

významné, neúčastní se jich a neprožívá kladné city k druhým lidem. Naopak angažovanost a 

schopnost reciprocity v mezilidských interakcích explicitně sděluje dle protokolu 13 

odsouzených.  

Participace na interpersonálních vztazích projevující se zvýšenou závislostí na 

druhých v podobě dožadování se a očekávání pomoci bez schopnosti recipročního fungování 

je zjevná u 2 odsouzených.  

Taktéž 2 respondenti v našem souboru se projevují dominantně, s intenzivní potřebou 

prosadit své zájmy. 

Sklon k egocentrizmu a nápadnou potřebu exhibice spojené s očekáváním obdivu od 

druhých znamenáme u 7 jedinců v našem testovém souboru.  

Zvláštní pozornost věnujeme pro výzkumné účely skórovací kategorii AGG (agrese). 

Zvýšený počet AGG odpovědí signalizuje antisociální rysy osobnosti. Jedinci zvýšeně 

skórující jsou nepřátelští, neváhají ublížit ostatním ve svůj prospěch (pro dosažení svého 

záměru – instrumentální agrese). Násilí však může být u těchto osob někdy použito i 

neefektivně, zbytečně jako (mnohdy jediný) naučený způsob, mechanizmus dosahování cíle.  

V našem výzkumném vzorku 6 odsouzených – odsouzení č. 1, 9, 10, 11, 17 a 19 

zvýšeně skóruje v AGG odpovědích.  Přítomnost těchto odpovědí je očekávatelná: „Mnohé 

z rysů AGG mají pachatelé trestných činů násilné povahy,“ (Test apercepce ruky, 1983, s. 

25).  
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ENV: 

Většině odsouzených (celkem 14) z našeho souboru jsou vlastní nemalé ambice a 

aktivní snaha něčeho dosáhnout. 3 z nich jsou svými cíli přímo zaujati a jsou připraveni jich 

dosáhnout „stůj co stůj“. Aktivní přístup je u těchto spíše negativní charakteristikou.   

Dva odsouzení dokáží zdravě vyvážit vlastní ambice, aktivitu s odpočinkem a 

pasivitou. Život jedné odsouzené se jeví jako pasivní, dotyčná investuje jen velmi málo 

energie do jakýchkoliv aktivit. Jeden odsouzený je výhradně zaměřený na pěstování 

interpersonálních vztahů. 

3. MAL − kategorie maladjustace 

Odpovědi z kategorie MAL zrcadlí obtíže, jež si jedinec více či méně uvědomuje. 

Tyto pramení z odhalené nedostačivosti a ústí v nesnáze při dosahování cílů.  

Ukázalo se, že v našem výzkumném souboru subjektivním pocitem méněcennosti ať 

už fyzickým či mentálním trpí 6 jedinců. Z odpovědí 4 odsouzených můžeme usuzovat na 

zjevný prožitek velkého vnitřního napětí, pravděpodobně plynoucí z potlačovaných projevů 

zlosti. Celkem 10 protokolů nevykazuje stopy maladjustace, vnitřního stresu.    

4. WITH − kategorie stažení se 

Jedinci udávající tuto kategorii odpovědí mají narušený kontakt s realitou. 

Konfrontace s ní je z nějakých důvodů pro dotyčné náročná, proto volí raději „stažení se“.   

U 3 respondentů – odsouzení č. 1, 2 a 15 se objevila reakce z kategorie popisných 

(DES), tzn. bezpečných odpovědí na realitu. Jednalo se o karty: IV, VII a IX. 

Ve 3 případech – odsouzení č. 6, 12 a 17 selhali – „nevěděli“, co odpovědět (FAIL). 

Usuzujeme na nepříjemnou asociaci mladistvých při pohledu na nabízený podnět (ruku) než 

na nedostatek rozumové kapacity se s výzvou vypořádat. Jednalo se o karty: II, V a IX. 

 R − počet odpovědí 

Údaj o celkovém počtu odpovědí je zajímavým ukazatelem citlivosti, resp. 

nevšímavosti jedinců k realitě.   

„Mnoho kriminálních osob má nízké R. Jejich deviantní chování je výsledkem jak 

nedostatečné flexibility chování, tak antisociálních tendencí,“ (Test apercepce ruky, 1983, s. 
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32). Citované zjištění plně odpovídá našim zkušenostem, kdy 11 odsouzených – odsouzení č. 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16 a 18 dává minimální počet odpovědí (R=10, resp. 11). Dotyční 

se spokojí s jedním z možných výkladů působících podnětů, neusilují o pružné vyhodnocení 

reality. Příliš málo odpovědí ukazuje také na ignoraci reality, životních problémů.  

Vysoké R se vyskytlo u dvou odsouzených (v jednom případě – odsouzený č. 11 

R=22, ve druhém – odsouzená č. 19 R=25). U těchto jedinců lze soudit na zvýšenou až 

nutkavou potřebu mít realitu vždy „pod kontrolou“. Lze také předpokládat úzkostnou potřebu 

strukturovat podněty z prostředí. Na druhou stranu lze polemizovat o schopnosti adekvátní 

integrace vnější reality a vnitřního světa myšlení (závěr u těchto 2 mladistvých zcela kopíruje 

klinické pozorování, rozhovor i výstupy z MMPI-2) . 

Počet R je v pásmu normy u 5 respondentů našeho souboru.  

 AIRT − průměrný počáteční reakční čas 

Hodnota AIRT je synonymem pro rychlost úsudku. Nízká hodnota AIRT svědčí pro 

zbrklejší přístup při hodnocení reality a impulzivní tendence. Příliš nízké AIRT tedy není 

žádoucí. „Nízké hodnoty AIRT se vyskytují u impulsivních normálních jedinců a u některých 

antisociálních jedinců,“ (Test apercepce ruky, 1983, s. 32)  

Celkem 11 testovaných mělo velmi nízký průměrný reakční čas poukazující na 

impulzivitu odpovědí dotyčných vč. vyhodnocení působící reality. Unáhlenost v jejich 

přístupu k subjektivnímu zpracování reality pak může mít za následek chybné jednání až 

fatální omyly. Tito jedinci postrádají rozvahu, a tedy mnohdy objektivně správný úsudek.  

Průměrný reakční čas je v rozmezí 5-10 sekund. Autoři metody současně upozorňují, 

že mladiství mají nárok na delší reakční čas. Z tohoto důvodu lze naše vybrané odsouzené 

s průměrnými reakčními časy hluboce pod 5 sekund bez pochyby označit za významně 

impulzivní jedince. Jedná se o odsouzené č. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 a 19. 

Vysoká hodnota AIRT je rovněž nevhodná, neboť signalizuje problémy jedince se 

zvládáním důležitých životních situací. Tito potřebují více času na vstřebání podnětů, jejich 

vyhodnocení a zareagování.  

Ohrožení vyzývacím charakterem předkládaných karet jsme zaznamenali celkem u 2 

odsouzených – č. 2 a 6. Vyšší hodnota AIRT u těchto dvou jedinců není extrémní, s opatrností 
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lze konstatovat, že se jedná o jedince, kteří potřebují více času na vytvoření obran při střetu 

s nepříjemnou realitou.  

U ostatních respondentů v souboru, tj. u 5 je průměrný počáteční reakční čas v normě.  

 H-L – rozdíl iniciálních časů na odpověď 

Hodnota H-L ukazuje na odlišnost (rozdíl) v reakční době na jednotlivé předkládané 

podněty, a tedy i na rozdíly v akceptaci percipovaného materiálu.  

7 respondentů odpovídá na podněty bez nápadností, nejsou přítomny prožitky strachu, 

úleku, zděšení.  

2 odsouzení – č. 2 a 4 zažívají ojediněle šok při vystavení testovacímu podnětu. Jeden 

respondent je zatížen obrovskými časovými šoky opakovaně – odsouzený č. 6. Testová 

situace a pravděpodobně i střet s realitou u něj prokazatelně vyvolává emoční obtíže.  

U 8 respondentů – odsouzení č. 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17 a 19 je H-L extrémně nízké, což 

vypovídá o nedostatku opatrnosti při percepci a malém rozhledu.  

 PATH – patologický skór 

Dva mladiství – odsouzení č. 10 a 14 vykazují hraniční skóre patologie a u dalších 

dvou – odsouzený č. 2 a odsouzená č. 19 lze usuzovat již na mírnou poruchu.  

 ER – prožitkový typ 

Prožitkový typ ER je dán poměrem 4 kategorií odpovědí INT, ENV, MAL a WITH.  

U 6 odsouzených existuje pravděpodobnost, že interpersonální vztahy a interakce 

probíhají především na úrovni jejich fantazie a subjektivní prožívání se může lišit od 

objektivní reality. Jedná se o odsouzené č. 5, 7, 9, 10, 12 a 18. 

3 respondenti – odsouzení č. 3, 5 a 11 jsou prosti hloubky prožívání (chudá osobnost), 

ale je pro ně charakteristická impulzivita v jednání.  

U jiných 3 jedinců v našem souboru – mladiství č. 10, 14 a 19  je možné usuzovat na 

neurotický proces.  
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 AOR – hlavní indikátor agresivního chování  

Skóre v AOR – poměr socializovaných interpersonálních tendencí s méně 

socializovanými interpersonálními tendencemi patří mezi nejdůležitější prediktor agresivního 

chování včetně recidivy.  Vypovídá o pohotovosti chovat se agresivně. 

Vyjma jednoho odsouzeného – jedná se o odsouzeného č. 11 u všech, tj. u 17 

respondentů převažují socializované interpersonální tendence nad méně socializovanými. Tito 

jedinci mají aktuálně potlačené sklony k agresi, což lze vysvětlit skutečností, že vězení má 

tlumící efekt na antisociální tendence. Jistý podíl lze jistě přičíst i edukativnímu a 

terapeutickému rázu působení ve výkonu trestu. U zbývajícího jednoho odsouzeného je 

možné očekávat demonstraci antisociálních postojů i jednání.  

Shrnutí a závěr z metody Hand test: 

Pozitivním zjištěním je, většina odsouzených má zájem vstupovat do kontaktů 

s okolím a participovat na interpersonálních vztazích. O většině mladistvých v našem 

šetření také platí, že jim nechybí ambice a aktivita při dosahování vytyčených cílů. U 17 

odsouzených (z celkového n=18) se objevují převážně socializované interpersonální 

tendence. Na druhou stranu u 11 jedinců je přítomno rigidní antisociální jednání a u 6 

mladistvých se ukazují antisociální rysy osobnosti. Mezi testovanými je 11 odsouzených, 

které lze považovat za impulzivní. U 8 mladistvých je nápadný prožitek vlastní insuficience. 

7.5.7 Nedokončené věty 

Nedokončené věty byly zkonstruovány za účelem sledování zacházení odsouzených 

s emocemi – tzn. s dovedností je vyjadřovat, uvědomovat si je, a tedy je i prožívat. Soustředili 

jsme se zejména na oblasti: 1. budoucnosti (syceno 6 položkami), 2. násilí a smrti (syceno 3 

položkami), 3. rodiny (sytí 7 položek) a 4. minulosti (syceno 5 položkami). Nedokončené věty 

byly vypracovány všemi respondenty výzkumu, tedy n=19. Žádný dotazník nemusel být 

vyřazen a všechny byly tedy podrobeny kvalitativní analýze a vyhodnocení. Vždy dvě 

nejčetnější odpovědi (doplnění) jednotlivých započatých vět uvádíme graficky zvýrazněné.  

1. oblast: O štěstí, přání, budoucnosti  

 Ze všeho nejvíc bych chtěl… (položka č. 5) 
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Nejfrekventovanějším (v 5 případech) doplněním bylo „svobodu“, následuje (celkem 

4x) doplnění „domů a být s rodinou“. Ostatní dokončení věty se liší a jsou zastoupena vždy 

po jednom případu. Objevují se přání týkající se spokojeného, klidného života, zdraví rodiny, 

snadného návratu a fungování po ukončení výkonu trestu (pohled do budoucna), také přání 

být znovu dítětem, vrátit několik let zpět (pohled do minulosti). Někteří žádají vyrovnání se 

s tím, co se stalo, jiní volají po spravedlnosti, vyjadřují touhu nepoznat nudu, hrát fotbal, 

cestovat a poznávat nové země. V jednom případu je odpověď bagatelní – „růžového slona“. 

 Po propuštění bych chtěl… (položka č. 36) 

V této položce panuje mezi respondenty větší soulad v doplnění. Nejčastější znění je 

„vést řádný (normální) život“ (v 6 případech). Při následném inquiry byly odpovědi více 

specifikovány, tzn. řádným životem je rozuměno žít bez TČ, zajistit si bydlení, sehnat trvalé 

zaměstnání s dostatečným přísunem financí a vlastnit automobil. Přání najít si práci je 

explicitně vyjádřeno samostatně ve 3 případech. Druhou nejčastější kategorií odpovědí jsou 

přání týkající se bezprostředního momentu po opuštění brány věznice (v 5 případech): 

objevují se plány na návrat za rodiči, k sestře, návštěva prarodičů, obtelefonování všech 

příbuzných. Dva odsouzení si přejí zapomenout na minulost, dva mají naopak v plánu své 

trestné konání napravit – „odčinit TČ a napravit vše“. Po jednom případu vyjadřují snahu o 

prohloubení vztahu s matkou a jeden respondent doufá ve válku, potažmo vstup do armády. 

V jednom případě se vyskytlo doplnění ve znění: „o tom nepřemýšlím, na to je čas“. 

 Těším se na… (položka č. 31) 

Zde je mezi respondenty shoda v odpovědích ještě významnější. „Na rodinu a 

domov“ se těší 10 odsouzených. V 7 případech zaznívá „svoboda“, event. výstup. Přání 

týkající se časově bližšího horizontu, tj. „návštěvy rodiny“ se objevuje ve 4 případech. Jeden 

odsouzený se těší na to, „až vše hodí za hlavu“, jiný na „nové, doposud nepoznané“ a jiný na 

„válku, sex, počítač“. 

 Abych byl šťastný, potřebuji… (položka č. 17) 

Na „rodině“, někdy specifikované „bez hádek“ či „šťastná“, se shoduje 5 

respondentů. Celkem 3 odsouzení vyjadřují přání, aby je měl někdo z bližních rád. Jiní 3 

odsouzení ke štěstí potřebují „hodně přátel“. Další 3 respondenti mají štěstí spojené 

s úspěšností ve svém konání (blíže nespecifikují) – „aby mi vycházely všechny plány, jak 

chci já“. 2x se objevuje štěstí navázané na „podněty, motivaci z vnějšího prostředí“, ve 
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stejném počtu je štěstí asociováno s existencí přítelkyně. Po jednom jedinci je odpovědí: 

„zdraví“, „práce“, „peníze“, „odchod z basy“. Jeden respondent doplnil, že aby byl šťastný, 

potřebuje „toho hodně“, jiný naopak „málo“.   

 Nejšťastnější člověk na světě je… (položka č. 20) 

Podle odsouzených (celkem ve 3 případech) je jím ten, kdo je milován a miluje („má 

lásku“). Dva respondenti spatřují šťastné jedince v těch, kteří „mají rodinné zázemí“. Vždy 

po dvou respondentech doplňují následovně: „ten, kdo nemá starosti a má to lehké“, „ten, 

kdo má vše, co potřebuje“, „nikdo“. Ostatní respondenti sdělují víru v to, že někdo takový 

existuje: „blázen“, „dokonalý člověk“, „každý člověk“, „ten, kdo si to myslí“, „ten, kdo 

dokáže překonávat sám sebe“, „ten, kdo nic nechce“, „batole“, „já“.  

 V nejkrásnějším snu jsem… (položka č. 24) 

Nejvíce zaznívá popření existence nejkrásnějšího snu, jeho negace: „nemám, nebyl 

jsem, nepamatuji se“ (celkem ve 4 případech). Následuje (ve 3 případech) pocitově opačné 

doplnění: „šťastný/á“. Třikrát je také doplněna fantazie spojená s rodinou – „s rodinou 

doma, doma se ženou a dětmi, resp. s rodinou na dovolené“. Opakuje se sen o létání (2x). 

Jednotlivě jsou sny spojené s bohatstvím, se sexem, se slávou – „slavný raper“. Ostatní 

odpovědi jsou z kategorie neurčitých, únikových, např. “pokaždé rád“.      

2. oblast: O násilí, smrti 

 Trest smrti… (položka č. 3) 

Celkem 5 odsouzených považuje trest smrti za „nepřípustný, nesprávný, nedobrou 

věc či by ho zakázali“. Ve 3 případech se objevilo pouhé konstatování, že „je zrušen“. Dva 

odsouzení se domnívají, že je trest smrti „zbytečný“ a dovysvětlují, že není trestem nýbrž 

milostí. Následují rozličná doplnění ve znění: „je konec života“, „se dává za vraždu v USA“, 

„je pro toho, kdo udělá chybu podle zákona“, „by měl být jen pro pachatele, kterého usvědčí 

jasné důkazy“, „je smutek pro rodinu“, „nevylučuji“, „bych nechtěl“, „jen jako poslední 

možnost“ a „bych si nezasloužila“. 

 Násilí je, když… (položka č. 12) 

V této položce se odsouzení shodují nejvíce (v 11 případech) a pod pojmem násilí 

asociují „ubližování, zbití“. Někteří (po jednom respondentovi) doplňují, že je to 
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„usměrňování slabších silnějšími“, případně sdělují, že je to „ubližování, které je 

bezdůvodné“ nebo „bití proti vůli“. Také zaznívá odpověď, že násilí je, „když to jinak nejde“, 

„když se někdo neudrží“ a „když je někdo rozčilený“. Pro jednoho znamená násilí „nemoc“. 

Zbylé odpovědi jsou: „konflikty v rodině“, „když je žena nevěrná“ a „zavraždím, ublížím“. 

 Smrt je… (položka č. 18) 

Dvě kategorie odpovědí jsou stejně četné (pokaždé v 5 případech). První skupina 

respondentů smrt považuje za „nevyhnutelnou, tedy to, co nikoho nemine“, druzí 

konstatují, že „je to konec života“, který může být spojen se smutkem. Po dvou 

respondentech následují doplnění ve znění, že „je to pro někoho vysvobození“ a rovněž, že 

„je to nejhorší, hrozná věc“. Vždy po jednom odsouzeném se vyskytují doplnění – „je smrt“, 

„je začátek“, „je jistota“, „když někdo zemře-zahyne“. Jedna odsouzená se odchýlila 

v uchopení pojmu smrt od ostatních a doplňuje, že smrtí jsou její „myšlenky v hlavě, které ji 

sžírají“.   

3. oblast: O rodině 

 Nejdůležitější roli v mém životě má… (položka č. 2) 

V 7 případech se objevuje shodně slovo „rodina“. U 3 respondentů je role zúžena na 

osobu „matky“ a u jednoho na „otce“. U jednoho odsouzeného je klíčová postava 

vychovatele z ústavu, u dalšího prababička, u jiného pak osoba státního zástupce. Ostatní 

odsouzení mají nejdůležitější roli „nepersonifikovanou“ a uvádějí „technika a válka“, 

„zdraví“, „péče o rodinu“, „můj život“, „má budoucnost a mé rozhodování“.  

 Jistotu pro mě znamená… (položka č. 14) 

„Rodina, domov“ (zázemí, fungující, šťastná) se objevuje v 8 případech. Odsouzení 

mají na mysli svou původní primární rodinu. Oproti tomu dva respondenti uvádí „rodinu“ ve 

smyslu manželky, vlastních dětí. Dva respondenti mají jistotu spojenu s „důvěrou ve své 

nejbližší“, jeden s jejich láskou – „že mě táta a máma milují“. Jeden respondent cítí jistotu v 

„babičce“. Jiná doplnění, která se vyskytují (vždy po 1 respondentovi): „nic“, „smrt“, 

„intuice“, „to, pro co je důkaz“, „být si vším jist“, „práce“ a „Primeros“ /pánská bariérová 

ochrana/.   
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 Rodina je, když… (položka č. 33) 

I v této položce je vyšší soulad v doplnění mezi respondenty. Rodina je, když „jsme 

všichni pohromadě“ (je celá) uvádí 9 odsouzených. Další 3 odsouzení specifikují, že je to 

„táta, máma, děti – jsou šťastní a pomáhají si“. Zbylí odsouzení vymezují rodinu 

„příbuzenstvem“, „spolehnutím se na sebe všech jejích členů“, „soudržností v dobrém i ve 

zlém“ a naposledy „fungováním páru“. 

 Jako dítě jsem plakal, když… (položka č. 1) 

Vzpomínky odsouzených na dětství spojené s pláčem asociují ponejvíce „bolest“ (v 7 

případech). Jednalo se o bolest spojenou s pády, zuby apod. Dále 3 odsouzení navíc doplňují 

bolest a pláč evokovaný fyzickým trestem ze strany rodičů. Dva respondenti uvádí pláč 

v souvislosti se zákazy od rodičů. Rovněž dva respondenti doplňují, že plakali, pokud „něco 

chtěli a nedostali to“. Ostatní dopsali: „na mě někdo křičel“, „byl sám doma“, „se rodiče 

hádali“, „rodiče něco slíbili a nesplnili to“, „se rozbila hračka“ a „když mi vzali dudlík“.   

 Jako dítě jsem o prázdninách… (položka č. 4) 

Odsouzení uvádí nejčastěji prázdniny strávené „u babičky“ (ve 4 případech). Ve třech 

případech vzpomínají respondenti na „chození na koupaliště (z toho 1x s rodiči)“. Dvakrát 

se objevuje doplnění ve znění: „jezdil na výlety“ a ve stejném počtu se vyskytuje i odpověď: 

„blbnul“. Ostatní vzpomínají na „pobyty na táboře“, „na horách“. Někteří uvádějí neurčité 

aktivity: „lítal všude možně s klukama“, „byl s klukama za barákem“, nebo blíže vymezují 

prázdninové aktivity: „hrál na schovku“, „jezdil na koni“, „chodil na houby“. V jednom 

případě odsouzený pamatuje na společné „vaření s matkou“.  

 Na Štědrý den jsem obvykle… (položka č. 10) 

Štědrý den mají odsouzení ponejvíce spojený s pobytem „doma s rodinou“ (celkem 

v 8 případech). Dva respondenti zmiňují zkušenosti posledních svátků strávených ve vězení a 

vyplňují, že „jsou zdeptaní, nešťastní“. Jeden odsouzený prožíval negativní emoce i dříve za 

pobytu na svobodě a píše, že: „nebyl rád, je to otravný den plný reklamy“. V rodině jednoho 

odsouzeného „dělali, že Vánoce nejsou“. U jednotlivců se objevují vzpomínky na „společné 

vaření, povídání si“, dále na „zdobení stromečku“ a „půst“. Jeden odsouzený sděluje, že „hrál 

na PC“, v dalším případě je zmínka o „pařbě v hospodě“.  
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 Kdybych měl syna, nikdy bych… (položka č. 28) 

I v této položce existuje nemalá shoda v doplnění – v 6 případech uvádějí respondenti, 

že „by ho neuhodili“. O polovinu méně odsouzených, tj. celkem 3x píší, že „by si nepřáli, 

aby skončil tak jako oni dnes“. Dva respondenti uvádí, že „by mu neublížili“. Ostatní 

odsouzení se příliš ve svých doplněních neliší a objevují se spíše varianty téhož: „ho nechtěl 

ztratit“, „nevyhodil bych ho z domu“, „neopustil bych ho“. Vyskytuje se však také odpověď, 

která vyjadřuje pochybnost: „nikdy bych ho dobře nevychoval“, anebo taková, která neguje 

přání dítě mít: „nechci ho“. Jeden odsouzený je rozhodnut zabránit v užívání návykových 

látek: „nedovolil by mu brát drogy“, jiný je kritický k výchově svých rodičů: „nevychoval 

bych ho tak, jak jsem byl já sám“.  

4. oblast: O minulosti 

 Kdybych mohl něco ve své minulosti změnit, určitě by to… (položka č. 16) 

Odsouzení se v 9 případech vyjadřují více či méně konkrétně ke své minulosti – tu by 

změnili a mají na mysli svou trestnou činnost: „blbost, za kterou jsem ve vězení“, „za co 

sedím“, „tu vraždu“, „nezabít“,… Celkem 4 odsouzení uvádí, že „ toho by bylo hodně“, 

ale nejsou konkrétní. Tři respondenti by změnu uvítali: „bylo by to dobrý“. Jeden pragmaticky 

uvádí, že „by to nešlo“, jiný naopak, že by změnil „všechno“. V jednom případě odsouzený 

pouze deklaruje, že by „změnil“.  

 Moje největší zklamání… (položka č. 19) 

Respondenti v 6 případech vztahují největší zklamání na svou osobu a spojují to se 

svým pobytem ve vězení: „jsem já sám“ (že sedím, kriminál, výkon trestu). Celkem 4x 

vnímají odsouzení zklamání „v lásce“ (i ve ztrátě důvěry). Dva odsouzení prožívají zklamání 

ve spojitosti s rodinou – uvědomují si, že uškodili svým trestným činem blízkým a litují toho. 

Jiní dva odsouzení spojují zklamání taktéž s rodinou, resp. s osobou matky: jeden o ni přišel, 

druhý ji charakterizuje jako alkoholičku, která musela své děti dát do dětského domova. Jeden 

odsouzený má své největší zklamání spojené se „zákazem rodičů nastoupit na VŠ vojenskou“, 

další uvádí, že „spravedlnost neexistuje“. V jednom případě panuje přesvědčení, že zklamání 

neexistuje „žádné“ a jeden odsouzený píše, že na své největší zklamání čeká: „ teprve přijde“.  

 

 



166 
 

 Ten, kdo někoho zavraždí… (položka č. 27) 

Respondenti využívají ve 4 případech tautologické vymezení: „je vrah“ a 1x se 

objevuje: „je vyvrhel společnosti“. Tři odsouzení hovoří „o psychické nedostačivosti“: „nemá 

smysly při sobě“, „je nemocný“, „je psychopat“. Dva odsouzení cítí oprávnění pro tento 

trestný čin: „ví, co dělá“, „má důvod“.  Dva respondenti se také vyjadřují k přítomnosti 

výčitek svědomí, v jednom případě odsouzený konstatuje: „má poté výčitky svědomí“, druhý: 

„má výčitky, ale to přejde“. Jinou kategorií jsou celkem 4 doplnění vyjadřující se 

k pochybení: „ať se stydí“, „dělá něco špatného“, „musí počítat s následky“ a „je 

potrestán“. Jeden odsouzený vyjadřuje negativní postoj: „je bezcitný, nemá zábrany“, jiný 

vnímá zlehčujícím způsobem: „udělá chybu“. V jednom případě je přítomna i prokazatelná 

sebereflexe: „ublíží rodině“. Jeden odsouzený má potřebu se obhájit, kdy sděluje, že: „nemusí 

být špatný – já nejsem, udělal jsem to pro sestru.“  

 Nejkrutější trest pro mě je… (položka č. 29) 

Celkem 7 odsouzených se shoduje v pojímání nejkrutějšího trestu – ten pro ně 

představuje „sedět ve vězení, přijít o rodinu, o svobodu“. Tři respondenti vnímají tento trest 

coby „ublížení sobě a svým blízkým tím, co spáchali“ a zmiňují „vlastní svědomí a 

pronásledující myšlenky“. Jeden odsouzený specifikuje krutost vlastního svědomí: 

„nepomohl jsem člověku, kterého jsem zabil“. Dva respondenti fantazírují o „trestu smrti“, 

jeden o „doživotí ve vězení“, další o „bičování“ a v jednom případě o „domácím vězení“. 

Celkem tři odpovědi jsou vztažené na aktuální prožitek: „že sedím s debilama“, „že mi 

nechtějí dát druhou šanci“ /tj. podmíněné propuštění/, „že jsem přišel o kus života kvůli 

ničemu“.  

 Nikdy si neodpustím… (položka č. 34) 

Toto je položka, ve které se odsouzení shodují absolutně nejvíce – v 17 případech 

uvádějí svůj trestný čin: „co jsem udělal“, „že jsem zabil“, „že jsem se dostal do vězení“, 

„že jsem někomu vzal život“, „že jsem ublížil člověku“, „vraždu“, „své chyby“, „že jsem 

opustil svou rodinu kvůli svému trestnému činu“, „že jsem udělal ostudu rodině“ apod.  

Jeden odsouzený má výčitky z toho, „jaký byl šašek“. V jednom případě zmiňuje odsouzený 

lítost nad slovy pronesenými k babičce – týkaly se kritiky výchovy vlastní dcery, tj. matky 

odsouzeného. 
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Shrnutí a závěr z metody Nedokončené věty: 

Mladiství (n=19) touží po nejvíce po svobodě a být znovu s vlastní rodinou, žít 

v souladu s normami společnosti (život bez TČ). Ke spokojenosti potřebují odsouzení lásku 

rodiny, ale i přátel. V kladném emočním vztahu spatřují štěstí. Nejdůležitější místo v jejich 

životě zaujímá rodina, která je spojena s existenciální jistotou. Jako důležitou 

charakteristiku rodiny vnímají mladiství pospolitost, ochotu si pomoci. Význam rodiny se 

promítá i do prožitku viny, resp. lítosti, kdy odsouzení vnímají dopad svého TČ na členy své 

rodiny. Většinou zaujímají negativní postoj k trestu smrti. Obsah pojmu „násilí“ čtou 

mladiství jako „ubližování“. „Pláč“ asociují „s bolestí a fyzickými tresty“. Hypotetická 

úvaha nad rolí rodiče syna přináší projekce vlastních zkušeností, např. bych ho neuhodil, 

neopustil apod.    

7.6 Korelace vybraných metod a škál testové baterie  

Součástí výzkumného bádání se staly i dílčí předpoklady (očekávání), které 

zahrnovaly úvahy nad souvislostmi (korelacemi) jednotlivých vybraných metod. Ty se týkaly 

zejména rodinného klimatu, životní spokojenosti mladistvých, jejich reflexe trestného činu, 

budoucnosti a osobnostní dispozice-agresivity. Uspořádali jsme nakonec 11 slupin korelací, 

ve kterých interpretujeme pouze ty vztahy, které nabývají hodnoty od 0, 2 (a výše), resp. -0, 2 

(a níže). Tabulky jednotlivých korelací jsou součástí přílohy dizertační práce.  

Korelace č. 1 – Zajímal nás vztah rodinného výchovného působení (kombinace 

emočního vztahu a výchovného řízení matky a otce zvlášť) a celkové životní spokojenosti 

mladistvých (korelace získána Dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy v rodině a 

LOGO testem). Předpokládali jsme, že pokud byl emoční vztah rodičů (matky i otce) 

reflektován jako záporný (anebo se blížil k tomuto prožitku) a pokud byla výchova hodnocena 

spíše jako slabá, spokojenost mladistvých v životě byla nízká. 

Ukázalo se, že podstatně silnější vztah je mezi spokojeností mladistvých a tím, jaký 

měli emoční vztah se svou matkou než s otcem. Také výchovný styl matky více než otce 

souvisí se spokojeností mladistvých. Podoba vztahu s otcem se jeví téměř bez vlivu na 

spokojenost mladistvých v životě. Lze navíc říci, že vliv výchovy otce je spíše 

kontraintuitivní, tzn. oproti běžnému očekávání. 

Nejsilněší vztah vůbec je mezi nespokojeností v životě mladistvých a záporným 

emočním vztahem s matkou. Odsouzení, kteří uvádějí záporný emoční vztah matky, silně 
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negativně korelují s prožívanou spokojeností v životě (-0, 644), tedy jsou v životě méně 

spokojeni. A platí to i naopak, ač o něco slabší je korelace mezi těmi odsouzenými, kteří 

reflektují emoční vztah matky jako kladný, a kteří deklarují vysokou úroveň spokojenosti 

v životě (0, 366).  

Mezi výchovným řízením matky a uváděnou spokojeností v životě mladistvých se jeví 

nejsilnějsi souvislost mezi rozporným výchovným řízením a nižšími hodnotami spokojenosti 

v životě, tedy menší spokojeností (-0, 462). Také ti odsouzení, kteří uvádějí středně silné 

řízení ve výchově ze strany matky, mají podstatně častěji i vysokou úroveň spokojenosti 

v životě (0, 305). U ostatních výchovných řízení (slabé, silné) ze strany matky a uváděnou 

spokojeností v životě není prokázán žádný vztah.  

Jako jediná relativně slabá, avšak zajímavá souvislost reflektovaného emočního vztahu 

ze strany otce a deklarované životní spokojenosti, se ukazuje vztah mezi uváděným záporným 

vztahem otce a větší spokojenosti mladistvých (0, 141).  

Silný vztah, ovšem s opačným znaménkem než u rozporného výchovného řízení 

matky, se ukazuje mezi rozporným řízením otce a spokojeností v životě, tedy ti, kteří uvádějí 

rozporné výchovné vedení otce, jsou v průměru spokojenější (0, 443). Mladiství, kteří zažili 

středně silné výchovné řízení ze strany otce mají častěji vysokou úroveň spokojenosti v životě 

(0, 218). Ostatní výchovná řízení ze strany otce nemá smysl interpretovat.  

Korelační analýza dále poukázala na skutečnost, že se spokojeností v životě 

mladistvých  lépe koreluje středně silné výchovné řízení (má vliv na vyšší spokojenost), 

oproti silnému výchovnému řízení. Mladiství celkově spíše preferují silnější vedení ze strany 

rodičů oproti přílišné liberálnosti a slabému výchovnému vedení, tzn. nezájmu. 

Nižší spokojenost mladistvých v životě nejvíce souvisí s negativním vztahem matky (a 

naopak) a rozporným řízením matky. Spokojenější jsou odsouzení se středně silným 

mateřským i otcovským vedením. Spokojenější jsou (nesrozumitelně) i odsouzení, jejichž 

otcové zastávali rozporné vedení. Odsouzení tedy pochopitelně potřebují především ze 

strany matky cítit lásku, kladný emoční vztah a také rozumět výchovným nárokům. Pakliže 

je tato potřeba naplněna – požadavky matky jsou čitelné a současně je s nimi spojen 

pozitivní vztah, jsou mladiství spokojenější.  Náš předpoklad se tedy prokázal částečně – 

přecenili jsme výchovný vliv otce na prožívanou spokojenost mladistvých.  
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Korelace č. 2 – Zajímal nás vztah mezi výskytem reflektovaného způsobu výchovy 

v rodině (emočního vztahu a výchovného řízení) a percipovanými problémy v rodině, 

nesouladem v rodině a odcizením mladistvých rodině (korelace zjišťována Dotazníkem 

pro zjišťování způsobu výchovy v rodině a MMPI-2). Očekávali jsme, že rozporné a silné 

výchovné řízení obou rodičů a záporný emoční vztah s sebou ponese i více vnímaných 

problémů v rodině.  

Opět se ukazuje, že mnohem citlivěji odsouzení vnímají rodinné klima přes osobnost 

matky, a ta se tedy jeví jako důležitější v percepci rodinné pohody.  

Mladiství, kteří reflektují záporný emoční vztah ze strany matky, zároveň častěji uvádí 

rodinný nesoulad (-0, 647) a současně častěji uvádějí problémy v rodině (-0, 494). U 

odsouzených, keří vnímají emoční vztah matky jako střední,  se méně často objevuje výskyt 

problémů v rodině (0,493) a rovněž rodinného nesouladu (0, 463). A nakonec odsouzení, 

uvádějící kladný emoční vztah ze strany matky, zároveň méně často uvádějí rodinný nesoulad 

(0, 351).  

V rodinách odsouzených jsou častěji vnímány rodinné problémy tam, kde byl emoční 

vztah ze strany otce hodnocen jako záporný (-0, 303).  

Pakliže odsouzení reflektují výchovné řízení ze strany matky jako slabé, méně často 

uvádějí, že v rodině panoval nesoulad (0, 694) a současně méně často referují o problémech 

v rodině (0, 485). Naopak odsouzení, kteří hodnotí výchovné řízení matky jako silné, častěji 

uvádí, že byl v rodině nesoulad (-0, 509) a také rodinné problémy (-0, 501).  

Mezi mladistvými, kteří hodnotí výchovné řízení ze strany otce jako středně silné, se 

méně často vyskytuje percepce rodinného nesouladu (0, 444). Percipované odcizení v rodině 

častěji (a je to jediný případ) deklarují ti, kteří hodnotí výchovné řízení ze strany otce jako 

slabé (-0, 448).  

Vnímání rodinného nesouladu a problémů v rodině souvisí ponejvíce se záporným 

emočním vztahem rodičů (více matky) a silným výchovným řízením ze strany matky (u otce 

nehraje signifikantní vliv). Naopak od otců se silnější vedení očekává a slabé je vnímáno 

negativně. Prožívání rodinné pohody je vnímáno nejvíce v případě reflektovaného středního 

emočního vztahu ze strany matky a při slabém výchovném řízení opět ze strany matky (s 

matkou, která nemá žádné požadavky, nešli mladiství do konfliktů, tedy nevnímali 

nesoulad, konfliktní atmosféru v rodině). Náš předpoklad týkající se vlivu reflektovaného 
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emočního vztahu rodičů na vnímání rodinné (ne)pohody se potvrdil, stejně tak naše 

očekávání percepce mladistvých výchovného stylu, avšak pouze u matky. Otcové nejsou 

významně nazíráni mladistvými jako strůjci rodinné (ne)pohody. 

Korelace č. 3 – Naším předmětem zájmu bylo zjistit, jaké emoční styly a výchovná řízení 

u otce a matky jsou zastoupeny v rodinách, tedy jaké souvisí s vyjádřením odsouzených, 

že nejdůležitější roli v jejich životě má nějaký člen z rodiny (korelace získaná Dotazníkem 

pro zjišťování způsobu výchovy v rodině a Nedokončenými větami). Uvažovali jsme, že 

souhlasné potvrzení klíčové osoby z rodiny je vázáno na kladný emoční vztah ze strany rodičů 

a jejich spíše silnějším výchovném vedení.  

Mezi odsouzenými, kteří uvedli, že v jejich životě má nejdůležitější roli nějaký člen 

rodiny, 63, 6% z nich zároveň reflektuje emoční vztah ze strany otce jako záporný a v 18, 2% 

shodně jako kladný a střední. 

Obdobně vnímají mladiství emoční vztah ze strany matky (v případě, že připisují 

klíčovou roli někomu z rodiny) – v 63, 6% jako záporný, v 27, 3% jako kladný a v 9, 1% jako 

střední.  

Ten samý vztah výše uvedeného popisuje, že mladistvými reflektovaná absence 

kladného emočního vztahu ze strany otce – v 81, 8% případech a v 72, 7% - ze strany matky 

není důvodem k hledání klíčové osoby mimo rodinu.   

Všichni mladiství, kteří vypovídají, že klíčovou vztahovou roli v jejich životě hraje 

osoba mimo domov a rodinu, současně hodnotí emoční vztah ze strany otce jako záporný (ve 

100%).   

Připisování role nejdůležitější osoby vně rodiny a současně podoba vnímání emočního 

vztahu ze strany matky je pestřejší – u celé poloviny těch, kteří nepovažují za nejdůležitější 

osobu nikoho z rodiny, se objevuje kladné hodnocení emočního vztahu matky, přibližně 

třetina charakterizuje matčin vztah jako záporný a 16, 7% jako střední.  

Tatáž výzkumná zjištění lze zformulovat do tvrzení, že ⅔ odsouzených, kteří 

nehodnotí emoční vztah ze strany matky jako záporný, současně přesto neprožívají vůči matce 

klíčovou vazbu ani k nikomu dalšímu z rodiny.  

Sloučením emočního vztahu obou rodičů docházíme k následujícím závěrům – 41, 7% 

odsouzených spatřujících nejdůležitější osobu uvnitř rodiny, popisuje současně emoční vztah 
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obou rodičů jako záporný. Stejné zastoupení odsouzených – 41, 7% majících nejdůležitějšího 

jedince v rodině, uvádí záporný emoční vztah u jednoho z rodičů. Překvapivě nejméně četné 

je zastoupení – 16, 7%, kdy ani jeden z rodičů nemá záporný emoční vztah a současně je 

nejbližší osoba někdo z rodiny.  

V případech, kdy mladiství považují za klíčovou osobu někoho mimo rodinu, jsou 

rovnoměrně – po 33, 3% zastoupeny reflektované emoční vztahy s rodiči, tzn. oba rodiče 

s reflektovaným záporným vztahem, pouze jeden rodič, ani jeden rodič. 

Odsouzení, kteří nejdůležitější roli připisují členu rodiny, reflektují výchovné řízení 

otce v 54, 5% případů jako slabé, v 18, 2% shodně jako silné a rozporné a ve zbývajících      

9, 1% jako středně silné.  

U odsouzených majících nejdůležitější osobu uvnitř rodiny, je distribuce 

reflektovaného výchovného řízení ze strany matky následující – 45, 5% mladistvých uvádí 

rozporné výchovné vedení, 36, 4% slabé a 18, 2% silné výchovné řízení. (Středně silné 

výchovné řízení se nezjistilo.) 

Jedinci, pro které nepředstavuje nikdo z rodiny zásadní bytost v životě, shodně vždy v 

zastoupení 33, 3% hodnotí výchovné vedení ze strany otce jako slabé, silné a rozporné. 

(Středně silné výchovné řízení se nezjistilo.)  

Třetina odsouzených majících nejdůležitější osobu vně rodiny, popisuje výchovné 

řízení z matčiny strany jako rozporné, stejné zastoupení – 33, 3% má percipované středně 

silné výchovné řízení a v 16, 7% je u mladistvých zhodnoceno výchovné řízení jako slabé a 

stejně tak jako silné.   

U rodiče (matky i otce), jakožto deklarované klíčové osobnosti v životě odsouzených,  

je zároveň nejčastěji reflektován záporný emoční vztah, slabé výchovné řízení  od otce a 

rozporné (následuje slabé) výchovné vedení od matky. Kladný emoční vztah ani silné 

výchovné řízení tedy nejsou vázány na  percepci klíčové role jednoho z rodičů – náš 

předpoklad se v tomto nepotvrdil.  

Korelace č. 4 – Naším úsilím bylo dokázat souvislost mezi emočním vztahem i 

výchovným řízením ze strany rodičů (matky a otce zvlášť) a  úrovní znalostí 

(rozumových schopností) mladistvých. Hledali jsme míru vztahu mezi dílčími subtesty 

WAIS-III (Slovník, Počty, Informace, Porozumění), jejichž skór úzce souvisí s kvalitou 
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vedení ze strany rodiče (příp. školního vzdělávání), a reflektovaným emočním vztahem a 

výchovným řízením v Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. Předpokládali 

jsme, že mladiství, kteří uvádějí kladný emoční vztah a ti, kteří mají zkušenost se středním až 

silným výchovným vedením, budou ve vybraných  subtestech rozumových schopností více 

profitovat, než odsouzení, jež zažili vedení slabé a záporný vztah od rodičů. 

V případě kladného emočního vztahu ze strany matky se ukazuje pouze jedna 

významná korelace – byl-li mladistvými reflektován vztah ze strany matky jako kladný, pak 

tito dosahovali lepších výsledků v subtestu Informace (0, 320).    

U kladného emočního vztahu ze strany otce se prokázaly vztahy 3 – byl-li emoční 

vztah vnímán jako kladný, pak odsouzení profitovali v subtestech Slovník (0, 259), Informace 

(0, 312) a Porozumění (0, 402).    

Celková kladná komponenta  ani u matky, ani u otce nicméně neprokázala významnou 

souvislost s vybranými subtesty.  

V případě reflektovaného záporného vztahu ze strany matky se ukázala souvislost se 

subtestem Informace, kdy deklarovaný záporný vztah asociuje horší výsledek v daném 

subtestu (-0, 202).   

Horší skóre v subtestu Počty mají ti mladiství, kteří hodnotí emoční vztah ze strany 

otce jako záporný (-0, 334).  

Celková záporná komponenta vykazuje signifikantních korelací pouze v případě otců 

mladistvých – čím záporněji otcové vycházejí, tím slabší výsledky mají mladiství 

v sledovaných dimenzích: (-0, 366 Slovník, -0, 460 Informace a -0, 307 Porozumění).  

Pakliže byla výchova matky percipována jako slabá, pak také skóry v dílčích 

subtestech byly slabé: (-0, 393 Slovník, -0, 258 Počty a -0, 268 Porozumění).  

Byl-li ve výchově slabý otec, pak skórují mladiství hůř v subtestu Informace (-0, 256).  

Kdo uvádí střední výchovné řízení ze strany matky, ten skóruje lépe v subtestech 

Počty (0, 222) a Porozumění (0, 336). 

Střední výchovné řízení ze strany otce asociuje pozitivní vztah se Slovníkem (0, 204), 

Počty (0, 225) a Informacemi (0, 312).  
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Rozporný přístup k výchově ze strany matky i otce s sebou nese horší výsledky 

v subtestu Počty (-0, 226 v případě matky a -0, 216 v případě otce).  

Čím je výchova matky hodnocena jako silnější, přísnější, tím lépe mladiství dopadají 

v subtestech Počty (0, 373) a Informace (0, 346). 

Silné výchovné řízení ze strany otce neevokuje žádný významný korelační vztah.  

Celková komponenta volnosti ze strany matky ani otce neprokazuje žádný 

signifikantní vztah k úrovni rozumových schopností.  

Celková komponenta požadavků u obou rodičů poukazuje na pozitivní souvislost se 

subtestem Porozumění (0, 279 ze strany matky a 0, 337 ze strany otce).  

Výsledky jednotlivých zjištění poukazují na četnější asociace kladného emočního 

vztahu ze strany otce (v porovnání s matkou) a jednotlivých subtestů rozumových 

schopností mladistvých a stejně tak zobrazují silnější vztahy mezi záporným emočním 

vztahem otců a horšími výstupy-skóry z testu intelektu. Slabé výchovné řízení se významně 

odráží na (horší) úrovni znalostí odsouzených, silněji pak v případě slabé výchovy matky. 

Střední výchovné řízení obou rodičů se jeví s výhodou, stejně tak silné vedení ze strany 

matky (ze strany otce nebylo prokázáno). Náš intuitivní předpoklad vlivu emočního vztahu 

a výchovného řízení na úroveň znalostí mladistvých se jeví dle výsledků bádání jako 

oprávněný. 

Korelace č. 5 – Zajímali jsme se o přítomnost a sílu vztahu mezi deklarovanou životní 

spokojeností odsouzených a jejich přístupu k řešení konfliktních, problematických 

sociálních situací. Tedy, zda očekávají, že problémy se tzv. vyřeší samy, nebo je vyřeší 

druzí, či si je mladistvý vyřeší aktivně sám (korelace vyplývající z LOGO testu a 

Rosenzweigova frustračního obrázkového testu). Odhadovali jsme, že spokojenější budou ti 

odsouzení, kteří k problémům přistupují aktivněji a spoléhají sami na sebe v řešení 

konfliktních situací.  

Spokojenější odsouzení sdělují, že problémy by měli řešit oni sami (0, 203) a naopak 

méně často uvádějí, že by je měli řešit ostatní lidé v jejich okolí (-0, 313).  

Životní spokojenost odsouzených mj. koreluje s postojem aktivního řešení 

problematických situací a spolehnutí se při nich na sebe (při řešení). Tento závěr je 

v souladu s naším předpokladem.  
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Korelace č. 6 -  Zde jsme se soustředili pouze na odsouzené, kteří vyšli (dle LOGO testu) 

jako ti nejšťastnější a naopak nejnešťastnější (jednalo se téměř o polovinu našeho 

souboru, „středně“ spokojení mladiství byli z této korelace vyjmuti) a zajímaly nás 

jejich představy o tom, co je (u)činí šťastnými (dle Nedokončených vět). Počítali jsme 

s tím, že spokojení a šťastní odsouzení budou ve výčtu dosud nenaplněných potřeb střídmější 

oproti nespokojeným mladistvým. Nespokojenost a její „řešení“ bude souviset nejvíce s 

rodinnými vztahy.  

U nespokojených a nešťastných odsouzených (mají výslednou hodnotu skóre v LOGO 

testu ≥18) se objevují následné korelace (s položkami vyplývající z nedokončených vět): čím 

něšťastnější odsouzení jsou, tím více volají po uspokojení potřeby lásky a přijetí od blízkých 

(-0, 250),  dále o něco intenzivněji potřebují harmonické a rodinné zázemí (-0, 408) a 

nejsilnější korelační vztah, resp. potřeba nešťastných mladistvých je spojená s podmínkou 

seberealizace (mít práci, vydělávat peníze, opustit vězení,…) (-0, 612).  

Naopak spokojení a šťastní odsouzení (skórující v LOGO testu ≤10) logicky neuvádí 

příliš dalších podmínek, které potřebují ke štěstí a současně se nepouštějí do analýzy a úvah 

toho, co je činí tedy šťastnými. Cítí se dobře, uspokojivě, a tak sdělují pouze nekonkrétně své 

požadavky na šťastný život (např. „nic významného“ apod.) (0, 535).   

Odsouzení patřící dle výsledků LOGO testu mezi šťastné /N=6/ uvádí shodně v 50%, 

tzn. po 3 jedincích v nedokončených větách na započatou větu: „Abych byl šťastný, 

potřebuju…“ „lásku, přijetí od blízkých“ a v 50% neurčitý požadavek nenárokující si nic 

zásadního, nezbytného. 

Celá skupina (100%) „šťastlivých“ explicitně nekonstatuje ani potřebu „harmonického 

rodinného zázemí“, ani „seberealizační tendence“ – pravděpodobně z důvodu, že jsou tyto 

fenomény saturovány. Je třeba však podotknout, že uspokojená potřeba seberealizace u 

odsouzených nemusí odpovídat představě většiny nevězněné populace o seberealizování se. U 

odsouzených je tato potřeba sycená např. výjimečným postavením v hierarchii odsouzených a 

s tím souvisejících okolností. Jindy je seberealizace u odsouzených vnímána skromně jako 

příležitost (časové možnosti) každodenního cvičení – posilování.   

Odsouzení patřící dle výsledku LOGO testu mezi nešťastné /N=4/ si soudě dle 

vyplnění nedokončené věty: „Abych byl šťastný, potřebuju…“ v 75%, tedy ve 3 případech 

uvědomují absenci lásky a přijetí od blízkých a reagují na tuto potřebu kladně. Jeden 
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mladistvý (představující 25%) po této potřebě nevolá. Na druhou stranu 75% odsouzených, tj. 

3 jedinci z této skupiny nespojuje hodnotu štěstí výlučně s poklidným rodinným klimatem. 

Jeden odsouzený pro prožitek štěstí harmonickou rodinnou atmosféru potřebuje.  

Kategorie „nešťastníků“ je v požadavku souhrnně nazvaném „seberealizační 

tendence“ rozdělena na dvě stejně četné skupiny – 2 odsouzení si potřebu finanční 

nezávislosti, svobody apod. (seberealizace) se štěstím nespojují, zatímco 2 mladiství si 

seberealizaci pro šťastný život nárokují.  

O skupině nespokojených lze jistě říci, že ke změně prožívané smysluplnosti života a 

ke štěstí ponejvíce žádají nezavrhnutí rodinou, blízkými, resp. přijetí z jejich strany, dále 

možnosti vlastní seberealizace a nakonec klid v rodině.  

Životní nespokojenost odsouzených koreluje s minimální seberealizací a 

neuspokojivými rodinnými vztahy vč. (domnělého) pocitu nepřijetí mladistvých. Saturovaní 

a spokojení odsouzení jsou ve svých nárocích a představách o tom, co by je učinilo 

šťastnějšími, skromnější. Tyto závěry odpovídají našim předpokladům beze zbytku.  

Korelace č. 7 – Naším zájmem bylo ověření souvislosti mezi prožívanou životní 

spokojeností mladistvých a tendencí k autoagresivnímu jednání při déletrvající zátěži 

(korelace LOGO testu a Rosenzweigova frustračního obrázkového testu) . Předpokládali 

jsme, že ti, kteří uvádějí více spokojenosti v životě, se uchylují k autoagresivnímu jednání 

méně často.  A naopak ti, co vykazují více nespokojenosti, mají sklon k autoakuzacím a 

autoagresi. 

Korelační koeficient (-0, 352) vyjadřuje, že mladiství, kteří hovoří o větší životní 

spokojenosti, nemají častěji tendence obracet agresi vůči sobě. Stejně tak další korelační 

koeficient (-0, 243) poukazuje na to, že spokojenější mladiství mají spíše nižší (společensky 

akceptovatelnou) hodnotu introagresivní reakce. 

Spokojenější jedinci mají sklony k autoagresi skutečně inhibované dle našeho 

očekávání.     

Korelace č. 8 – Zajímala nás síla vztahu mezi výstupy metod MMPI-2 a Hand testu 

týkajících se agresivního jednání, iritability a hostility mladistvých. Očekávali jsme, že 

jednotlivé položky spolu budou silně korelovati; předpokládaná síla korelace byla min. / 0,3/. 
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Korelační koeficient vyjadřující sílu vztahu mezi průměrným reakčním časem 

(průměrný čas od předložení podnětu do vybavení odpovědi, reakce odsouzených) a 

iritabilitou odpovídá dle očekávání – tedy přítomnost iritability (podle MMPI-2) je spojena 

s nižšími reakčními časy (-0,250), tedy impulzivitou (v Hand testu). 

Stejně tak se mírně pozitivní vztah ukazuje mezi reakčním časem a dvěma indikátory 

podrážděnosti (dvě položky v MMPI-2) (0, 163 a 0, 067). Ti, kteří mají nižší reakční časy a 

jsou tedy impulzivnější, současně častěji spadají do kategorie podrážděných, i když hodnota 

korelačního koeficientu je zejména ve druhém případě velice nízká. 

Jako nejsilnější pozitivní korelace (0, 324) se ukazuje vztah mezi agresivním 

chováním (dle indikátoru agresivního chování v Hand testu) a hostilitou (podle MMPI-2), 

tedy agresivní jedinci jsou současně hostilní.  

Charakteristiky – impulzivita, iritabilita, agresivita a hostilita prokázané v různých 

metodách spolu skutečně úzce souvisí. Některé korelace jsou silnější, jiné slabší – námi 

předpokládaná síla jednotlivých korelací se prokázala částečně.  

Korelace č. 9 – Zajímal nás vztah mezi explicitní reflexí, zmínkou mladistvých o 

trestném činu vraždy a touhou ho změnit i postojem k odpuštění sobě samému (korelace 

plynoucí z LOGO testu a Nedokončených vět). Očekávali jsme, že ti, kteří o trestném činu 

otevřeně promlouvají, své závažné selhání intenzivněji prožívají a řeší, stejně tak mají silnější 

potřebu „vrátit čas“ a současně mají problém s odpuštěním sami sobě. 

Výzkumným šetřením jsme dospěli ke zjištění, že mezi zmínkou odsouzených o 

trestném činu a jejich touhou ho změnit (tj. vrátit čas), je vysoká korelace se záporným 

znaménkem (-0, 493). To znamená, že mladiství, kteří o spáchaném TČ otevřeně mluví, méně 

často uvádějí, že by ho chtěli vrátit. Současně korelace mezi zmínkou o trestném činu a tím, 

zda si tento mladiství odpustí, je z hlediska interpretace bez významu. 

Odsouzení, kteří o trestném činu explicitně hovoří, mají menší touhu ho změnit, 

vrátit. Vztah k sebeodpuštění se neprokázal. Tento výsledek je v rozporu s naším 

očekáváním.  

Korelace č. 10 – Soustředili jsme se na ověření konzistentnosti dvou tvrzení 

v Nedokončených větách týkajících se prožívaných těžkostí v souvislosti se spáchaným 
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trestným činem. Předpokládali jsme, že mladiství, kteří explicitně vyjadřují přání změnit 

minulost a speciálně TČ, budou mít obtíže s odpuštěním sobě za spáchání TČ. 

Přestože mezi dvěma položkami byla prokázaná relativně malá síla korelace (0, 121), 

odpovídá směru očekávání.  Pakliže si mladiství přejí změnit spáchaný trestný čin, tedy 

uvědomují si závažnost svého jednání v minulosti, pak je verbalizovaná i neschopnost 

odpustit si TČ.  

75% odsouzených (představuje 6 odsouzených), kteří touží po změně (tj. vrátit čas a 

nepáchat), zároveň uvádějí nemožnost odpuštění si. Čtvrtina (tzn. 2 jedinci) nemá 

s odpuštěním problém navzdory přání změnit trestný čin. Celkem 8 mladistvých si tedy přeje 

změnit TČ.  

Dohromady 11 mladistvých neguje touhu změnit trestný čin. Z tohoto počtu však 7 

odsouzených (představuje 63, 6%) sděluje, že má problém odpustit si, co spáchali a další 4 

mladiství (36, 4%) současně s popřením touhy TČ změnit popírají i těžkosti v prožívání, 

zřejmě tedy nezažívají pocit viny a s odpuštěním si se rovněž nestresují. 

Z celého výzkumného souboru přibližně ⅔ odsouzených (tj. 13 jedinců, 68, 4%) 

potvrzuje starosti s odpuštěním si,   zbylá ⅓ (tj. 6 jedinců, 36, 4%) nemá s odpuštěním 

problém. 

S vyjádřeným přáním odsouzených vrátit čas a změnit trestný čin je skutečně svázán 

problém s odpuštěním své viny – naše očekávání se potvrdilo.  

Korelace č. 11 – Zde jsme se soustředili na míru souladu deklarovaných plánů do 

budoucna a konkrétních představ mladistvých po ukončení výkonu trestu – tedy, zda 

jsou úvahy mladistvých o budoucnosti v různých metodách (LOGO test a Nedokončené 

věty) zjišťujících totéž ve shodě. Předpokládali jsme, že mladiství, kteří deklarují přání vést 

řádný život bez opakování trestné činnosti a zároveň podrobněji své plány nerozvíjí, budou 

své kroky po propuštění z věznice spojovat nejvíce s původní rodinou, ale také spoléhat 

(pasivně) na podporu blízkých. Naopak ti, kteří plánují (aktivně) osamostatnění a emancipaci 

od původní rodiny, budou více uvažovat nad nutností najít si zaměstnání a zajistit si bydlení.  

Vyšlo nám několik – celkem 15 zajímavých a věcných korelací týkajících se představ 

mladistvých o jejich budoucnosti.  
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Odsouzení, jež plánují v budoucnu po propuštění z výkonu trestu „vlastní rodinu“ 

včetně dětí v některých případech, tím měné vyjadřují přání vrátit se domů do své primární 

rodiny, také ji poté (po odchodu z věznice) oslovit a být s rodinnými členy v kontaktu (-0, 

258).  

Ti, kteří si přejí ještě dále studovat, touží jít (překvapivě) na svobodě vlastní cestou, tj. 

bez návratu do původní rodiny (-0, 258).  

Mladiství, toužící po životě v souladu s normami a zákony platnými v ČR a 

vyjadřující přesvědčení, že nebudou TČ opakovat, nemají potřebu návratu a kontaktu původní 

rodiny, resp. tato jejich potřeba je nižší (-0, 304).  

Ti, co uvažují ve svých fantaziích týkajících se budoucnosti o nutnosti zajištění 

bydlení, neuvádějí ve svých přáních vágní představu „řádného života“ bez specifikace (-0, 

304) a naopak ti, co hovoří pouze o „řádném životě“ v budoucnosti, nejstou s to ho blíže 

definovat a osvětlit obsah sdělení. 

Přání mladistvých „začít znovu“ pozitivně koreluje s přáním „vést řádný život“ – 

oboje bez podrobnější charakteristiky, bez sdělení, co tyto představy konkrétně sytí (0, 378).  

Odsouzení, kteří zmiňují plány vést již spořádaný životní styl, zahrnují do svých vizí o 

budoucnosti i věnování se nějakým zálibám (0, 372).  

Nejsilnějšího vztahu – korelace v rámci korelací dotýkajících se budoucnosti 

mladistvých, dosahují přání odsouzených zkvalitnit jejich život (tj. také „být lepším 

člověkem“) a plány věnovat se vzdělávání, dalšímu studiu (0, 440).  

Ti, kteří chtěji po propuštění „začít znovu“, avšak nerozvíjí, co tato představa 

znamená, nevolají ani po zkvalitnění života (-0, 389).  

Vyjádření víry odsouzených v řádné pracovní návyky po propuštění z vězení pozitivně 

koreluje v obou užitých metodách (0, 251). 

Mladiství, kteří upínají své naděje do nové rodiny a vlastních potomků, překvapivě 

nedomýšlejí potřebu finančních zdrojů z vlastního přičinění – tito budoucí život s prací 

spojený nemají a na své následné fungování v životě mají zjednodušený pohled – domnívají 

se, že vlastní nová rodina „vše vyřeší“ (-0, 330). 
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Naopak odsouzení, kteří touží po vlastním bydlení, vnímají nutnost i vlastního 

výdělku – tzn. chtějí chodit do práce (0, 284).  

Jedinci mající od sebe očekávání, že již nebudou páchat TČ, současně sdělují, že 

budou usilovat o pracovní příležitost (0, 337).  

Odsouzení, jež spojují svou budoucnost s docházením do zaměstnání, explicitně 

nevyjadřují potřebu zapomenout na svou minulost (-0, 354). Tento fakt lze interpretovat tak, 

že mladiství nemají motivaci, potřebu své konání v minulosti skutečně vytěsnit, anebo to ani 

nelze, či v práci spatřují pokus o nápravu, kompenzaci.  

Na druhou stranu úsilí o vlastní bydlení pozitivně koreluje se snahou na minulost, 

zejm. TČ zapomenout (0, 417).  

Odsouzení, kteří chtějí v budoucnu ještě studovat, opět nevolají po opomenutí své 

minulosti (-0, 258). Tato korelace může vypovídat o uvědomění spáchaného TČ, které 

dotyčné vede k nápravným  (kompenzačním i pro společnost) krokům, jako je zaměstnání a 

vzdělávání.  

Ukázalo se, že skupina mladistvých, kteří volají po založení vlastní rodiny, neplánují 

příliš kontakt s původní rodinou. Na druhou stranu tuto svou fantazii o nové rodině 

nespojují s povinnostmi (např. pravidelné docházení do zaměstnání), které se na ni váží. 

Tento přístup je možné nazírat jako útěk odsouzených od primární rodiny, přeceňování 

nové a současně nedomyšlená představa o realitě. Mladiství, kteří deklarují další život bez 

páchání TČ, také častěji plánují „odřezání se“ od původní rodiny, čímž mohou naznačovat 

patologické vlivy plynoucí z primární rodiny. Překvapivě odloučení od rodiny plánují i ti 

odsouzení, kteří aspirují na další studia a vzdělávání. Kvalita života a spořádaný životní styl 

jsou u odsouzených spojeny jednak se studiemi, jednak s pěstováním zálib. Potřebu 

vlastního finančního příjmu deklarují odsouzení, u nichž současně zaznívá předsevzetí 

nepokračovat v kriminální kariéře a přání žít ve vlastním bydlení (tzn. bez původní rodiny). 

Námi předpokládaná souvislost s očekáváním mladistvých podpory původní rodiny a jejich 

odhodláním vést řádný život bez další TČ se nepotvrdil. Odsouzení více spoléhají sami na 

sebe. Vztah mezi přáním mladistvých samostatně bydlet (nikoliv založit vlastní rodinu) 

s nutností vydělávat se ukázal jako platný.     
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7.7 Odpovědi na výzkumné úkoly a otázky 

Životní příběh odsouzených – rodina, vrstevnické vztahy, škola 

O1: Jaký výchovný styl (emoční vztah a výchovné řízení) otce a matky u odsouzených 

převažoval? 

Mladiství (kteří dotazník vyplnili) percipují výchovný styl ze strany matek ponejvíce 

jako emočně záporný (vztah) s rozporným výchovným řízením. Emoční vztah ze strany otců 

mladistvých je rovněž nejčastěji vnímán samotnými odsouzenými jako záporný v kombinaci 

s výchovným řízením slabým, silným i rozporným (shodně zastoupené).  

O2: Jak rodinné klima reflektují odsouzení, vč. vztahu mezi rodiči (rodičem a novým 

partnerem/partnerkou)? 

Celkem 9 odsouzených hodnotí zpětně období strávené před uvězněním se svou 

rodinou jako to nejkrásnější, naopak 4 mladiství považují život s rodinou a s tím spojené za 

nejhorší etapu a upřednostňují před ní i současný pobyt za mřížemi.  

Pro většinu mladistvých je rodina ekvivalentem pospolitosti a vzájemné podpory mezi 

jejími členy, avšak příchod nového nevlastního rodiče, který neúplnou rodinu v mnohých 

případech doplnil, hodnotí odsouzení spíše negativně. Samotný odchod biologického rodiče 

(nejčastěji otce) ze společné domácnosti vnímají také negativně.   

Dohromady 10 odsouzených zmiňuje, že nejdůležitější roli měla v jejich životě osoba 

z rodiny (matka/otec).  

V rozhovorech vyznívají prezentace rodinného klimatu a vztahů uvnitř rodin 

odsouzených mnohem pozitivněji, než se ukazuje v písemných metodách, ve kterých 

mladiství více připouštějí problémy v rodinném soužití. V nich celkem 10 odsouzených  

jednoznačně píše o odcizení, nedostatku lásky a chybějící podpoře uvnitř jejich rodiny, 

naopak pouze 5 mladistvých problémy v rodině vůbec nenaznačuje.  

O3: Jak odsouzení popisují fungování rodiny – společné zážitky, tradice, zvyklosti, 

každodenní stereotypy, povinnosti,…? 

Již několik let před spácháním trestného činu vraždy mladiství shodně referují o 

snížené potřebě trávit čas se svými blízkými v rodině. Ze strany rodičů nepocítili žádný zájem 

o svou osobu (v míře větší, než by jim bylo příjemné) 4 odsouzení. Pouze jeden mladistvý 
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hovoří o souladu v potřebě své i svých rodičů trávit společný čas povídáním a sdílením. 

Přestože u některých odsouzených rodiče vyvíjeli aktivitu a snažili se o kontakt se svými 

potomky, reakcí byla omezená komunikace („smrsknutá“ na referování o škole) a nakonec i 

skromné uspokojení rodičů (rezignace a spokojení s málem informací), nebo konflikt mezi 

rodiči a mladistvým (bez zamýšleného efektu). Téma školy patřilo mezi jediné „každodenní“ 

sdílení mezi odsouzenými a rodiči – 6 mladistvých hovoří o občasných tendencích svých 

rodičů býti informován, ve 3 rodinách pak byl zájem o dění ve škole pravidelný, rodiče 

kontrolovali stav žákovské knížky a dbali i důsledně na přípravu svých potomků na 

vyučování.  

Jinak než diskusemi o školních záležitostech trávili běžně čas společně se svými rodiči 

3 odsouzení. Jednalo se o intenzivní výpomoc v práci a v domácnosti. 

Necelá polovina mladistvých si vybavuje společné zážitky se svými rodiči spojené 

s pobytem na chatě, z dovolených, tedy pouze výjimečně (víkendy, prázdniny). Rodinné 

výlety byly realizovány spíše v dětství odsouzených. Stejně tak prázdninové pobyty u 

prarodičů – zmiňují 4 odsouzení v asociacích spojených s prázdninami. V dospívání společně 

trávené chvíle s rodiči či prarodiči vymizely téměř absolutně.  

V líčení fungování rodin odsouzených absentuje zmínka jakýchkoliv rituálů, 

rodinných tradic. 

Dva odsouzení pocházejí z rodin s ortodoxním praktikováním náboženského vyznání 

(v rozporu s postoji mladistvých).  

Povinnosti v domácnosti drobného charakteru udává většina mladistvých, avšak část 

z nich přiznává ignoraci těchto požadavků ze strany rodičů a současně doplňuje, že to s sebou 

neneslo žádný zásadní důsledek. Celkem 5 odsouzených nebylo nijak zapojeno do pomoci 

v domácnosti. 

O4: Vyskytla se v rodině odsouzených nějaká patologie – jakého rázu? 

Výskyt odchylek od tradičního pojetí rodiny a patologických rysů – vzorů je 

v rodinách odsouzených značný. V každé rodině jsme odhalili jednu a více nápadností, které 

jistě přispěly k antisociálnímu vývoji a páchání mladistvých. 

Pouze třetina odsouzených žila společně s oběma rodiči, ostatní nezažili model 

kompletní a stabilní rodiny. Celkem 4 odsouzení měli nařízenou ústavní výchovu, z toho 
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jeden pobýval většinu svého života v dětském domově, což svědčí o selhání funkce rodiny. 

Rodiče těchto 4 mladistvých nedostatečně dozorovali nad zdárným vývojem svých potomků – 

např. nedbali povinné školní docházky a podporovali záškoláctví, či vystavovali své děti 

zatěžujícímu konfliktnímu rodinnému zázemí.  

Ukázalo se, že rodiče mladistvých byli sami nedisciplinovaní ve svých nárocích a 

nedůslední v požadavcích na své děti. Signifikantním příkladem je nedostatečné zabývání se 

rodičů způsobem trávení mimoškolního času svých potomků. S jednou výjimkou byli všichni 

mladiství součástí nějaké party, ve kterých se odehrávaly společensky nevhodné aktivity 

(sledování  pornografie, plánování a realizování trestné činnosti, experimentování s NL, 

apod.) Velmi často byl život v partě spojený s toulkami v době výuky, tedy se záškoláctvím. 

Nezřídka za příslušenstvím v partě stálo i nocování mimo domov (přiznává explicitně 5 

odsouzených) ať už s nebo bez vědomí rodičů.    

V rodinách 7 odsouzených byl zjištěn abúzus alkoholu jednoho nebo obou rodičů. V 6 

rodinách se vyskytovalo nadměrné fyzické násilí mezi rodiči, nebo ve vztahu k dětem. Ve 4 

případech pak byla fyzická agrese dospělých kombinována s abúzem alkoholu. V rodině 

jednoho mladistvého se ukázala těžká závislost rodičů na návykových látkách.  

Celkem 3 matky a 5 otců mladistvých pachatelů mají sami v osobní anamnéze trestní 

stíhání.  

Dvě matky byly hospitalizované v psychiatrické nemocnici, recentně jsou léčeny 

ambulantně. 

Problematická se jeví i profesní anamnéza rodičů – odsouzení byli svědkem 

nezaměstnanosti, případně  vysoké míry fluktuace svých rodičů.  

O5: Jaký systém odměn a trestů byl v rodině odsouzených nastaven? 

Vzhledem k výše uvedené převaze rozporného výchovného řízení ze strany rodičů 

nebylo nastavení systému trestů ani odměn pro odsouzené v rodinách zcela jednoznačné a 

čitelné. Mladiství se ve fungování odměn a trestů orientovali jen částečně, tzn. některé 

jednání, kterého se dopustili a po němž dospívající očekávali trest, nakonec nebylo nikterak 

postiženo, jindy naopak. Zmatečně a nemotivačně působilo i praktikování pozitivního 

posilování.  
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O normálních sankcích v rodině v podobě přiměřených fyzických trestů a zákazů 

hovoří 9 odsouzených. Dalších 7 mladistvých dokonce jakékoliv trestání popírá. Naopak 3 

jedinci mají zkušenost s nadměrnými tělesnými postihy (surové praktiky odpovídající týrání).  

Dobré výsledky ve škole, sportovní úspěchy a pomoc v domácnosti vedly 

k pochvalným gestům ze strany rodičů mladistvých. Celkem 16 odsouzených potvrzuje 

praktikování ocenění. Nejčastějšími odměnami byla koupě elektroniky a oblečení, směrem 

k dětskému věku vzpomínají odsouzení na fyzickou blízkost – mazlení a pusy. Někteří 

mladiství vnímají jako formu odměny i tzv. kapesné. Mezi odsouzenými se výše i režim 

pravidelnosti finančního přísunu od rodičů lišily. Pouze 3 odsouzení negují zkušenost 

s chválením v rodině a popírají i praktikování kapesného.   

O6: Jaku roli hráli sourozenci (byli-li) a prarodiče odsouzených? 

Přestože pouze dva odsouzení byli fakticky jedináčky, ostatní měli sourozence, vztahy 

mezi sourozenci nebyly nijak ceněné. Byly spíše popisované jako rivalitní a emočně záporně 

nabité, nebo zdravě soupeřivé. (Ocenění existence sourozence, možná budování blízkého 

vztahu přichází na řadu až nyní ve vězení.) 

O prarodičích se odsouzení zmiňují spíše pouze v souvislosti s prázdninovými pobyty 

v dětství (jen 4 mladiství), ale celkově se nezájem odsouzených o prarodiče překrývá s jejich 

odklonem od sdílení a trávení volného času s rodiči. U několika málo jedinců představovali 

prarodiče vážené vzory, v jednom případě nahrazovali rodiče. Paradoxně ztrátu prarodičů po 

spáchaném TČ a pobytu ve vězení (zavržení mladistvých a nekomunikace ze strany prarodičů, 

příp. jejich úmrtí) si uvědomují mnozí až nyní.   

O7: Jakou úlohu připisují odsouzení vrstevnickým vztahům? 

Až na jednu výjimku (jednu mladistvou) všichni respondenti našeho výzkumu byli 

členy nějaké party, ve které trávili téměř veškerý volný čas i čas, kdy byli „za školou“. Život 

v partě představoval pro odsouzené ten pravý, uznávaný život, pro nějž neváhali mnohdy lhát 

svým rodičům a obětovat s nimi dobré vztahy i komplikovat si bezproblémové absolvování 

povinné školní docházky. Celkem 5 odsouzených trávilo s vrstevníky pravidelně i celé noci. 

S odstupem času ve vězení mladiství pak hodnotí život v partě nadále buď jako příjemnou 

životní etapu, nebo zpětně v partě spatřují viníka za své selhání.   
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O8: Jaké jsou preferované aktivity odsouzených s vrstevníky? 

Mladiství z našeho výzkumného šetření provozovali spolu s vrstevníky nejen 

s ohledem na jejich věk společensky nežádoucí aktivity – trávili spolu čas v době vyučování a 

setrvávali spolu do pozdních nočních hodin, bezcílně se toulali a někteří se při tom dopouštěli 

páchání trestné činnosti. Mezi preferované aktivity patřila konzumace alkoholických nápojů – 

pouze jeden mladistvý z celého souboru neguje zkušenost s popíjením vč. opilosti. Průměrný 

věk zahájení pravidelného užívání alkoholu je 13-14 let. Ve stejné době, s malým předstihem, 

průměrně ve 13 letech, začali mladiství kouřit. Všechny lze považovat za silné kuřáky, pouze 

jeden odsouzený zcela neguje zkušenost s pravidelným užíváním i experimentováním 

s nikotinem. Celkem 3 odsouzení se nestali konzumenty marihuany, ostatní ano. Naopak 4 

mladiství užívali pravidelně různé návykové latky (tzv. tvrdé drogy). Odmítavý postoj 

k návykovým látkám (vyjma marihuany) zaujímá 10 odsouzených.    

O9: Jakou povahu mají partnerské (sexuální) vztahy odsouzených? 

Většina odsouzených prožila již první lásku, 10 z nich hovoří i o zamilovanosti. Pouze 

2 mladiství sdělují, že nemají sexuální zkušenost. Průměrný věk 1. pohlavního styku je 14 let. 

Odsouzení mluví nejčastěji o 2-5 sexuálních vztazích. U 3 mladistvých se projevují 

abnormální sexuální fantazie (např. sadistický obsah).   

O10: S jakými učebními problémy se odsouzení potýkali a v čem byli ve škole úspěšní? 

Mezi nejproblematičtější a nejneoblíbenější předměty ve škole patřila jednoznačně 

matematika. Naopak k preferovaným se řadila tělesná výchova. 10 mladistvých uvedlo 

zkušenosti s opakováním ročníku (vlivem nezvládnutí učební látky či záškoláctví).   

O11: Vyskytly se výchovné problémy? Jakého druhu? 

U dvou třetin odsouzených se výchovné problémy promítly do sníženého stupně 

z chování na vysvědčení (u většiny až na 2. stupni). Nejčastějšími důvody kázeňského postihu 

bylo záškoláctví, dále problematický vztah s učitelem, roli sehrálo i násilí mladistvých a 

abúzus návykových látek.  
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O12: Jaké místo připisují odsouzení škole, osobě autority (učitele)? 

Až polovina odsouzených asociuje se školou příjemné vzpomínky. Stejné množství 

mladistvých paradoxně vítalo aktivity ze strany učitele, které titíž odmítali od svých rodičů. 

Jednalo se o projevy zájmu o osoby dospívajících a snahy o dialog s mladistvými.  

Sebereflexe odsouzených – mínění o sobě, postoj k TČ 

O13: Co považují odsouzení za svůj životní úspěch? 

Mladiství se až na dvě výjimky jednoznačně shodují na svém největším životním 

selhání, tedy na spáchaném trestném činu vraždy. Oproti tomu o životním úspěchu se jim 

uvažovat nedaří. Ti, kteří se před odnětím svobody věnovali více nějaké zálibě – nejčastěji 

sportu, zmiňují své úspěchy právě v souvislosti se sportovními výsledky. Někteří oceňují 

dosažené vzdělání, které jim však bylo umožněno již v průběhu výkonu trestu a solidně 

uvažují, že na svobodě by vzdělání nikdy nedokončili. Někteří odsouzení jsou pyšní na svou 

finanční nezávislost, která ale pramenila z páchání trestné činnosti.  

O14: Jaké jsou silné stránky odsouzených? 

Překvapivě 25% odsouzených si o sobě myslí, že mají klidnou povahu a stejný počet 

vyzdvihuje smysl pro pomoc druhým a slabším. Z projektivních vyjádření lze vyčíst i smysl 

pro humor a legraci. Pro mladistvé je rovněž důležité kamarádství a společenská povaha.  

O15: Kterých špatností ve své povaze jsou si odsouzení vědomi? 

Mladiství s obtížemi přistupovali rovněž k reflexi svých slabých stránek. Nejčastěji 

uvádí impulzivitu, sebestřednost a opakuje se i agresivita. Ostatní příklady negativ v povaze 

jsou pouze individuálně prožívané, tedy pro skupinu mladistvých odsouzených nevýznamné.  

O16: S jakými životními nesnázemi se odsouzení potkali a které hodnotí jako nejzávažnější? 

Odsouzení za své nejzásadnější selhání v životě považují logicky spáchaný trestný čin 

vraždy. Významné nesnáze v životě např. v podobě kontaktu s policií, neúspěchy ve škole aj. 

spojují mladiství ve stejné míře s vlastní komplikovanou povahou (povaha provokatéra, 

bitkaře) – 30%, s vlivem návykových látech (zejména abúzus alkoholu) – 30% a nakonec 

s lidmi ve svém okolí, tj. s partou vrstevníků, ale také s nedobrým rodinným zázemím (rozvod 

rodičů, disharmonické vazby v rodině, násilí, alkohol, nezvládnutí role vychovávajícího) – 

30%.  
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O17: Jak uvažují odsouzení o své budoucnosti (otázka konkrétních představ a reálnosti 

přání)? 

Mladiství v odchodu z vězení vidí příležitost „začít znovu“. Až dvě třetiny z nich věří 

v dobrou budoucnost a v realizaci svých očekávání a přání. Optimistické vize souvisejí 

s návratem k původní rodině, případně se založením své (nové) rodiny, dále s řádnými 

pracovními návyky, v některých případech i s dokončením vzdělání. Odsouzení se v těchto 

svých plánech beze zbytku shodují. U většiny z nich jsou úvahy pravděpodobně potencované 

různými resocializačními programy a pohovory v rámci výkonu trestu a nenabývají 

přesvědčivé konkrétní kvality. Představy o životě v budoucnu nejsou u odsouzených zatíženy 

žádným pesimismem, mladiství ve svých vizích nepracují s možným nezdarem. Někteří 

mladiství jsou nuceni navíc uvažovat o vlastním bydlení (odsouzení, kteří se nemají tzv. kam 

vrátit), jiní takto smýšlejí, přestože původní rodina by se jejich návratu nebránila. Nikdo 

z odsouzených již nechce znovu přijít o svobodu, navzdory většinové spokojenosti a 

naplněném smyslu života jsme nepozorovali u žádného mladistvého takové sžití s vězeňskou 

kulturou, které by je vedlo k preferenci života za mřížemi. Tedy všichni se obecně přiklání 

spíše k pravděpodobnosti dalšího nepáchání trestné činnosti – nicméně někteří výslovně 

vylučují opakování vražedného skutku, jiní ho za „jistých okolností“ nevyvrací (7 

odsouzených), další nevnímají drobné krádeže za tak závažné pochybení ve srovnání 

s vraždou a nejsou si jisti, zda v tomto ohledu neselžou. Věrohodnost těchto prezentovaných 

úvah jsme pro přesah záměru dizertační práce nezkoumali, a tak pouze čas prověří odhodlání 

odsouzených TČ nepáchat.  

O18: Prožívají odsouzení životní smysluplnost? 

Psychické rozpoložení a hodnocení životní spokojenosti a smysluplnosti vychází u 

odsouzených shodně (ve smyslu rozložení podle Gaussovy křivky) jako u nevězněné populace 

vrstevníků, ba dokonce jsou na tom uvěznění ještě o něco lépe. Přibližně polovina 

odsouzených tedy hodnotí svůj život jako průměrně naplněný, třetina vnímá svůj život jako 

vynikající a přibližně 20% odsouzených neprožívá dobré životní uspokojení. 

5) Popsat okolnosti spáchaného TČ a zjistit postoje odsouzených k němu (otázka motivace, 

prožitku viny a přístupu k výši trestu). 

Mladiství pachatelé vraždili převážně plánovaně – ve 13 případech a převážně ve 

spolupachatelství. K trestnému činu užili kombinaci násilí a nějakého předmětu. Vraždám 
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vévodí motiv finanční – celkem 8x, u 6 vražd je příčinou dominantně vztahová problematika a 

vraždy se sexuálním podtextem se odehrály ve 3 případech. Dvě vraždy souvisí hlavně se 

zlobou a patologií osobnosti. Jeden odsouzený popírá spáchání TČ vraždy, další 2 mladiství 

hovoří pouze o podílu na vraždě, ostatní (16 jedinců) spáchání TČ doznávají. Celkem 11 

odsouzených polemizuje s výší uloženého trestu ve smyslu otázky – lze roky ve vězení 

vyvážit vraždu člověka? 2 mladiství s výší postihu souhlasí, 6 nikoliv. 9 pachatelů projevuje 

v rozhovoru při reflexi trestného činu alespoň nějakou formu lítosti.  

Osobnostní charakteristiky odsouzených – odchylky od normy, agrese 

6) Zmapovat výskyt osobnostních odchylek od normy – např. sexuální deviace, poruchy 

osobnosti apod. u odsouzených. 

O19: Vyskytují se u odsouzených nějaké osobnostní abnormity, které jsou přímo spojené se 

spáchaným TČ? 

Přibližně třetina mladistvých spáchala svůj TČ vraždy v afektu, tzn. neunesla 

subjektivně vyhodnocenou frustrující skutečnost a nezvládla negativní emoce. U těchto 

odsouzených není pochyb o vysoké míře dráždivosti, impulzivity, minimálních inhibičních 

mechanizmech a nízké frustrační toleranci a neefektivních mechanizmech zvládání 

zátěžových situací.  

Dvě třetiny pachatelů vraždily po větších či kratších přípravách. Promýšlení TČ a 

důmyslná příprava jsou znakem obrovské hostillity k druhým lidem, schopnosti užít té 

nejzávažnější agrese a toho, co u dospělých pachatelů označujeme psychopatií. V několika 

případech je na místě uvažovat i o anetičnosti.  

U třech odsouzených můžeme spojovat TČ se sexuální deviací.  

U mladistvých se v různých metodách objevují závěry potvrzující přítomnost: 

antisociálních postojů a chování, impulzivity a agresivity, které se jistě do spáchaného činu 

promítly. 

Mladiství se také na výjimky v převážné většině potýkali s abúzem alkoholických 

nápojů (někdy i NL), někteří překonali i míru diagnózy závislosti a páchání trestné činnosti 

bylo tímto ovlivněné. 

 



188 
 

7) Zhodnotit agresivní tendence (vč. jejich vývoje) u odsouzených. 

O20: Jak zvládají odsouzení běžnou každodenní zátěž a jak fungují ve stresových situacích?  

Přibližně dvě třetiny mladistvých pachatelů běžnou zátěž v sociálních interakcích 

zvládají očekávatelným způsobem a ve shodě s populací vrstevníků. Ocitnou-li se odsouzení 

pod tlakem, případně pokud trvá situace frustrace delší čas, mají tři čtvrtiny z nich sklony 

k rigidnějšímu uchopení reality, dělají rychlé soudy, a dopouští se tak i impulzivních reakcí. 

Výsledky z použitých metod poukazují na rozpětí 50-80% odsouzených, pro něž je ve 

stresových situacích příznačná netrpělivost a neschopnost odkladu uspokojení, dráždivost, 

nižší sebekontrola a nedostatečná funkce inhibičních mechanizmů. Přibližně jedna třetina 

odsouzených se uchyluje i k agresivnímu jednání.  

O21: Jaká je objektivní i subjektivně vnímaná míra frustrační tolerance u odsouzených? 

Třetina odsouzených explicitně hovoří v rozhovorech o své vznětlivosti, impulzivitě. 

Naopak čtvrtina odsouzených se považuje za klidné jedince. (Toto) subjektivní vnímání míry 

frustrační tolerance není zcela v souladu s objetivním vyhodnocením za použití testové baterie 

– viz předchozí otázka. Odsouzení mají tendenci prezentovat se spíše v pozitivnějším duchu – 

tzn. mnohem méně se vnímají jako dráždiví, s vyšším prahem frustrační tolerance, než jaká je 

skutečnost.  

O22: Mají odsouzení internalizované společenské normy a pravidla? Jaký postoj k nim 

zaujímají? 

O odsouzených nelze říci, že by neznali nároky společnosti na pravidla a normy 

v jednání. Aktuálně ve výkonu trestu se dokonce většina odsouzených (80%) jeví jako jedinci 

s uspokojivě socializovanými interpersonálními tendencemi. Na druhou stranu antisociální 

rysy osobnosti (postoje i chování) jsou zřejmé a nabývají významných rozměrů až na jednu 

výjimku u všech odsouzených. O postoji odsouzených k pravidlům, zákonům apod. vypovídá 

mj. i další trestná činnost mladistvých – necelá polovina (8 jedinců) pyká nejen za TČ vraždy, 

ale za mnohé jiné protizákonné aktivity. Lze předpokládat, že minimálně 50% našich 

respondentů  má na svědomí i jinou trestnou činnost, než za kterou jsou odsouzeni (která byla 

odhalena a prokázána).  
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O23: Jakou roli zaujímá alkohol a jiné návykové látky v životě odsouzených, zejm. ve vztahu 

k páchání TČ? 

Vztah odsouzených ke konzumaci návykových látek je obecně velice kladný. Mezi 

odsouzenými jsou 4, kteří se hlásí k pravidelnému užívání návykových látek (tzv. „tvrdých“ 

drog), 12 jedinců potvrzuje pravidelné kouření marihuany a 14 respondentů přiznává 

pravidelné stavy těžké opilosti. Informace o přímém vlivu požití návykové látky na spáchání 

TČ vraždy se nám nepodařilo jednoznačně zjistit, ale je jistě velmi pravděpodobné, že určitá 

míra vlivu požití a chronického užívání návykových látek se na páchání trestné činnosti 

podílely. 

7.8 Odsouzená děvčata – charakteristiky a výzkumná zjištění 

Součástí výzkumného souboru mladistvých pachatelů násilné trestné činnosti byla i 

dvě dospívající děvčata. Jednalo se o jediné dvě odsouzené (dále „odsouzená A“ a 

„odsouzená B“), které v ČR tehdy byly ve výkonu trestu pro trestný čin vraždy.  

V této kapitole tedy přiblížíme výzkumná zjištění z šetření (v souladu s cíli a otázkami 

výzkumu celého souboru mladistvých) týkající se obou pachatelek. Pozornost rovněž 

věnujeme charakteristikám, které jsou u děvčat specifické, kterými se liší v různé míře od 

mladistvých chlapců.  

Obě odsouzené spáchaly svůj trestný čin ve věku 17 let, tedy přesně ve věku, který je 

v celém souboru nejčastější. Rovněž obě dívky jsou „pouze“ pachatelkami trestného činu 

vraždy, jiný trestný čin u nich nebyl aktuálně prokázán. Odsouzená B byla však již 

v minulosti soudně stíhána za krádeže, měla podmíněný trest. Odsouzená A i B jsou 

vražedkyněmi rodinného příslušníka – v případě odsouzené A se jednalo o vlastní matku, 

v případě odsouzené B o vlastního otce. Z tohoto hlediska – závažnosti spáchaného skutku se 

obě mladistvé odlišují od mladistvých vrahů, kteří svůj TČ spáchali na jedincích cizích, nebo 

známých (bez emoční vazby), pouze jeden mladík z celého souboru vraždil v rodině. 

K vraždám ze strany dívek došlo v domácím prostředí obětí. Okolnosti spáchaného činu 

ukazují na vraždy v afektu, které následovaly po konfliktu (a chronických sporech) mezi 

pachatelkami a jejich oběťmi. Zatímco odsouzená A vraždila společně se svým tehdejším 

(dospělým) přítelem, resp. byla přihlížejícím svědkem a asistovala při odklízení těla oběti, 

odsouzená B činila sama. Odsouzená B byla pod vlivem alkoholu, stejně tak její oběť byla 

silně opilá. Oběť odsouzené A zemřela po útocích kladivem a nožem, nástrojem vraždy oběti 
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odsouzené B byl nůž. V obou případech se jednalo o mimořádně brutální čin, oběti 

prokazatelně trpěly. Odsouzená B s klidem hovoří o průběhu činu včetně své tvrdosti – 

odmítla prosby otce o přivolání lékařské pomoci po napadení a nechala jej umírat, zatímco se 

sama osprchovala a vyrazila ven. Odsouzená A i po 5 letech od tragédie hovoří o svém činu 

sice ochotně, ale s velkou mírou vnitřní nepohody. (Den po rozhovoru je k odsouzené A 

volána rychlá záchranná služba pro disociační záchvat.) Odsouzená A přiznává každodenní 

vzpomínku na svou matku. Celou reflexi provází smutek nad ztrátou blízké osoby a výčitky, 

že oběti neposkytla pomoc. Odsouzená B 2 roky po činu chová vůči oběti nenávist, činu lituje 

pouze ve smyslu vlastních ztrát (svobody), s obětí soucit neprožívá. Rovněž necítí vinu 

v absolutní míře, nýbrž z 50% - má za zlé matce, že se s otcem dříve nerozvedla a dopustila 

domácí teror, tzn. mladistvá byla opakovaně svědkem násilných a alkoholových scén. 

S pocitem viny souvisí i následné jednání odsouzených – zatímco se odsouzená A sama po 10 

dnech po činu přihlásila na PČR (navzdory obavám z komplice, trvajícím dodnes), odsouzená 

B lhala vlastní matce – na hluchý telefon otce reagovala, že otec „je asi zase někde vožralej“, 

nakonec byla po 4 dnech zadržena PČR. Odsouzená A se ve vazební věznici pokusila o 

sebevraždu a nejednalo se o demonstrativní záležitost. Postoj k spáchanému trestnému činu 

lze odečíst také z názoru na výši trestu odnětí svobody – odsouzená A s trestem smrti 

nesympatizuje, přesto vnímá a verbalizuje, že svůj trest si ponese do konce svého života a 

žádná sazba odnětí svobody tento pocit nesejme (odsouzena na 8 let). Odsouzená A o svých 

prožitcích a zatíženém svědomí hovoří ze všech mladistvých vrahů nejvěrohodněji. Myšlenky 

na spáchaný TČ a sebekritika se u ní intenzivně objevují i v rámci nedokončených vět a Logo 

testu. Dotyčná uvažuje o možnostech odčinění svého zločinu i do budoucnosti – přeje si 

pracovat pro charitu jako sociální pracovník a pomáhat slabším lidem. Odsouzená B trest 

smrti jako alternativu trestu nevylučuje, pro sebe by viděla vyšší trest, než který soud vynesl 

(odsouzena na necelých 5 let). Také se pozastavuje nad dvojím přístupem k vraždám 

páchaných dospělými a mladistvými – výši trestu by sjednotila dle přístupu k dospělým 

pachatelům. Přístup pachatelky B k spáchanému trestnému činy je spíše deskriptivní, 

odosobněný.  

Z výsledků šetření se ukazuje, že obě odsouzené pobyt ve vězení snášejí, přivykly 

režimu, odsouzená A i B si studují učební obor a připravují se na další životní etapu. 

Obě odsouzené nevybočují od většiny ostatních respondentů z výzkumu svými 

optimistickými vizemi do budoucna. Mají své plány a věří v jejich naplnění, ačkoliv 

odsouzená A vyjadřuje obavy z komplice i z odsouzení společností. Obě odsouzené však 
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referují konkrétněji o svých představách po propuštění z vězení (na rozdíl od mladistvých 

chlapců), jejich plány se jeví tudíž i reálnější.  

Vzhledem k podpoře rodinných příslušníků odsouzených dívek se jeví návrat na 

svobodu jako příznivější pro odsouzenou A. Sama hovoří o tom, že paradoxně ztráta matky 

přinesla zrod kvalitativně jiného vztahu s otcem. Až ve vězení měli možnost si vyjasnit 

okolnosti rozvodu, které odsouzená A znala pouze z verze matky a otce na čas ze svého života 

odstřihla. To, že odsouzená A vnímá podporující přístup otce a především lásku (odsouzená 

líčí, že se s otcem sbližují i fyzicky – objímají se, chytí za ruce, dají pusu) a jistotu, že se bude 

mět kam po výkonu trestu vrátit, je významný protektivní faktor. Na druhou stranu část 

rodiny (prarodiče) odsouzenou A zcela přestala kontaktovat, což není výjimečná reakce na 

spáchaný trestný čin (v souladu s reakcemi některých příbuzných odsouzených mladistvých 

vrahů z našeho šetření).  

Odsouzená B se po ukončení trestu bude muset zřejmě více spoléhat na sebe. O část 

příbuzných svým skutkem rovněž přišla (nevlastní sourozenci, prarodiče), s matkou jsou ve 

„vlažném“ kontaktu. Nemají nač navázat z minulosti a ani pobyt ve vězení vztah příliš 

nenastartoval. Prógnoza obstání ve společnosti se jeví z těchto důvodů u odsouzené B méně 

pravděpodobná, nebo rozhodně komplikovanější.  

Odsouzená A žila s oběma rodiči do 14 let, poté následoval jejich rozvod. Krizi rodičů 

vnímala cca rok. Do té doby uvádí šťastné dětství, byť trpěla často samotou – rodiče hodně 

pracovali a vydělávali (matka stavbyvedoucí, otec OSVČ v pojišťovnictví). Jednou za rok 

vyjeli na pěknou dovolenou, jinak společného času bylo málo a chvíle pospolitosti souvisely 

s občasnou přípravou do školy. Odsouzená A zpětně vnímá, že potřebovala s rodiči trávit více 

času – jako jedna z mála vyslovuje tuto potřebu. Chybělo jí povídání a mazlení. O nenaplnění 

potřeby být milován není pochyb. Sama oba rodiče milovala. Citové a morální útočiště 

hledala s uspokojením u prarodiče (dědeček z matčiny strany), zmiňuje i milé zážitky 

(ocenění) od vyučujícího.  Po rozvodu rodičů žila krátce se svým otcem z praktických důvodů 

(blízkost školy, kam chodila), pod vlivem rozhovorů s matkou následně otce vnímala jako 

viníka rozpadu manželství a rodiny a na čas s ním kontakt uzavřela a přestěhovala se k matce.  

Životní etapu do 13 let hodnotí odsouzená A jako nejkrásnější, přestože v Dotazníku o 

způsobu výchovy v rodině jsou oba rodiče reflektováni jako slabí se záporným vztahem 

k odsouzené A. Těmto výstupům odpovídá i další informace o fungování rodiny – odsouzená 

A nemá zkušenost s pochvalou, odměnami, kapesné mívala jen občas, nepravidelně, také 
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tresty nebyly příliš časté a jen mírné. Pozitivní je, že odsouzená A rozuměla, proč k nim došlo 

a vnímá je jako oprávněné.  

Odsouzená A byla zvyklá pomáhat v domácnosti, sama se dobrovolně věnovala úklidu 

i rukodělným činnostem (šití apod.).   

V případě odsouzené B nepatří období před spácháním TČ mezi šťastné. Odsouzená B 

byla opakovaně svědkem násilných scén mezi rodiči, agresi otce vůči matce hodnotí dokonce 

jako nejhorší zážitky svého života. Odtud plyne i celoživotní nenávistný postoj odsouzené B 

k otci, posléze oběti vraždy. Postoj, který trvá i po jeho smrti. Oba rodiče odsouzené B byli 

silní pijani.  

Všichni členové rodiny si žili svým životem, společných momentů, sdílení příliš 

nebylo. Odsouzená B má jen matné povědomí o zaměstnání svých rodičů (matka „nějaký 

výuční list“, pracovala jako uklizečka, otec také výuční list, ale zaměstnání neznámé) a 

naopak rodiče nebyli obeznámeni s děním v životě své dcery. Také citovou vazbu lze 

vykládat jako mimořádně lhostejnou mezi všemi rodinnými příslušníky. Odsouzená B 

přiznává, že svým rodičům opakovaně lhala, neměla zájem s nimi trávit čas, na chodu 

domácnosti se nijak nepodílela, byla nezvladatelná (nerespektovala nic) – „chudák máma 

nevěděla, co se mnou“ a svým jednáním se opakovaně dostala do výchovných ústavů. 

V reflexi v Dotazníku způsobu výchovy v rodině rodiče vychází rozdílně, výchova matky je 

odsouzenou B hodnocena jako slabá, avšak s kladným emočním vztahem, působení otce bylo 

vnímáno jako silné, přísné a se záporným vztahem k odsouzené B.  

V různých momentech celého šetření nápadně vystupuje nesaturovaná potřeba přijetí, 

lásky odsouzené B. Odsouzená B toužila a touží po projevech lásky („Mohli mi třeba říct, že 

jsem šikovná.“). Nemá zkušenost s praktikováním odměn, projevů blízkosti. Trestání v rodině 

formou zákazů zažila, ale nulový efekt vedl rodiče k rezignaci celého výchovného působení.  

Rodiče odsouzené A ani B nebyli nikdy soudně stíhaní.  

Odsouzená A absolvovala na svobodě bez prospěchového zaváhání základní školu, 

chvíli studovala víceleté gymnázium, následně započala učební obor.  Má jednu zkušenost se 

sníženým stupněm z chování na vysvědčení – důvodem byly zvýšené neomluvené absence. 

Odsouzená A čas za školou trávila výhradně doma, nepatřila do žádné party (ojedinělá 

skutečnost z celého souboru mladistvých).  Své záškoláctví vysvětluje svou povahou – má 

sklony k depresivně-úzkostnému prožívání a vyhýbání se situacím, které nejsou komfortní. 
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Jakmile ji ve škole čekalo zkoušení, vystoupení před spolužáky, zvolila strategii úniku. 

Současně však zmiňuje, že někdy zůstávala doma jen proto, aby byli nuceni rodiče si ji 

všimnout. 

Odsouzená B měla problémy při studiích podstatně závažnější. I ona zvládla povinnou 

školní docházku na svobodě a zahájila studium na odborném učilišti. Měla však 

diagnostikovanou specifickou poruchu učení a prospěchově se pohybovala spíše mezi horšími 

žáky. Celý druhý stupeň základní školy mívala snížený stupeň z chování na vysvědčení. 

Důvody pro to byly závažné – odsouzená B měla konflikty s ostatními žáky, docházelo 

k častým střetům s vyučujícími, odsouzená B byla drzá, vulgární, v anamnéze má i napadení. 

Za své jednání vysloužila trest vyloučení ze školy a jeden z pobytů ve výchovném zařízení.  

Ani jedna z dívek neměla ve škole v oblibě matematiku, odsouzená A měla ráda 

hodiny biologie a odsouzená B tělesnou výchovu. 

Ambice na dosažené vzdělání se u obou odsouzených značně odlišují. Zatímco 

odsouzená B bude spokojená s výučním listem, odsouzená A měla v plánu před svým 

trestným činem vystudovat právnickou fakultu a získat vysokoškolský diplom. Vzhledem 

k události bude usilovat o studia teologické fakulty. Trend vysokoškolského směřování je 

mezi mladistvými ve vězení zcela ojedinělý. 

Úroveň rozumových schopností obou odsouzených je mírně podprůměrná ve srovnání 

s normativním rozložením v populaci. Odsouzená A dosahuje o něco lepších výsledků – 

celkové IQ 88, verbální 89 a performační 88. Odsouzená B pak analogicky 78, 83 a 76.  

Zájmy a volnočasové aktivity děvčat byly značně rozdílné. Odsouzená B vzpomíná na 

hraní na kytaru, jiné činnosti ani zaměření není s to vybavit. Oproti tomu odsouzená A 

jmenuje bohatý výčet činností, které ji těšily. Chodila do kroužků tance, gymnastiky, zalíbení 

našla ve sdružení „Šikovné ruce“ a největší láskou byli koně. Odsouzená A dokonce jednoho 

vlastnila. Těžce nesla, když jí ho rodiče z finančních důvodů prodali. Bylo to období, kdy 

osouzená A prožívala dvě ztráty najednou – v jeden okamžik přišla rozvodem rodičů o svou 

kompletní rodinu a současně o milovaného koně. Pro dívku měl prodej blízkého tvora dopad 

přesahující řešení finanční situace rodičů, odsouzená A cítila zradu. Pozitivní vztah ke 

zvířatům je v tomto případě výjimečný, u ostatních odsouzených láska ke zvířatům absentuje, 

přestože všichni z výzkumného šetření měli doma nějakého domácího zvířecího mazlíčka. 
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I přes četné volnočasové zaměstnání ani odsouzená A neunikla lákadlu kouření. 

Přibližně od 15 let je závislou a silnou kuřačkou. Od stejného věku je příležitostnou 

konzumentkou piva, má dvojí zkušenost s opilostí. Návykové látky nikdy neužila. Oproti 

ostatním respondentům je tato spíše ukázněná. Odsouzená B má naopak značné zkušenosti jak 

s návykovými látkami (experimentálně tvrdé drogy a pravidelně marihuana), tak s alkoholem. 

Pod vlivem alkoholu spáchala i svůj trestný čin. Byla opakovaně v nemocnici pro intoxikaci 

alkoholem, bez příjmu alkoholu procházela z počátku výkonu trestu abstinenčními příznaky. 

Od 14 let je i kuřačkou. Finanční prostředky na potřeby konzumace návykových látek 

získávala prostřednictvím krádeží v partě.  

Odsouzené A i B přiznávají 3 sexuální partnery. Nejdelší vztah trval u odsouzené A 1 

rok, u odsouzené B pak 2,5 roku. Poslední partner odsouzené A je současně spolupachatelem 

TČ vraždy. Odsouzená A byla 2x zamilovaná, odsouzená B vyjadřuje pochybnost, že tento 

prožitek zažila. Zejména u odsouzené B je tato skutečnost - praktikuje dlouhodobě sexuální 

aktivity s nemilovaným objektem - hodna reflexe a vzhledem k informacím z jiných oblastí 

výzkumného šetření je možné vyjádřit pochybnost o schopnosti mít rád (kromě sebe). Je také 

zřejmé, že intimní život zahájila pod zákonnou hranicí pro 1. pohlavní styk, což ovšem není u 

odsouzených žádná výjimka.  

Z výzkumu životní spokojenosti a naplnění smyslu života vyplývá, že obě odsouzené 

prožívají průměrné naplnění své životní cesty (ve srovnání s populací mladistvých vrahů i 

populace), ale odsouzená A vyhodnocuje svůj životní příběh o něco pesimističtěji. Je vůči 

sobě kritická, mínění o vlastní osobě je značně formované trestným činem. Hnacím motorem 

je přání vlastního částečného odčinění vražedného činu. Domov a rodina představují jistotu. 

Dominující nálada je smutná. Nejtěžší období zažívá odsouzená A ve vězení. Odsouzená B 

projevuje tendenci spíše hodnotit druhé, sebereflexe ve vztahu ke spáchanému trestnému činu 

je povrchní. Opakovaně zaznívá touha po projevech lásky a vyjádření, že absence lásky jí 

vždy vadila. Budoucnost odsouzené B je percipována spíše jako očekávání od druhých než 

vlastní přičinění a aktivita. Mnohem hůře než pobyt za mřížemi odsouzená B nesla spory a 

bitky rodičů.  

S obtížemi skládají obě respondentky charakteristiky sebe samých, negativa vybavují 

spíše než silné stránky osobnosti, což jistě do určité míry odráží celospolečenskou 

zdrženlivost v chválení se, ale především to souvisí s minimální zkušeností odsouzených 
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s pozitivní zpětnou vazbou, s oceněním ze strany rodičů (ani u jedné v rodině nefungovalo 

praktikování systému odměn, chválení).  

Odsouzená A si je vědoma své tvrdohlavosti, uzavřenosti a sklonů k vyhýbání se 

nepříjemnostem. Naopak si na sobě cení dovednost vyslechnout druhé – „jsem fakt vrba“. Je 

ráda, že usiluje o studium na vysoké škole a je pyšná na zvrat ve vztahu s otcem.  Odsouzená 

B vyzdvihuje svou vytrvalost při dosahování svých cílů (jakýchkoliv!) a vnímá se jako 

empatická (tuto vyslovenou vlastnost však vystihuje spíše moudrost: přání otcem myšlenky). 

Naopak zmíněná negativa odsouzené B jsou rozhodně věrohodnější a odpovídají obrazu 

dotyčné z jednotlivých metod i osobního kontaktu. Odsouzená B je na prvním místě agresivní, 

pak náladová i sprostá. Ví, že je výbušná.  

V metodách vyhodnocujících osobnostní předpoklady odsouzených pro jednání 

v zátěžových situacích (nejen) se jeví odsouzená B skutečně jako velice impulzivní bytost se 

zvýšenou mírou vnitřního napětí. V případě déle trvající frustrace se odsouzená stává 

netolerantní k situaci a má tendenci útočit na své okolí, následně s potřebou se vyvinit. 

Dominantní vlastností odsouzené B se ukazuje nedostatečná sebekontrola, hostilita k druhým 

a agresivita ve zvýšené míře. Mezi další výstižné charakteristiky patří neschopnost přijmout 

zodpovědnost za své konání, narcizmus. V sociálních interakcích je náročná na druhé, sama je 

intaktní. Všechny vztahy s druhými jsou tedy problematické, zatížené nesnášenlivostí 

odsouzené B a neochotou přizpůsobení se. Popis osobnosti doplňuje přítomnost antisociálních 

postojů odsouzené B včetně antisociálního chování. V osobnostním dotazníku MMPI-2 se 

rovněž odráží narušené rodinné vazby.  

Také odsouzená A v Hand testu vychází jako impulzivní. Další výstupy z použitých 

metod jsou v souladu se zjištěními z rozhovoru – odsouzená A se při zátěži adaptuje a odklání 

se od potřeby problém řešit, tzn. neprodukuje aktivitu a setrvává v pasivitě. Je silně 

introvertní, žije se svými strachy včetně malé důvěry v sebe sama. Podhodnocování se brání 

odsouzené A v navazování mezilidských interakcí, ačkoliv je schopna prožívat pozitivní city 

k lidem a stojí o ně. Také odsouzená A vnímá odcizené vazby v rodině, rodina pro ni 

nepředstavuje podporu a zázemí (pravděpodobně toto hodnocení vychází zejména z období 

rozvodu rodičů a ze zkušensotí, kdy se cítila osamělá, oproti tomuto výstupu z MMPI-2 dnes 

hovoří o rodině-otci jako jistotě a o tom, co ji drží při životě, v opačném případě by pokus o 

sebevraždu zopakovala). Odsouzená A zvýšeně skóruje ve škálách antisociálního chování, 
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což svědčí pro výskyt nějakého jednání v rozporu s pravidly společnosti, současně je patrný 

sklon vidět za svými pochybeními druhé jedince, a tedy potřeba obhájení sebe.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že obě odsouzené mají řadu společného, a to i 

s odsouzenými chlapci, na druhou stranu mezi nimi (děvčaty i celou zkoumanou skupinou) 

nacházíme malé či zásadní odlišnosti. Nelze tedy činit jednoduché závěry a srovnání. 

Zatímco odsouzená B patří mezi jedince, kteří jsou problematičtí podstatou své osobnosti a 

mírou své patologie předčí i několik mladistvých opačného pohlaví, a bude se potýkat 

s velkou mírou pravděpodobnosti s komplikacemi i nadále, také z důvodu nedostatečné 

sociální opory v rodině, odsouzená A se vymyká, zdá se, od vrstevníků nevězněné populace 

„pouze“ spáchaným trestným činem, tedy nikoliv dramaticky osobnostními 

charakteristikami ani zkušeností s rodinným fungováním. Odsouzená A nemá v anamnéze 

závažnějších selhání (např. ve škole, proti společnosti apod.). K vraždě zřejmě došlo vlivem 

kumulace jednak neuspokojených volání dotyčné po blízkosti s rodiči, po společném sdílení, 

dále možná v důsledku nedostatečné pomoci při zvládání vlastních úzkostných prožitků, 

jejichž vlivem se odsouzená citově navázala na problematického partnera, který však dojem, 

že je odsouzená A někým milována, uspokojil. Odsouzené A lze věřit prožívání viny, tedy i 

prognosticky se jeví otázka recidivy nebo střetu se zákonem jako méně pravděpodobná. 

Zásadní role hraje i podpora vlastního otce.  

 

7.9 Vybraní mladiství – komparativní přehled výzkumných zjištění při opakování šetření 

Jedním z řešitelských úkolů bylo porovnat dvě skupiny mladistvých vrahů, kteří byli 

do výzkumu zařazeni již v roce 2008, resp. 2011 z hlediska zejména psychosociálních 

charakteristik. Současně opakované zařazení původně 5 a následně definitivně 4 mladistvých 

odsouzených do obou výzkumných skupin umožňuje jistou longitudinální úvahu.  

Shrnutí vybraných charakteristik výzkumných skupin poskytuje tab. 45 a následující 

text.  
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7.9.1 Komparace výzkumných souborů z let 2008 a 2011 

Tab. 45 Komparace vybraných položek výzkumných souborů z let 2008 a 2011 

  2008 2011 

celkový počet N 11 19 

počet žen 0 2 

jiný TČ 4 (36%) 8 (42%) 

průměrná výše trestu 7,5 let 6,6 let 

následné OÚL 1x 2x 

průměrný věk v době TČ 16,6 let 16,7 let 

vražda ve spolupachatelství 8x 11x 

vražda individuálně 3x 8x 

oběť z rodiny 2x (18%) 3x (15%) 

oběť cizí 7x (64%) 5x (25%) 

oběť známá-blízká osoba 2x (18%) 12x (60%) 

vražda v afektu, situačně daná, krátce plánovaná 10 6 

vražda jednoznačně plánovaná předem 1 8 

VTOS v rodině mladistvých 3x 5x 

Dotazník o zp.výchovy v rodině:     

převažující styl-otec 

záporný vztah; rozporné 

řízení 

záporný; rozporné, slabé, 

silné 

převažující styl-matka 

záporný vztah; rozporné 

řízení záporný; rozporné 

LOGO test: prům. výsledek 14b. 14b. 

Rosenzweigův obr. dotazník:     

typ-odpovědi E-D 34,80%   

typ-odpovědi O-D 37,50%   

typ-odpovědi N-P 27,70%   

směr-agrese E-A 46,20%   

směr-agrese I-A 20,10%   

směr-agrese M-A 33,70%   

 

Charakteristiky výzkumných souborů 

Zatímco v roce 2008 bylo testováno celkem 11 mladistvých vrahů a nebyla mezi nimi 

žádná mladistvá žena, o 3 roky později byl výzkumný soubor větší – čítal celkem už 19 

mladistvých a zahrnoval i 2 mladistvé odsouzené.  

Vyjma základního předpokladu zařazení do výzkumné studie, tedy spáchání trestného 

činu vraždy, se odsouzení pachatelé z roku 2011 více dopouštěli i jiné prokázané trestné 
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činnosti – 42% z nich je souzeno i pro jinou trestnou činnost, mladiství z roku 2008 jsou 

trestání za jiné trestné činy méně – v 36%.  

Navzdory této skutečnosti byla první testovaná skupina úhrnně trestána přísněji než 

druhá, průměrná výše trestu činila 7,5 let, resp. 6, 6 roků. Avšak soubor z roku 2011 má 2 

odsouzené, kteří se po odpykání trestu ve vězení musí podrobit ještě následnému ústavnímu 

ochrannému sexuologickému léčení, zatímco soubor z roku 2008 má pouze jednoho 

mladistvého. (Ve všech případech se jedná o muže.) 

Obě skupiny mladistvých odsouzených se téměř vůbec neodlišují průměrným věkem 

v době spáchání trestného činu vraždy – v prvém případě byl průměrný dosažený věk 16, 6 

let, ve druhém 16, 7 roků.  

Charakteristiky trestného činu vraždy a postoj odsouzených k němu 

V obou šetřeních převažovaly vraždy páchané ve spolupachatelství nad individuálně 

provedenými skutky, avšak rozdíl v 1. skupině byl značný – vraždy ve spolupachatelství byly 

téměř 3x četnější než provedené jedním jedincem. Oproti tomuto v roce 2011 mladiství ve 

spolupachatelství spáchali 58% vražd a individuálně 42%, rozdíl tedy není tak významný.  

Zásadního rozdílu pak nabývá dimenze okolností spáchané vraždy – důmyslné 

plánování trestného činu se dopustil pouze jeden pachatel ze souboru z roku 2008, což 

představuje 9% všech vražd, ostatní vraždy (91%) se udály spíše po konfliktech, které 

vyeskalovaly do nejnásilnějšího činu. U mladistvých z roku 2011 se trend okolností vraždy 

dramaticky změnil, podíl činů plánovaných a těch, které byly spíše následkem 

problematických situačních interakcí, je téměř vyrovnaný. Plánovaných činů oproti 1. šetření 

jednoznačně přibylo – připravované vraždy představují 42% všech vražd páchaných 

mladistvými a 58% jsou činy páchanými v afektu, nebo po konfliktní interakci (jinak lze také 

vyjádřit, že třetina vražd byla spáchána v afektu, zbytek, tj. dvě třetiny po kratším či delším 

plánování skutku).  

Rovněž povaha obětí mladistvých pachatelů doznala v roce 2011 opravdu významné 

změny. Celých 75% vražd bylo spácháno na osobách známých, blízkých a rodinných 

příslušnících. Pouze ¼ obětí byly cizí neznámé objekty. Naopak v roce 2008 představovali 

cizí jedinci největší počet obětí mladistvých pachatelů – přibližně ⅔. Třetinu pak tvořily 

dohromady oběti mladistvým známé a rodinní členové.  
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V obou výzkumných souborech se vyskytli jedinci, kteří se k spáchání trestného činu 

vraždy nepřiznávají. V roce 2008 i 2011 byl v souboru vždy jeden mladistvý popírající 

vražedný čin (jedná se o téhož odsouzeného), v novější studii se navíc objevují další 2 

mladiství, kteří hovoří pouze o částečném podílu na spáchání trestného činu vraždy. Přibližně 

polovina odsouzených v obou šetřeních vyjadřuje nějakou formu lítosti svého konání.  Po 

jednom odsouzeném v obou souborech zaznívá úlek nad tím, „co je (dotyčný) zač“. Ochota 

vracet se k vraždě a hovořit o ní je u 3 (rok 2008), resp. 4 odsouzených (rok 2011) snížená. 

Dotyční vysvětlují tento fakt konstatováním, že považují trest odnětí svobody za dostatečný 

trest a není třeba otevírat nepříjemné téma znovu. Bohužel celkem 3 odsouzení z dříve 

realizovaného výzkumu vyjadřují explicitně obavy z opakování trestného činu. U novějšího 

šetření jsou referovaná subjektivní očekávání odsouzených mnohem závažnější – dohromady 

8 odsouzených explicitně připouští možnost a vyjadřuje obavu z recidivy, 7 z nich pak z 

recidivy nejzávažnějšího trestného činu, 1 nevylučuje „pouze“ majetkovou trestnou činnost 

(násilný čin popírá). Ve 2. skupině se navíc objevují hlasy, které hovoří o svém trestném činu 

jako o aktu „dobra“ – v alarmujících 4 případech.    

Rodinné klima odsouzených 

Obě skupiny mladistvých pachatelů v rozhovorech referují převážně o dobrých 

vztazích alespoň s jedním z rodičů, nicméně v písemné posuzovací metodě (Dotazník pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině) vyznívají vnímané vztahy komplikovaněji a méně 

příznivě. Vztahy otců i matek mladistvých obou výzkumných skupin jsou nejčastěji 

odsouzenými vůči sobě reflektovány shodně jako záporné. Výchova otců ze souboru z roku 

2008 je nejčastěji percipována jako slabá, v roce 2011 je vyrovnaná rozporná, slabá a silná 

forma výchovného vedení. Výchovné řízení matek v roce 2008 bylo hodnoceno nejčastěji 

jako rozporné, nebo slabé, v roce 2011 pak nejčastěji jako rozporné.  

Styl rodinného života, způsob trávení volného času i zatížení rodin mladistvých 

patologickými jevy (násilí v rodině a abúzus návykových látek) včetně zkušeností s vězením 

se v obou výzkumných souborech shoduje (podrobněji viz předchozí text a Běhalová, 2009, 

resp. 2010). 

Agrese v každodenní (běžné) zátěži 

Vzhledem k agresivní povaze trestného činu vraždy bylo předmětem našeho zájmu 

chování odsouzených v zátěžových situacích (zjišťováno pomocí Rosenzweigova 
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obrázkového frustračního testu). Přestože jsme v obou šetřeních pracovali s metodou trochu 

odlišně – v roce 2008 nás zajímala pouze frekvence skórů jednotlivých směrů agresivního 

jednání a typů odpovědí v zátěžových situacích a v roce 2011 jsme postupovali komplexně 

podle manuálu vypracovaného na českou populaci (Čáp, 2010) – je možné nabídnout 

výzkumná zjištění obou zkoumaných souborů.  

U mladistvých ze skupiny z roku 2008 je téměř v polovině případů (E-A 46, 2%) 

agrese obrácena nejčastěji vůči okolí a naopak nejméně často na vlastní osobu (I-A 20, 10%).  

Nejčastějším typem odpovědí je v 37, 50% typ O-D, následuje těsně typ E-D v 34, 80% a 

nejméně často jsou zastoupeny odpovědi typu N-P v 27, 70%. Znamená to tedy, že pokud 

mladiství prožívají zátež a jsou frustrovaní, mají potřebu tento prožitek ventilovat, dále 

zaměřují svou pozornost na obranu svého ohroženého „já“ a naopak nejméně často mají 

potřebu řešit vzniklé problémy konstruktivně.   

Odsouzení ze souboru z roku 2011 skórují nejčastěji ve všech kategoriích (směr agrese 

i typ odpovědi) očekávatelným způsobem ve srovnání s celou vrstevnickou populací, tedy bez 

nápadností v užití agrese. Pouze jeden odsouzený používá strategie hostility a agrese 

zaměřené vůči okolí více, než je běžné a naopak 7 mladistvých směřuje agresi do svého okolí 

méně než vrstevníci. Jeden odsouzený na sebe útočí méně a 6 mladistvých naopak více, než je 

v populaci běžné. 7 mladistvých vyjadřuje potřebu se zátěži, konfliktům zcela vyhnout o něco 

více, než je pro vrstevníky typické. Také zvýšenou potřebu konfliktní situaci řešit vykazuje 

celkem 8 mladistvých, naopak 2 mají míru této potřeby sníženou.  

S opatrností v interpretaci lze říci, že jedinci ze skupiny z roku 2011 mají více zájem 

na konstruktivním řešení problémů a mají spíše sklon k autoakuzaci než k agresi cílené do 

okolí.       

Reflektovaná náplň životního smyslu a očekávání od budoucnosti 

Oba výzkumné soubory zcela totožně podávají o sobě obraz většinou průměrně 

spokojených jedinců, bez prožívané frustrace (použit LOGO test) – průměrné celkové skóre 

v obou výzkumech dosahuje shodně 14 bodů, avšak jednotlivé bodové rozložení a detailnější 

analýza přináší zajímavé informace odlišující oba výzkumné soubory. Starší soubor generuje 

73% odsouzených (tj. 8 jedinců), kteří se nachází v pásmu průměrně spokojených jedinců, 

majících dobrý životní smysl. /Očekávatelné množství ve srovnání s nevězněnou populací by 
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bylo pouze 50%./ U novějšího výzkumu se v tomto průměrném pásmu nachází 47% 

odsouzených (tj. 9 mladistvých) – toto množství se více blíží normativnímu rozložení.  

Také zastoupení odsouzených, kteří vypovídají o velké spokojenosti a naplněném 

životním smyslu je odlišné. V prvním šetření vyšlo 18% odsouzených (tj. 2 jedinci) jako 

maximálně saturovaných, druhé bádání hovoří už o 32% spokojených jedinců (tj. 6 

mladistvých). /Očekávatelné množství ve srovnání s nevězněnou populací by bylo v tomto 

pásmu 25%./ 

Jedinci na opačném pólu prožívaného smyslu života, tzn. jedinci nešťastní postrádající 

smysl v životě jsou zastoupeni v obou šetřeních opět velmi rozličně. V roce 2008 se mezi 

jedince s absencí životní náplně zařadil pouze jeden odsouzený (představuje 9%), oproti tomu 

v roce 2011 je množství jedinců spadajících do tohoto pásma více než dvojnásobný (21%, 

představuje 4 jedince). /Očekávatelné množství ve srovnání s nevězněnou populací by bylo 

25%./ Bez povšimnutí dále nelze opomenout skutečnost, že toto pásmo bývá ještě rozděleno 

na dvě podpásma – pásmo lehčí formy strádání a absence smyslu života /D9/ a pásmo 

signifikantní formy prožívané prázdnoty, absolutní absence smyslu života – jedinci v tomto 

pásmu vykazují depresivní symptomy a jsou potenciální sebevrazi /D10/. Zatímco v 1. 

skupině je jen 1 odsouzený v pásmu D10, tj. 9%, ve 2. skupině jsou 3, tj. 16% 

/očekávatelných je 10%/. V pásmu D9 pak u 1. skupiny nemáme žádného zástupce (0%), u 2. 

skupiny je jeden respondent (představuje 5%) – /očekávatelných v tomto pásmu je 14%/.   

Celkově lze tedy říci, že nejvíce respondentů z obou šetření se vyskytuje shodně 

v pásmu průměrně prožívaného smyslu života a spokojenosti. Následuje zastoupení psychicky 

silných jedinců, kteří mají velice dobře naplněný smysl života a nejméně odsouzených se 

vyskytuje v pásmu dominující životní frustrace a ztráty smyslu života. Jedinci ve vězení se 

tedy jeví jako paradoxně spokojenější a šťastnější oproti nevězněné populaci.  

Z výzkumných šetření vyplývá, že většina odsouzených v obou šetřeních percipuje 

svoji budoucí životní cestu jako pozitivní. První skupina se k plánům do budoucna po 

propuštění z vězení vyjadřuje optimističtěji – 81% mladistvých prezentuje nějaké cíle a 

očekávání od budoucnosti a současně svým cílům věří. U druhé skupiny se kladně 

k budoucnu vztahuje 63% mladistvých. Plány spojené s nabytím svobody jsou u respondentů 

z roku 2008 pestřejší než z roku 2011. Celkem 8 respondentů (představuje 73%) z 1. 

výzkumného šetření plánuje po propuštění nalezení zaměstnání. ¼ z nich, tedy 2 mladiství 

(představuje 18% z celkového souboru) prezentují dokonce konkrétní představu o náplni 
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svého profesního zaměření. Druhou nejčetnější skupinou referující o svých představách jsou 

jednak mladiství plánující založení vlastní rodiny včetně vlastních potomků, jednak odsouzení 

toužící po vybudování vlastního bydlení – shodně po 3 jedincích, tedy 27%. Budoucnost 

spojenou se zvyšováním kvalifikace (studii), nebo s realizací zájmů májí shodně 2 odsouzení 

(po 18%). Respondenti z 2. výzkumného šetření nejvíce spojují svoji svobodu s nalezením 

práce – v 6 případech (tzn. 32% mladistvých), shodně zastoupené jsou pak očekávání 

mladistvých související s dalším vzděláváním, se založením vlastní rodiny a s tzv. 

„normálním“ životem, tzn. bez páchání trestné činnosti – vždy po 4 respondech, tj. 21%.  

7.9.2 Longitudinální srovnávací studie 

Mladiství odsouzení, kteří participovali již na výzkumném šetření v roce 2008 a 

současně se účastnili i druhého, byli nakonec celkem 4. (Jeden byl pro nedostatečnou 

spolupráci vyloučen.) Opakovaně byli zkoumáni jedinci č. 4, 7, 9 a 10. O těchto 4 jedincích 

bude následně kazuistickou formou pojednáno více. 

Zajímalo nás, jakým způsobem se letitý a dlouhý pobyt za mřížemi odráží na jejich 

percepci spácháného trestného činu, také jak vnímají svou životní cestu, tedy jak se ohlíží 

zpět a hodnotí svou minulost a současně, jaké mají představy o své budoucnosti. Součástí 

bylo i zmapování sebereflexe odsouzených. Současně jsme chtěli znát podobu adaptace 

odsouzených na vězeňské prostředí. Soustředili jsem se rovněž na vzpomínky mladistvých na 

rodinná zázemí, ze kterých pocházejí, na vztahy s rodiči a jejich výchovu. Do 

longitudinálního srovnání jsme zahrnuli také typické způsoby reagování mladistvých 

v situacích zátěže. Vhled do situace nám umožňuje vyjádřit se i k perspektivě mladistvých, 

k otázce dalšího možného páchání trestné činnosti.  

Výstupy vycházejí z jednotlivých rozhovorů s odsouzenými a z dílčích testových 

metod. 

Odsouzený č. 4 – Mladistvý, který v obou šetřeních přiznává svou vinu, přesněji fakt, že 

s dospělým komplicem vraždil (obětí byl známý pan farář), avšak zdůvodnění, a tedy 

pravděpodobně i vnitřní zpracování, spáchaného zločinu se liší. Zatímco v 1. kontaktu 

odsouzený č. 4 svůj čin obhajoval motivací zisku financí pro společný život s přítelkyní a byl 

schopen vyjádřit účast na neštěstí: „Lituju toho, snažím se si dávat vinu, byl jsem 

bezproblémový člověk a vzal jsem lidský život…“ (tvrzení o bezproblémovosti se nezakládá na 

pravdě, nebo pravidelné vloupání na faru mladistvý nevyhodnocuje jako problém), ve 2. 
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šetření již odsouzený č. 4 tvrdí, že by měl získat „milost za toho člověka“. Naráží na osobnost 

zavražděného a udává výčet jeho „špatných konání“ (uvádí však lživé informace). Je tedy 

zřejmé, že v obou případech je značné úsilí se ze spáchané vraždy vyvinit, prezentovat se 

spíše jako dobrák (vraždil pro přítelkyni), ba dokonce hrdina (zbavil společnost takového 

člověka) a postupem času převažuje tendence trestný čin obhájit jednoznačně jako „dobrý 

skutek“. S vnímáním vlastního pochybení souvisí i pohled odsouzeného č. 4 na výši trestu – 

původně svůj trest přijímal, ale v roce 2011 už jednoznačně sděluje, že výše trestu není 

adekvátní a měl by být osvobozen.  

Zatímco v roce 2008 se mladistvý další trestnou činností nechlubí, nezmiňuje ji, o 3 

roky později o svých protizákonných činech v minulosti mluví – patřily mezi ně pravidelné 

krádeže, nedovolené držení zbraně, řízení osobního automobilu bez řidičského oprávnění atd.  

Odsouzený č. 4 pokládá vězení od začátku pobytu za svůj domov, současně ale tvrdí, 

že pobyt za mřížemi ho okradl o čas strávený s rodinou. Zpočátku se děsil výše trestu, 

odloučení od rodiny, ale v současné době si zvykl, sděluje, že zde má respekt, nikdo si na něj 

nedovolí. Spokojenost odsouzeného č. 4 potvrzují i oba výstupy z LOGO testu, kdy v roce 

2008 skóruje 8 bodů, podruhé 7 – subjektivní vnímání životní náplně mladistvého má 

tendenci se dokonce zvyšovat.  

Ve vyprávění mladistvého o minulosti dominují v obou šetřeních informace k rodině. 

K interpersonálním vztahům mimo rodinu a školní éře se vyjadřuje minimálně. Mezi 

volnočasové aktivity řadí pouze ministrování na faře (víra mladistvého byla účelová, dnes se 

k ní nehlásí) a později čas strávený na diskotékách ve společnosti dívek („s klukama se nedá 

mluvit“). Školní léta mladistvý hodnotí jako úspěšná, opakuje, že byl dobrý ve všech 

předmětech, avšak o absolvování zvláštní školy neinformuje. Zřejmě přechod mezi spolužáky 

s problemy ve vzdělávání a srovnání s nimi vedlo mladistvého k vyvození závěru o své 

úspěšnosti (Nápadně připomíná pořekadlo – „Mezi slepými jednooký králem“.).  Ani 

v jednom šetření se odsouzený č. 4 netají výchovnými problémy a sníženým stupněm 

z chování už na 1. stupni ZŠ (záškoláctví, fyzická napadení a konflikty s vyučujícími).   

Odsouzený č. 4 neustále opakuje silnou citovou vazbu na rodiče a zejm. na matku. 

Odsouzený č. 4 de facto neprezentuje žádné své životní cíle, vyjma sdělení, že se bude živit 

jako kuchař, další plány jsou vztaženy pouze k návratu do primární rodiny. Ohlédnutí zpět na 

rodinnou atmosféru v roce 2008 bylo více zidealizované, odsouzený č. 4 se snažil líčit rodinné 

poměry takřka jako dokonalé, nicméně výstup z Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy 
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v rodině ukázal jiné hodnocení. U obou rodičů byl reflektován záporný emoční vztah, 

výchovné řízení otce jako silné, u matky pak rozporné. V retestu v roce 2011 vycházejí 

emoční vztahy obou rodičů rovněž jako záporné a výchovné řízení taktéž obou rodičů jako 

rozporné. Jediná odlišnost je tedy v percepci výchovy ze strany otce. Odsouzený č. 4 na 

podruhé nehodnotí jeho výchovný styl jako přísný, nýbrž nestabilní, chvíli autoritativní, jindy 

liberálnější. Lze tušit, že s větším časovým odstupem mladistvý více nahlíží výchovné 

momenty ze strany otce více jako „parťácké“ a odpovídají tomu i sdělení z rozhovoru, kdy 

odsouzený č. 4 uvádí mnohé příklady spikleneckých spojení proti matce (např. věděl o 

otcových ženách a nevěry před matkou kryli). Při druhém sběru dat byl odsouzený č. 4 

schopen podat reálnější obraz fungování vlastní rodiny, bez okolků sděluje, že byl otec 

alkoholik, mnohdy celou rodinu surově bil. Mladistvý také mluví o opakovaných odloučeních 

svých rodičů. Na druhou stranu o VTOS svých rodičů nemluví ani v jenom z rozhovorů. 

Právě zkušenost rodičů mladistvého s kriminální kulturou a s jejím přesahem i do 

života na svobodě, běžně pohyb za hranicí zákona, mladistvému předkládané vzorce 

společensky nepřijatelného chování po celý jeho život (zadlužování se a nesplácení závazku, 

abúzus alkoholu, nadměrné fyzické bití, podporování v záškoláctví apod.) dohromady 

s vysokou míru hostility, agresivity a impulzivity mladistvého lze spatřovat jako společný 

faktor nepříznivé socializace odsouzeného č. 4.  

V době 2. šetření byl odsouzený č. 4 přeřazen do věznice pro dospělé se zvýšenou 

ostrahou (tedy té nejtěžší), neboť spáchal další násilný trestný čin (ve stadiu pokusu). V tomto 

případě je nezpochybnitelné konstatování k prognóze nepravděpodobné resocializace, resp. 

recidivy mladistvého. Dokládá to i tvrzení samotného mladistvého: „Nevím sám, čeho jsem 

schopnej.“ 

Odsouzený č. 4 je po celou dobu uvěznění v kontaktu se svými rodiči a po propuštění 

k nim plánuje návrat a počítá i s jejich podporou.  

Povaha nahlížení na vlastní osobu se u odsouzeného č. 4 v průběhu let příliš nezměnila 

a vyjadřuje se ve stejném duchu. S uvedením pozitivních vlastností má potíže spíše než s těmi 

negativními. Myslí si o sobě, že je dobrým kamarádem, ochotný naslouchat a vždy pomoci. 

Jako svou přednost cítí i své přesvědčení, že by nikdy neublížil nikomu ze své rodiny. Za své 

slabiny považuje tvrdohlavost, vznětlivost („Někdy mám své dny, nervy a musím se vybít.“) a 

agresivitu. 
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Zatímco v 1. šetření v Rosenzweigově frustračním obrázkovém testu usiloval 

mladistvý o obraz jedince, který řeší problémy konstruktivně, anebo má nadhled a agresivního 

chování vůči okolí se dopouští méně často než vůči sobě, s odstupem času a déle trvajícím 

pobytem za mřížemi se ukazuje, že odsouzený č. 4 patří mezi ty respondenty našeho 

výzkumu, kteří se vymykají svým jednáním v běžných zátěžových situacích. Ukázalo se, že 

nerespektuje sociální konvence, pravidla společnosti, nýbrž pouze svoje vlastní (GCR=1). 

Pokud se mu daří si je hladce prosadit, po čemž velmi touží, vše je v pořádku a odsouzený č. 

4 je milý, společenský, méně agresivní než jeho vrstveníci, v opačném případě je ale hostilní 

k druhým a silně agresivní. Výstupy z P-F-T (C-W) je možné shrnout, že zatímco v 1. šetření 

se mladistvý snažil ukázat se ve světle dle svých představ a přání (ideální obraz), druhé 

testování přineslo reálnější obraz odsouzeného odpovídající skutečnosti. 

Při prvním osobním kontaktu působí odsouzený č. 4 milým až plachým a nesmělým 

dojmem, je usměvavý, hovorný. Svou agresivitu a chladnokrevnost dovedně maskuje. Při 

druhém je patrná přirozeně větší vyzrálost, adaptace na prostředí věznice, jakási větší tvrdost. 

Ani jednou nelze přehlédnout hyperaktivitu, mrštnost a záblesky v očích, které budí v okolí 

pocit nutného „mít se na pozoru“. Do konfrontačních témat jsme se ani v jednom výzkumném 

šetření nepouštěli, tedy odsouzeného č. 4 způsob prosazování svých postojů, potřeb apod. 

jsme (naštěstí) nezažili. 

U odsouzeného č. 4 jsme jeho opakovaným zařazením do výzkumu zachytili jisté 

zásadní změny v reflexi spáchaného trestného činu, bohužel nepříznivým směrem, dále 

drobný posun ve vnímání výchovy vlastního otce, pravděpodobně reálněji, také sebereflexe 

jednání v zátěžových situacích odpovídá v pozdějším šetření více skutečnosti. Ztráta svobody 

není u odsouzeného překážkou prožívané spokojenosti, naopak s delším pobytem za 

mřížemi je vyšší. 

Odsouzený č. 7 – Líčení trestného činu vraždy (ubití bezdomovce ve spolupachatelství 

v opilosti po konfliktu) a celkově antisociálního životního stylu mladistvého bylo v průběhu 

obou šetření ze strany odsouzeného č. 7 otevřené, bez fabulací, mlžení. Mladistvý vše věcně 

konstatuje – toulal se po nocích, kradl v obchodech, 1x spáchal loupežné přepadení 

s úmyslem obohatit se.  Svou vinu, podíl na TČ vraždy  při 1. i 2. výzkumu plně přiznává, 

také výši trestu přijímá, domnívá se, že je pobyt za mřížemi spravedlivý a kladně shledává 

možnost zisku výučního listu. V roce 2008 mladistvý v reflexi TČ lítost neprojevuje, 

v pozdějším šetření už sděluje, že „je mu činu líto, nechápe to, ale vrátit to nejde“. V obou 
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rozhovorech odsouzený č. 7 čestně přiznává, že s násilím má obtíže. Poprvé sděluje: „Dokážu 

i zabít,“ při druhém kontaktu doufá, že trestný čin vraždy nezopakuje, ale připouští možnost 

návratu do vězení pro jiný násilný trestný čin: „Asi za násilku.“ Hypotéza odsouzeného je 

v souladu s očekáváním vězeňského personálu i znaleckých posudků. I my se k těmto 

předpokladům připojujeme vzhledem k tomu, že roky trvající rvačky a násilí v kombinaci 

s intenzivní konzumací alkoholu a návykových látek přinášely mladistvému uspokojení, zdroj 

zábavy a představovaly životní styl mladistvého. Nepříznivou okolností je i absence 

výhledově jiného životního směřování, uspokojivé náplně.   

Na život ve věznici si mladistvý zvykl, výkon trestu zvládá bez větších problémů, má 

respekt ostatních vězňů, je nekonfliktní a úsporný ve svých projevech. Po počátečních bitkách 

se spoluvězni zjistil, že efektivnější bude nevyčnívat z davu, nikoho a ničeho si nevšímat – 

„má to svůj účel, držím si první diferenciační“.  

V roce 2008 výsledek z LOGO testu – celkové skóre 11 bodů poukazuje na průměrně 

prožívanou smysluplnost života a svědčí pro celkovou vyrovnanost odsouzeného č. 7 se 

situací. Skóre 16 bodů z roku 2011 sice také znamená průměrné uspokojení odsouzeného č. 7, 

avšak rozdíl je poměrně značný a ve druhém případě je patrná tendence k horšímu prožívání a 

nižší toleranci pobytu za mřížemi vzhledem k naplnění životního smyslu. Vývoj tohoto 

prožívání souvisí pravděpodobně do jisté míry se sdělením odsouzeného č. 7, že pobyt na 

svobodě před uvězněním postrádal smysl, mladistvý neměl žádné cíle a smysluplné 

směřování. Po nástupu do vězení spatřoval smysl v šanci studovat na odborném učilišti, tím se 

zřejmě prožívání spokojenosti zvýšilo (výsledek z 1. testování) a v době 2. šetření, tedy dávno 

po zisku výučního listu, v čase stereotypního odpykávání vysokého trestu odnětí svobody, 

nějaký další životní impuls odsouzený č. 7 postrádal, což se odrazilo na hodnocení v LOGO 

testu.   

Svou dosavadní životní cestu odsouzený č. 7 stabilně reflektuje jako „poflakování a 

nadměrné konzumování alkoholu, vyhledávání konfliktů a důvodů se porvat, až jsem přestřelil 

a jsem tady“. V dětství navštěvoval oddíl juda, jiné zájmy neguje. Ani povinná školní 

docházka v odsouzeném č. 7 neprobudila zájem. Sděluje bez okolků, že byl už při vstupu do 

školy problematický, neukázněný, vulgární. Docházel opakovaně na psychologická vyšetření. 

Mladistvý měl konflikty včetně fyzických s učiteli, šikanoval spolužáky, ničil majetek školy, 

později se přidalo záškoláctví a docházení do školy pod vlivem alkoholu a návykových látek. 
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Překážkou v úspěšné socializaci zřejmě tedy byla na 1. místě osobnostní výbava 

mladistvého, narušené vnímání společenských konvencí, agresivita, libé pocity spojené 

s pácháním násilí. Liberální, rozmazlující přístup matky k výchově (pravděpodobně  v dobré 

víře) však jen umožnil plný rozvoj a demonstraci zvláštností mladistvého, které vyústily mj. 

v TČ vraždy.   

Během našeho 1. kontaktu nemá odsouzený č. 7 žádné představy o svém uplatnění po 

výstupu z vězení, je si jistý pouze návratem k matce. Při 2. zkoumání už o budoucnosti 

uvažuje více, nicméně vzhledem k několika málo zbývajícím měsícům ve vězení, jsou 

představy odsouzeného č. 7 stále velice vágní a neurčité. Vyjadřuje se v duchu „začít úplně 

jinak, od začátku“ a spoléhá na podporu matky, se kterou udržuje kontakt.  

Byla to právě matka, kdo mladistvému vytvářel fungující rodinné zázemí. Svého syna 

rozmazlovala, dopřávala mu vše, po čem toužil – zřejmě kompenzovala absenci otce. Svého 

syna neustále chválila, trestala minimálně a nikdy neprohlédla jeho hry, kdy s matkou 

manipuloval a snažil se „na oko“. Matka mladistvého podporovala pravidelně i finančně 

kapesným. Také dbala na výsledky ve škole, projevovala zájem o jeho volnočasové aktivity, 

oboje bez efektu. Matka mladistvého těžce nesla synovo pijanství, k léčbě ho nedonutila, také 

léky na zklidnění, které měl mladistvý předepsané od psychiatra, jej nedonutila užívat. Ve 

svém vedení nebyla důsledná, ba dokonce slabá. Výchovu mladistvého nezvládala. Zřejmě 

proto skončil mladistvý dvakrát v Diagnostickém ústavu a ve Středisku výchovné péče. Je 

trochu nejasné, proč navzdory slovům chvály a úcty k matce reflektuje shodně v roce 2008 i 

2011 odsouzený v Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině emoční vztah matky 

jako záporný. Výchovné řízení vychází rovněž v obou případech jako rozporné.  

Otec se do výchovy mladistvého příliš nezapojoval, což se odrazilo také ve volbě 

odsouzeného č. 7 ani v jednom šetření ho do reflexe výchovného působení nezahrnout. 

V obou rozhovorech však o otci hovoří, popisuje střídání období naděje i zklamání. V době 1. 

bádání prožíval zrovna mladistvý rozčarování z otcova nezájmu (neprobíhaly osobní návštěvy 

ani korespondence), o 3 roky později je vůči otci smířlivější a nevylučuje obnovení kontaktu.  

Mezi své přednosti mladistvý řadí kamarádskou povahu, upřímnost a snaživost, je-li 

motivován. Zakládá si i na svém jednání „na rovinu“. Stejné charakteristiky zmiňuje také při 

druhém dotazování v roce 2011, ale mnohem pohotověji. V roce 2008 o svých silných 

stránkách uvažoval s obtížemi a musel být k reflexi více podněcován. Naopak ke svým 

slabostem se neměl mladistvý hned napoprvé problém vyjádřit a uvádí: výbušnost, 
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ovlivnitelnost a schopnost zabít. Také ve druhém výzkumném šetření bez okolků sděluje 

výčet svých negativních rysů. Opakuje sklon k impulzivnímu jednání a dále uvádí příklady 

nevhodného jednání ve škole (ničení školního majetku, vulgární jednání s vyučujícími, 

šikanování spolužáků)  i doma (celkovou nezvladatelnost). Nahlíží i závislost na alkoholu a 

násilnickou povahu.   

Absolutní nerespektování norem společnosti mladistvého potvrzuje také index 

skupinové konformity (GCR=1) v P-F-T (C-W). U odsouzeného č. 7 nelze jednoznačně říci, 

jakým způsobem bude v situacích běžné zátěže reagovat, jeho jednání je nevyzpytatelné. 

Někdy se úspěšně ovládá, jindy nemá k agresi daleko. Pokud užívá agresivních reakcí, pak 

jsou dominantně obráceny do okolí (testování v roce 2008), objeví-li se problematická, 

zátěžová situace, pak má odsouzený č. 7 potřebu ji řešit za každou cenu (výsledek z roku 

2011).  

Odsouzený č. 7 působí nenápadně, na dotazy reaguje přímo, přesto rozvážně a své 

odpovědi má pod kontrolou. Dokáže se chovat účelově. Je sebevědomý. Na emoce 

mladistvého lze usuzovat pouze ojediněle z neverbálních projevů, verbálně je neventiluje. O 

to nebezpečnější a překvapující může být moment emočního výbuchu odsouzeného č. 7. 

U odsouzeného č. 7 je zřejmá relativní stabilita ve všech deklarovaných a zjištěných 

datech z let 2008 i 2011, jedinou významnější změnou je s přibývajícím časem hůře snášený 

pobyt za mřížemi, tedy prožívání nenaplněného smyslu života a existenciální frustrace. Při 

druhém výzkumném šetření navíc detailněji promlouvá o svých dalších trestných činech, 

problémech, které s ním matka v dospívání měla, a prvně zmiňuje i jiná formativní 

prostředí než jen výchování matkou.     

Odsouzený č. 9 – Tento mladistvý je jedinou výjimkou z obou výzkumných souborů ve 

smyslu absolutního popírání viny, tedy spáchání trestného činu vraždy. V roce 2008 

mladistvý sděluje, že se nemá zač stydět, je nevinný, oběť nikdy neviděl a přiznal se pouze na 

nátlak Policie ČR. Již tehdy bylo nápadné a zajímavé pro pozorovatele, v jakém nesouladu 

bylo sdělení verbální a co o odsouzeném č. 9 prozrazovala komunikace neverbální. Ve 2. 

výzkumném šetření své tvrzení opakuje, znovu suverénně říká, že nevraždil. Nesouhlasí s výší 

trestu, na druhou stranu sděluje, že dostačující by byla podmínka (?). Nově (oproti roku 2008) 

také otevřeně hovoří o finančním nedostatku na svobodě, přiznává dluhy a opakované 

vloupání do cizích objektů. „Vesele jsem loupil, ale nerval jsem se.“  Vzhledem k okolnostem 

spáchané vraždy (vražda starožitníka, ve spolupachatelství) a mnohočetné zkušenosti 
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mladistvého s vloupáním do cizích objektů lze usuzovat na společnou motivaci trestné 

činnosti odsouzeného č. 9 – finanční obohacení. U odsouzeného č. 9 nebyl zaznamenán 

přirozeně ani náznak lítosti nad spáchaným trestným činem. Nedoznání trestného činu, 

absence prožitku viny a lítosti nad obětí, bagatelizace dalších závažných trestných činů, 

pohotovost k agresivnímu jednání a nedobré rodinné zázemí ústí do negativní hypotézy 

k recidívě navzdory tvrzení odsouzeného č. 9, že do vězení se už nevrátí. 

Z obou výzkumů vyplývá, že odsouzený č. 9 se ve výkonu trestu příliš dobře necítí, i 

když jeho pozice ve vězení není ohrožena. Tvrdí, že si zvykl, nic než zkušenost mu pobyt za 

mřížemi nepřinesl. Celkový skór z LOGO testu 16 bodů při prvním testování a 15 bodů při 

druhém, svědčí pro fázi hledání smyslu života a čekání na realizaci životních plánů. Ani 

v minulosti neměl mladistvý jasné představy, jakým směrem se má jeho život ubírat a vágní 

jsou i vyhlídky po propuštění na svobodu („Aby vše fungovalo, rodina, žena, bydlení.“).  

Přestože mladistvý pochází z mnohočlenné rodiny, má několik sourozenců ze strany 

matky i otce – rodiče se rozvedli v 7 letech mladistvého, nepředstavují rodinní příslušníci 

pilíře opory. O vlastní matce referuje odsouzený č. 9 opakovaně pozitivně, vyjadřuje k ní 

kladný vztah a nahlíží těžkosti, kterými si prošla po rozpadu vztahu s jeho otcem. Navzdory 

objektivně nedostatečné výchově a celkově pozornosti představuje matka nejbližší osobu, 

kterou mladistvý líčí idealističtěji, než jaká byla skutečnost. K osobě otce prožívá odsouzený 

č. 9 ambivalentní vztah, živí jej naděje, že společně budou v budoucnu pracovat. Odsouzený 

č. 9 touží po jeho lásce, zájmu, na druhou stranu  hrdinsky opakuje: „Já se ho prosit 

nebudu…“ Díky otci zažíval mladistvý nejvíce zklámání, potřeba kontaktu a jeho pozornosti 

nebyla v odsouzeném č. 9 saturována. Za dobu pobytu za mřížemi mívá mladistvý návštěvu 

svých rodičů přibližně jednou za rok, matka navíc píše dopisy. Nezájem rodičů o syna, který 

byl příznačný vždycky („… mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, nebyl jsem doma, ale kde se 

dalo…“), vystihuje odpověď odsouzeného č. 9 na aktuální vztahy s rodiči: „Odcizili jsme se, 

sejde z očí…“  O to více odsouzený č. 9 žízní po uspokojení potřeby lásky mezi vrstevníky, 

byť spoluodsouzenými – „Když mi někdo ukazuje, jak mě má rád a vím, že to myslí vážně, to 

se mi totiž moc nestává.“ Po ukončení výkonu trestu odsouzený č. 9 zjevně očekává pomoc 

od svých bratrů. 

V Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (rok 2008) se odráží výše 

popsané výchovné klima v rodině odsouzeného č. 9, tzn. výchova obou rodičů jím byla 

reflektována jako slabá. Odsouzený č. 9 byl za své prohřešky trestán jen minimálně, nenechal 
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se rodiči vésti, neposlouchal je. Emoční vztah otce hodnotí jako záporný a matky jako 

extrémně kladný. Při druhém testování (rok 2011) se již mladistvý rozhodl reflexi otcova 

výchovného působení nedělat a výchovné řízení a emoční vztah matky i s odstupem času 

vnímá jako slabé, resp. kladný. Do hodnocení se tedy promítla aktuální podoba styku 

odsouzeného č. 9 s rodiči.  Nový partner matky nebyl odsouzeným č. 9 nikdy přijat, jejich 

vztahy byly vyhrocené a konfliktní. Ani jednou tedy nebyl v Dotazníku pro zjišťování 

způsobu výchovy v rodině hodnocen.  

Absence respektovaného mužského vzoru, nepřijetí nového partnera matky a 

konfliktní nastavení mezí ním a mladistvým, nevyhovující slabá výchova matky, chybějící 

pozornost (mnoho mladších sourozenců po rozpadu manželství rodičů – tento faktor 

odsouzený č. 9 explicitně reflektuje) i nezájem a nedostačující láska ze strany matky včetně 

zažitého pocitu, že není mladistvý pro nikoho důležitý, svedly odsouzeného č. 9 ve finále na 

zcestí. Rodinné poměry mohly v mladistvém postupně vypěstovat hostilitu k druhým lidem a 

základní  nedůvěru. Pochopitelná touha někam patřit a být kladně přijat by mohla vysvětlit, 

proč se mladistvý spojil s nevhodnou partou vrstevníků.  

Povinnou školní docházku absolvoval mladistvý bez výchovných problémů, přiznává 

občasné záškoláctví, které ale nikdy nevedlo ke sníženému stupni z chování na vysvědčení. 

Prospěchově byl podprůměrným žákem, ale nikdy ročník neopakoval.  

Značná proměna s odstupem 3 let mezi oběma výzkumy je patrná v sebereflexi 

mladistvého – poprvé je ve výčtu svých předností, ale i slabých stránek epický. Domnívá se, 

že umí říkat pravdu lidem do očí, přestože se to dle jeho slov ne vždy vyplácí, vnímá se jako 

pracovitý, splachovací, schopen se odvděčit atd. Pozitivně vnímá i dovednost, kterou si 

osvojil za mřížemi – umí se ovládat a z konfliktu včas odejít. Za své slabiny považuje 

provokaci druhých, verbální konflikty. Za 3 roky poté uvádí jedinou svou přednost – 

„nenechám se vytočit“ a na dotaz špatných vlastností reaguje – „taková není“. Pro 

mladistvého je příznačná opakovaně žádaná zpětná vazba, volá po ujištění od okolí (během 

celého šetření) a akceptace svých sdělení. Přestože chce odsouzený č. 9 budit dojem 

sebevědomého jedince, opak je pravdou, je nejistý a obává se dalšího neúspěchu a nepřijetí. 

Minimálně pro podmínky vězení tvrzení mladistvého o bezproblémovém vystupování, 

nekonfliktnosti platí. Otazné je zvládání agresivity na svobodě. V prvním šetření se 

v Rosenzweigově frustračním obrázkovém testu ukázalo, že odsouzený č. 9 má se zvládáním 

zátěžových situací nemalé problémy („musí být po jeho“) a většinou reaguje agresí 
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zaměřenou proti druhým lidem (v 75% odpovědí). Současný výzkum  tento výsledek 

potvrzuje, opět se ukazuje, že odsouzený č. 9 o něco více, než je v populaci vrstevníků bežné, 

útočí v případě zátěžových sociálních interakcí na druhé, naopak má minimální tendence 

obviňovat sebe. Je zřejmá potřeba problémy řešit, není u něj tolerance k zátěži. Podle indexu 

skupinové konformity (GCR= 6) však mladistvý reaguje v souladu se společenským 

očekáváním, stejně jako vrstevníci.   

Dvojí šetření u odsouzeného č. 9 nepřineslo závažnějších rozdílů ve výzkumných 

zjištěních. Mladistvý setrvává na své výpovědi, že TČ vraždy nespáchal, vinu necítí. Pobyt ve 

vězení jím není dlouhodobě dobře snášen, přesto fantazie o budoucnosti v průběhu let za 

mřížemi nerozvíjí a setrvává spíše na nejasných představách. S přibývajícími roky uvěznění 

odsouzený č. 9 ztrácí na výřečnosti a je patrno větší sebeovládání. Největší proměnou prošlo 

reflektování vztahu s otcem z doby před uvězněním (otec je mladistvým nahlížen více 

negativně) a matky v průběhu výkonu trestu (odcizení).   

Odsouzený č. 10 – Mladistvý pachatel vraždil nejpravděpodobněji z finanční motivace 

(vražda starožitníka), avšak při obou šetřeních tvrdí, že chtěl pomstít obtěžování (sexuální 

povahy) své sestry starším mužem, posléze obětí. Násilný čin byl spáchán ve 

spolupachatelství, odsouzený č. 10 se netají hlavní rolí, autorstvím činu. Z rozhovoru z roku 

2008 plyne, že odsouzený č. 10 původně plánoval s obětí pouze „vše vyříkat“, ale „byl jsem 

v amoku“. V roce 2011 se plánovaným úmyslem oběť zavraždit již netají. Zatímco při prvním 

šetření sděluje, že svého činu strašně lituje a současně toho, že se nešel hned udat, byť po TČ 

prožíval velkou úlevu, při druhém prezentuje přesvědčení, že byl v právu pomstít zneužívání 

své sestry („Nesnáším prcačkáře…  U Aničky Janotkové jsem brečel.“). Při druhém zkoumání 

říká: „Zahřálo mě to u srdce, když jsem to slyšel večer ve zprávách.“ Náznak pochybnosti 

v prvním šetření, zda by za stejných okolností svůj čin nezopakoval, je ve druhém tento 

vystřídán rostoucí agresí vůči oběti a sdělením, že by to dnes udělal nepochybně znovu. 

S vynesením rozsudku, že je vinen, mladistvý problém nemá, ale nesouhlasí s výší trestu, 

který mu byl udělen. Měl námitky od začátku a trvají dodnes. Mladistvý svou představu o 

délce „spravedlivého potrestání“ odvíjí od očekávané reakce společnosti – „5 let, aby 

společnost neřekla“.   

Odsouzený č. 10 při druhém šetření (v prvním nikoliv) sděluje, že přibližně půl roku 

před nejzávažnějším trestným činem se opakovaně dopouštěl trestného jednání – vloupání do 

cizích objektů – „pro peníze i jen tak z nudy“. Líčí také, jak se dostal k pěstování marihuany 
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ve velkém a obchodování s ní. Stejně tak obchodoval s kradenými starožitnostmi. Odsouzený 

č. 10 patří mezi zkušené jedince s relativně bohatou kriminální kariérou.  

Mladistvý pobyt ve výkonu trestu zvládá dobře, ale je nespokojený. Vadí mu málo 

soukromí, stereotyp a někteří spoluvězni. Oceňuje možnost sportovních aktivit. Uvěznění 

vnímá jako překážku, kterou je třeba překonat, aby mohl naplnit své plány. Výhled do 

budoucnosti je v roce 2008 navíc zkalen obavami, jak na něj bude společnost reagovat. 

Během prvního výzkumného šetření ventiluje mladistvý úvahy o budoucnosti spojené 

s dalšími studiemi – odsouzený č. 10 chce mít grafickou školu a kreslením se i živit. Rovněž 

se upíná k založení vlastní rodiny. Je přítomen i náhled na vlastní zodpovědnost za zdar 

vytyčených cílů. Druhé dotazování na vývoj životní cesty po propuštění z věznice a reakce 

mladistvého vyznívá v roce 2011 mnohem skromněji. Odsouzený č. 10 plánuje splatit dluhy a 

pracovat buď se dřevem, anebo v nějaké kuchyni (před odsouzením navštěvoval odborné 

učiliště obor tesař, ve vězení získal výuční list z oboru kuchař-číšník).  

Zatímco v roce 2008 odsouzený č. 10 nepřipouští zásadní výchovné problémy ve škole 

vyjma záškoláctví, v recentním výzkumu už nešetří výčtem zkušeností včetně těch s Policií 

ČR. Přesto byla škola místem díky několika vyučujícím, které v odsouzeném č. 10 zanechalo 

pozitivní vzpomínky. Minulost mladistvého je spojena se sportovní aktivitou, s reprezentací 

školy a řadou volnočasových aktivit (do doby, než začal páchat trestnou činnost). 

Zlom ve „zdravé“ socializaci patrně nastal v období, kdy matka mladistvého propadla 

alkoholové závislosti (období abúzu trvalo 1 rok), byla i na léčení. Stalo se tak po smrti 

babičky, odsouzenému bylo 12 let a chodil do 7. třídy ZŠ.  Doma byla konfliktní atmosféra, 

matka s nevlastním otcem se hádali, mladistvý volil únik z domova a dusné atmosféry. 

Zřejmě i vlivem této zkušenosti mladistvý alkohol odmítá. Současně přiznává, že pod vlivem 

bývá agresivní, proto „nemůže pít“.  

Mladistvý vyrůstal od 1 roku se svým nevlastním otcem, kterého však přijal za svého a 

měli spolu hezký vztah. Rodina fungovala v duchu víry Svědků Jehovových. Biologického 

otce viděl mladistvý na svobodě pouze 1x v den nástupu do vězení. Od té doby je mu vděčný, 

že ho nezavrhl a doufá doposud ve vybudování vztahu. Dotazník pro zjišťování způsobu 

výchovy v rodině mladistvý vyplnil pro otčíma, kterého celý život oslovoval „táta“. V roce 

2008 reflektoval jeho emoční vztah vůči své osobě jako kladný a výchovné řízení jako slabé. 

Shodně vnímal i přístup matky.  O 3 roky později vychází hodnocení rodičů pohledem 

mladistvého jinak. Odsouzený č. 10 sděluje, že klíčovou osobou, jeho vzorem byla babička. 
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Trávil u ní prázdniny a slýchával od ní, že ho má ráda. S projevy lásky se od rodičů 

nesetkával. Absenci projevů náklonnosti naznačoval však mladistvý už při prvním šetření, 

kdy pravil: „Doma se nepřechvalovalo,“ a dodává, že matce sám nikdy pusu nedal a ani ona 

příliš často tento projev blízkosti nepoužívala. Tvrzení mladistvého: „Nechybělo mi to, ale 

moje děti to budou umět,“ postihuje jeho pravé (bolavé) prožívání absence projevů lásky a 

blízkosti. Přesto emoční vztah matky reflektuje opět jako kladný, výchovné řízení jako 

střední. Signifikantní změna je v reflexi otce (nevlastního), jehož výchovné řízení vychází 

jako rozporné a emoční vztah záporný. Důvod poměrně podstatné změny lze nepřímo 

vysuzovat z událostí, které se odehrály během pobytu mladistvého za mřížemi. Matka se měla 

s otčímem krátce před druhým testováním rozvést, roli hrál pravděpodobně jeho 

alkoholizmus. „Před tím byl náš vztah fajn.“  

Pravděpodobně i vlivem řídnoucích návštěv ve vězení a kontaktů ze strany matky, 

svou budoucnost odsouzený č. 10 s primární rodinou (matkou, otčímem) nespojuje. Krátce 

před druhým šetřením muselo mezi odsouzeným č. 10 a jeho matkou dojít k nějaké 

nepříjemnosti, neboť mladistvý v různých částech rozhovoru sděluje: „Na matku nechci 

odpovídat,“ a „o vztahu s matkou přemýšlím každý den.“ Paradoxně (nespravedlivě) nejlépe 

je nazírán biologický otec mladistvého – „ozval se, pomůže, záleží mu na mně“. Pokud se 

naplní očekávání a přání mladistvého, může vlastní otec sehrát klíčovou roli v životě 

odsouzeného, včetně pravděpodobnosti recidívy trestné činnosti.  

Prozatím odsouzený budí spíše dojem nebezpečného jedince, který je neustále v tenzi, 

pohotovosti zaútočit. Dle vězeňského personálu nevynechá jedinou příležitost pohrát si 

s nožem a jinými předměty, které by mohly k útoku posloužit.  

Během prvního zkoumání typických mechanizmů zvládání běžné zátěže pomocí P-F-T 

(C-W) jsou reakce odsouzeného č. 10 co se typu odpovědí a směru agrese týče vyrovnané, což 

vede k úvaze o nevyzpytatelnosti jednání odsouzeného č. 10 (potvrzení klinického dojmu). Při 

druhém šetření se ukázalo, že trvající konfliktní situace v odsouzeném č. 10 potencují agresi 

směřovanou vůči druhým lidem a pasivní přístup k nápravě situace. Naopak mladistvý 

očekává řešení problémů od druhých. Hodnota indexu skupinové konformity (GCR=1) 

v případě odsouzeného č. 10 svědčí pro absolutní nerespektování společenských pravidel. 

Mladistvý se řídí světem vlastních zákonů a přesvědčení. I tento závěr vrhá nepříznivé světlo 

na prognózu ne/selhání. 
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Mladistvý při sebereflexi v roce 2008 vyzdvihuje svou kamarádskou povahu, 

schopnost dát lásku a pomoci druhým v nouzi. Za své slabiny považuje namyšlenost, 

ukecanost a hyperaktivitu. Hodnocení kamarádské až dobrohloupé povahy trvá i v roce 2011, 

jiné přednosti mladistvý tentokrát neuvádí. Mezi špatné vlastnosti své povahy nově řadí 

impulzivitu a choleričnost.  

Celkově je mladistvý stabilně pozitivně vyladěný, má smysl života, o čemž vypovídá 

výsledek LOGO testu, v prvním testování 14 bodů, na podruhé 13 bodů. 

Jednotlivá výkumná zjištění o odsouzeném č. 10 se v průběhu tří let liší. Dlouhodobý 

pobyt za mřížemi pozměnil pohled a hodnocení mladistvého na rodiče (matku, otce a 

otčíma). Ti, kteří ho vychovávali, jsou při druhém testování reflektování hůře, vlastní otec 

naopak „stoupl na ceně“. Odsouzený č. 10 v průběhu let slevil ze svých plánů do 

budoucnosti. Jeho pohled na slabiny v povaze nabyl reálnější podoby – odsouzený č. 10 si 

uvědomuje, že je impulzivní. O TČ vraždy se vyjadřuje již bez zrna lítosti, naopak obhajuje 

své právo čin spáchat a netají se jeho opakováním za stejných okolností.     

Shrnutí srovnávací longitudinální studie odsouzených č. 4, 7, 9 a 10 a interpretace 

výzkumných zjištění:  

Na základě zjištěných informací k odsouzeným č. 4, 7, 9 a 10 není snadné a úplně 

možné učinit jednoznačný a absolutní závěr k trendu vývoje mladistvých odsouzených ve 

výkonu trestu. Některé charakteristiky odsouzených č. 4, 7, 9 a 10 zůstávají v čase 

neměnné, další se mění směrem k „lepšímu“, jiné spíše nepříznivě. U každého ze 4 

mladistvých je tomu různě.  

Vypozorovali jsme však, že odsouzený č. 4 a 10 vykazují nejvíce podobných 

charakteristik a změn v průběhu našich dvou šetření a jsou si v námi vytyčených oblastech 

zájmu blízcí. Oba dva při reflexi spáchaného trestného činu s čím dál větším časovým 

odstupem svůj čin vnímají jako čin „oprávněný, správný“, neprožívájí vinu a současně se 

netají pravděpodobností opakování vraždy. Predikce recidívy u obou vyznívá nepříznivě (u 

jednoho se již naplnila). Oba odsouzení referují o dobré psychické pohodě a 

bezproblémovém snášení pobytu ve vězení. U obou je prožívaný smysl života dokonce 

s narůstající délkou pobytu za mřížemi lepší. Oba o to méně postupem času rozvíjejí plány 

do budoucnosti, po propuštění. Odsouzený č. 4 a 10 jsou s přibývajícími lety více sebekritičtí 

a schopni většího náhledu na svou osobnost (zejména otázka impulzivity a agresivity). 
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Taktéž oba po letech odsouzení podávají pravděpodobně realističtější pohled na své rodiče a 

na rodinné klima, ze kterého pocházejí – vztah rodičů a jejich výchova nejsou líčeny 

idealizovaným způsobem.  

K odsouzeným č. 4 a 10 je možné přiřadit odsouzeného č. 9 z hlediska tří 

charakteristik - reflexe trestného činu vraždy, postoj k budoucnosti a adaptace na prostředí 

věznice s ohledem na prožívání životního smyslu. Odsouzený č. 9 za celé roky neulevil 

svému svědomí a ani pod tíhou důkazů u soudu, ani v jednom z našich dvou šetřeních svůj 

čin nepřiznal a popírá ho. I on tedy blokuje odžití prožitku viny. Nazdory letům za mřížemi 

a blížícímu se výstupu z vězení ani odsouzený č. 9 není schopen předložit své vize o 

budoucnosti. Všichni tři odsouzení také shodně skórují při druhém šetření v LOGO testu o 

bod méně, tzn. s trvajícím uvězněním prožívají smysl života paradoxně o něco lépe. 

Odsouzení č. 7 a 9 vykazují v roce 2008 i 2011 relativně stejné charakteristiky, 

změny celkově jsou nepatrné. Ty se týkají sociálních interakcí – zatímco odsouzený č. 7 je 

otevřenější a je ochoten při druhém šetření podat o sobě více informací, odsouzený č. 9 je 

naopak uzavřenější a lépe kontroluje své vystupování (více se ovládá) oproti 1. šetření. Oba 

odsouzení také hodnotí v obdobném duchu smysl svého života v roce 2011, oba výkon trestu 

příliš netolerují. Zatímco odsouzený č. 9 se v prožívané náplni životního smyslu v průběhu 

let mírně posunul k pozitivnější hodnotě (z 16b. na 15b. v LOGO testu), odsouzený č. 7 si 

významně pohoršil (z 11b. v roce 2008 na 16b. v roce 2011).    

Z jisté míry zobecnění pramení, že odsouzení č. 4, 7, 9 a 10 léty uvěznění při 

retestování nemají již takovou potřebu prezentovat sebe a své blízké v lepším světle, naopak 

se ve svých verbalizovaných sděleních vše ukazuje v realističtějším podání. Při 1. šetření 

nadhodnocují např. svůj prospěch ve škole, dále rodinné poměry. Rovněž při prvním 

sdělení mají větší důvod maskovat více svůj trestný čin a své ilegální chování celkově. Ve 

výzkumu v roce 2011 se mladiství ke svému činu vraždy vracejí věcněji, také k jiné trestné 

činnosti zaujímají a prezentují postoj, jakoby bylo jejich počínání normální. Odhadujeme, 

že na tomto jejich přístupu se podílí dlouhodobý pobyt ve vězení a sžití s kulturou 

vězněných, kde je protizákonné jednání „normou“ a de facto podstatou (efekt prizonizace). 

Hypoteticky lze uvažovat i o zkreslené představě a smýšlení mladistvých v soupeřivém 

duchu – čím více páchali, tím větší „hrdinové“ jsou. Sebereflexe povahových vlastností 

mladistvých více odpovídá realitě, na druhou stranu jsou odsouzení ve výčtu svých 
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chrakteristik úspornější. Nepůsobí tak „velikášsky“, jsou mnohem umírněnější.  Ze sdělení 

mladistvých lze při opakovaném šetření také číst jisté slevení z plánů do budoucna.   

Mladiství v obou ročnících shodně mnohem pozitivněji hodnotí vztah se svými rodiči 

a jejich výchovu při rozhovorech, než jak vyplývá z výstupu Dotazníku pro zjišťování 

způsobu výchovy v rodině. Potřeba prezentace (dobré) rodinné atmosféry v přímém 

kontaktu je zjevná a pochopitelná. Ukázalo se, že tři ze čtyř odsouzených hodnotí rodinné 

výchovné působení při druhém šetření o něco hůře než při prvním a že na podobě reflexe a 

evaluace rodinného zázemí se do značné míry podílí i aktuální kontakt odsouzených se svou 

rodinou. U odsouzených č. 9 a 10 se v průběhu dlouhého výkonu trestu kontakt s blízkými 

významně vytrácí, oba tak hodnotí své rodiče při druhém šetření  mnohem kritičtěji a 

negativně. Situační faktor a vliv kontaktu (podpory ze strany rodinných členů) se odráží 

také na hodnocení rodičů u odsouzeného č. 7, tentokráte si jeden rodič v očích mladistvého 

při druhém testování polepšil. Odsouzený č. 4 zůstává se svými rodiči stále ve spojení, 

navštěvují jej, hodnocení vyznívá napodruhé přesto lehce nepříznivěji, ale pravděpodobně 

více odpovídá skutečnosti. O významu setrvávání kontaktu a rodinných pout odsouzených 

s rodinami a vlivu na směřování mladistvých po ukončení výkonu trestu není třeba velkých 

úvah. Pravděpodobnost recidívy s absencí rodinného zázemí u mladistvých narůstá.  

Odsouzení č. 4, 7 a 10 dosahují shodně hodnoty 1 v indexu skupinové konformity 

(GCR) v Rosenzweigově frustračním obrázkovém testu, čímž o sobě shodně sdělují, že 

nedbají ve svém chování sociálního očekávání a jednají dle svých pravidel bez respektu 

k normám společnosti (tzn. většinově antisociálně). Odsouzený č. 9 naopak skóruje 

srovnatelně s většinou (nevězněných) vrstevníků, GCR=6. Bez zajímavosti není, že právě tři 

odsouzení, kteří participovali na obou výzkumných šetřeních, dosahují takto nežádoucího 

profilu v společenském vystupování v situacích zátěže, a tvoří ve výsledcích z roku 2011 

v metodě P-F-T (C-W) většinu těch, kteří vychází takto nepříznivě. Soubor z roku 2011 čítal 

dohromady 4 mladistvé, kteří dosáhli GCR hodnoty 1 (čtvrtým jedincem byl mladistvý 

vietnamské národnoti).    
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8. Diskuse - analýza výzkumného šetření a interpretace dat 

V následující části přinášíme souhrně výzkumná zjištění okomentovaná v souladu 

s teoretickými východisky formulovanými v 1. části dizertační práce. 

Z hlediska objektivních rizikových faktorů jsme se zabývali jednak studiem 

rodinných prostředí, ze kterých se mladiství vrazi rekrutují, jednak povahou vrstevnických 

vztahů a také vazbou mladistvých na školu a osobnost učitele. 

Zjistili jsme, že pouze třetina respondentů (celkové n=19) žila s oběma rodiči 

(sezdané i nesezdané partnerství). Ostatní jedinci po rozchodu/rozvodu svých rodičů byli 

svěřeni do péče matky, v jednom ojedinělém případě zůstal mladistvý v péči svého otce. 

Celkem 4 odsouzení mají zkušenost s nařízenou ústavní výchovou z důvodů 

nezvladatelných poruch chování, vč. počínající krimální činnosti, nebo byla příčinou umístění 

mladistvých mimo domov nevyhovující konfliktní rodinná prostředí. Po pokusech o 

sebevraždu a z důvodu poruch chování prošli celkem 4 probandi navíc i opakovaně 

psychiatrickou hospitalizací.  

Rodiče mladistvých měli většinou dosažené základní, nebo výjimečně středoškolské 

vzdělání. Pracovní návyky se v rodinách mladistvých značně lišily; od rodičů řádně 

pracujících, přes fluktuující až po chronicky nepracující.  Předávaný model profesní 

disciplíny se tedy v jednotlivých rodinách odlišoval.  

K výskytu patologických rysů uvnitř rodin mladistvých jsme zjistili, že celkem v 5 

rodinách se objevilo trestní stíhání a odsouzení (matky i otcové); v 7 rodinách se dá hovořit 

o abúzivním holdování alkoholu (opět se týkalo matek i otců); v 6 rodinách převážně ze 

strany otce bylo praktikováno fyzické násilí vůči mladistvým, ale i směrem k druhému rodiči 

(matce). Dvě matky byly pacientkami psychiatrických ambulancí. Zátěž rodinných 

prostředí mladistvých sociálně patologickými rysy se jeví jako poměrně značná. 

Protektivní faktor – příslušnost k církvi (viz výzkum T. Hotton, 2003) se v našem 

bádání naopak ukázal jako spíše rizikový, tzn. byl zdrojem konfliktních interakcí mezi 

mladistvými a jejich rodiči. Jednalo se o 2 rodiny, které se hlásily k Církvi Svědků 

Jehovových. Pro mladistvé náboženské vyznání rodičů navíc ztěžovalo jejich pozici uvnitř 

vrstevnické skupiny (odlišovali se, a tak byli terčem posměchu). 
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Mladiství pocházejí z různě četných a různých sourozeneckých konstelací. 

Nejméně početnou skupinu představují 2 mladiství bez sourozence. Naopak nejčetnější je 

skupina mladistvých (celkem 9), kteří se narodili jako poslední, tedy byli nejmladšími 

potomky. U nich je možný hypotetický předpoklad, že na jejich řádnou výchovu už rodičům 

nezbyly síly, kapacita atp. Někteří nebyli ani tzv. plánovanými dětmi.  

I přes nepříliš pozitivní zjištění o rodinách mladistvých tito prezentují své rodiny 

většinou kladně, přibližně polovina (9 odsouzených) reflektuje život na svobodě se svojí 

rodinou jako nejhezčí životní fází. Naopak 4 odsouzení sdělují, že horší než pobyt ve 

vězení představovalo soužití s rodiči, kteří se hádali, fyzicky napadali, páchali TČ atp. 

Preference pobytu za mřížemi před soužitím s vlastními rodiči je šokující a svědčí 

opravdu o hluboce nevyhovujícím a defektním rodinném prostředí mladistvých plném 

nežádoucích modelů násilí, kriminálního jednání a dalších nežádoucích charakteristik.  

Výchovné působení ze strany matky mladiství nejčastěji percipují jako záporně 

emočně nabité a v požadavcích rozporné. Stejně tak vnímají mladiství výchovné působení 

ze strany otce, tedy nejčastěji jako hostilní, ale vyrovnaně zastoupené výchovné řízení slabé, 

silné a rozporné. Percipovaný rodinný nesoulad, konflikty a odcizení se potvrdil přibližně u 

¾ mladistvých. 

Mladiství vnímají rodinnou pohodu a výchovné vlivy především přes osobnost 

matky, naopak podoba vztahu s otcem se ukazuje téměř bez vlivu na spokojenost 

mladistvých v životě. Toto zjištění nahrává domněnce o spíše formální roli a přítomnosti otce 

ve výchově. Mladiství, kteří reflektují záporný emoční vztah ze strany matky, zároveň častěji 

uvádí rodinný nesoulad (-0,647) a současně častěji uvádějí problémy v rodině (-0,494). 

Hostilita ze strany matky se také promítá do prožívané spokojenosti mladistvých (-0,644). 

Mladistvé neuspokojuje ani rozporné vedení a vede k menší spokojenosti (-0,462). Celkově 

mladiství preferují silnější vedení (u otce ho vyloženě očekávají) oproti slabému vedení bez 

zájmu. Je tedy zřejmé, že volání mladistvých po jisté kvalitě výchovného působení se 

v rodinách naplňovat nedařilo. I přes nežádoucí a nevyžádané formy výchovných působení se 

tyto neodrazily v percepci klíčové osoby v životě mladistvých – většinou jsou jimi právě 

rodiče.  

Nadpoloviční většina mladistvých (11 respondentů) nevybavuje, anebo nepřikládá 

význam společně trávenému času se svými rodiči. Ve skutečnosti celkem 6 mladistvých se 

svými rodiči čas netrávilo vůbec. Zbylí vzpomínají především na společné chvíle vztahující se 
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ke kontrole školních záležitostí (domácí úkoly, žákovská knížka atp.), jiný druh společné 

činnosti se vyskytoval zřídka ve formě výjimečných aktivit (např. dovolená 1x za rok). Tento 

fakt hovoří mj. o minimálních praktikách kontroly a dohledu dospělých nad 

mladistvými. Mnozí mladiství přiznávají, že zájem o bližší kontakt a společné chvíle by ze 

strany (alespoň některých) rodičů byl, ale sami mladiství byli odmítaví, nechtěli s rodiči nic 

rozebírat, svěřovat se jim. Silná tendence mladistvých vyhýbat se obecně rodičům vypovídá 

o nedobrých vztazích, o nedůvěře mladistvých vůči rodičům, jednoznačné preferenci 

vrstevníků, kamarádů, ale třeba také o uvědomění mladistvých, že se nechovali takovým 

způsobem, aby to nemuseli před rodiči tajit.  

Přibližně ¾ mladistvých bylo nuceno angažovat se při pomoci v domácnosti, nicméně 

plnění povinností bylo často motivováno a vázáno na zisk v podobě financí. Chválení a 

gesta ocenění se vyskytovala v 16 rodinách mladistvých především ve formě materiálních 

darů. Mladiství o jiné formě, např. o laskavém slovu, povzbuzení, fyzicky příjemném 

kontaktu mluví jen výjimečně a spíše po navedení. O nadměrných fyzických trestech ve 

výchově svých rodičů vypovídají celkem 3 odsouzení.  

Minimální sdílnost a chudá komunikace mladistvých s rodiči se odrážděla 

v subjektivním prožitku maximálního pocitu sounáležitosti k partě. Potřeba sounáležitosti a 

být někým akceptován, přijímán se našim mladistvým nedá upřít. Mladiství převážně se 

zkušeností hostilního přístupu ve svých rodinách a spíše „silovém“ způsobu vynucování 

kontaktu ze strany rodičů hledali naplnění kladného vztahu mimo rodinu. Až na jedinou 

výjimku se všichni považovali za členy nějakého uskupení vrstevníků (party). Celá ¼ 

mladistvých se svých „přátel“ nevzdala téměř 24 hodin denně a trávila s nimi i noci, tedy 

nebyli doma ve svých rodinách. Někteří s vědomím a souhlasem, jiní přes nesouhlas svých 

rodičů, a další bez jejich vědomí zcela. Absentující dohled rodičů nad pohybem a konáním 

mladistvých se jednoznačně podílel na trestné činnosti mladistvých. (Celkem 8 

mladistvých přiznává další kriminální skutky vyjma TČ vraždy, 3 byli souzeni dokonce 

opakovaně.) 

Společný čas s partou byl naplněn bezcílným pobytem venku, nebo trávením u 

počítače a sledováním především pornografie, popíjením alkoholických nápojů, 

užíváním NL a různou trestnou činností. Pouze jediný mladistvý neguje nikotinizmus. 

Ostatní kouří od brzkého věku. Kouření marihuany přiznává 84% mladistvých, tj. 16 jedinců, 

tedy pouze 3 mladiství zkušenost s marihuanou nemají. Pravidelné a nadměrné (závislostní) 
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užívání NL potvrzují 4 mladiství. Celkem 10 mladistvých odmítá i experimentální zkušenost 

s drogou. Jeden mladistvý verbalizuje negativní vztah ke konzumaci alkoholických nápojů, 

naopak 14 mladistvých potvrzuje opakované pravidelné a těžké stavy opilosti.  

Nerespektování hranic a norem společnosti dokazuje i předčasné zahájení 

sexuálního života mladistvých, mnohdy hluboce pod zákonným limitem. Průměrný věk 1. 

pohlavního styku mladistvých je 14 let. Pouze 2 mladiství jsou bez sexuální zkušenosti. 

Většina – 13 mladistvých hovoří o zkušenosti se zamilovaností.  

Všichni mladiství jsou absolventy základní školy, někteří měli v době odsouzení za 

TČ vraždy započaté středoškolské vzdělání, jiní nepracovali ani nestudovali. U posledně 

jmenovaných nebyla zaznamenána žádná tíseň v souvislosti s nezaměstanností, za fakt 

nezaměstnanosti se nehanbili. O vlivu vzoru pracovních návyků z rodiny není pochybností.  

U mnohých mladistvých se nevyhovující vztah k povinnostem ukázal již v období 

povinné školní docházky, kdy z důvodů neomluvené absence, ale také nezvládnutí učiva (v 

návaznosti na záškoláctví i rozumových schopnostech) byli nuceni opakovat (i opakovaně) 

ročník – týkalo se 10 mladistvých. Potvrdilo se nám, že slabá výchova zejména ze strany 

matky souvisí s neprospíváním mladistvých ve škole. Negativní postoj ke škole referuje 

téměř polovina (47%) mladistvých, třetina (32%) na školu vzpomíná v dobrém a ostatní 

(21%) zaujímají neutrální postoj. Necelá polovina mladistvých (42%) se na vyučování 

v domácícm prostředí nepřipravovala (neučila se, neměnila si pomůcky, učebnice a sešity na 

druhý den podle rozvrhu), neplnila ani domácí úkoly (někdy i navzdory nátlaku rodičů).  

Pouze 4 mladiství (21%) nebyli ani jednou disciplinárně trestaní sníženým stupněm 

z chování na vysvědčení, naopak většina – 13 mladistvých zkušenost s postihem má na 2. 

stupni, 2 mladiství byli trestaní už na 1. stupni. Důvody kázeňského postihu vidí mladiství 

v 15 případech (79%) v záškoláctví. Dalšími důvody jsou pak konfliktní vztahy s učiteli, 

fyzické násilí, konzumace návykových látek a ničení školního majteku společně 

s drobnými krádežemi.  

Vztah mladistvých k vyučujícím je  vcelku vyvážený – 9 mladistvých mělo svého 

oblíbeného kantora, 10 mladistvých naopak nevybavuje žádného, který by pro ně byl 

v dobrém slova smyslu významný. Mezi ceněné charakteristiky učitelů v očích mladistvých 

patří zájem o své žáky, prostor pro povídání a veselá, vtipná povaha. Máme i doložené 

svědectví o pozitivním vlivu oblíbené autority učitele, kdy mladiství tuto nechtěli zklamat. Je 

to jednoznačné potvrzení významu osobnosti učitele v procesu socializace. Dovolujeme si 
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tvrdit, že kdyby nebylo aktuálně na školách tolik administrativních povinností, přibylo by 

vyučujícím více času a snad energie, které by bylo možné věnovat ceněným interakcím mezi 

učiteli a jejich žáky a možná by se třeba jedna vražda nestala… 

Podrobným zkoumáním subjektivních rizikových faktorů – osobností mladistvých 

vrahů jsme dospěli k závěru, že se v žádném případě nejedná o unitní skupinu. U 

jednotlivých mladistvých lze sice objevit společné dílčí charakteristiky, ale mladiství se mezi 

sebou liší jejich kombinací. O různorodých rodiných prostředí, ze kterých mladiství pocházejí, 

platí totéž, a proto pokus o typologii a vymezení jednoznačného momentu selhání mladistvých 

je pouze orientační, a zjednodušující. 

Přestože nejsou osobnostní profily mladistvých stejné, podařilo se nám utvořit 4 

skupiny mladistvých, u nichž se společných rysů vyskytuje více. Do první skupiny patří 

mladiství, kteří by si přáli být součástí společnosti, ale trpí vnitřní nejistotou, nervozitou a 

tenzí, pocity méněcennosti, které je vedou ke stažení ze sociálních situací a interakcí. Je pro 

ně příznačná nepoučitelnost. Druhá skupina mladistvých je naopak chrakteristická 

nezájmem o společenskou integraci. Tito se brání navazování hlubších vztahů, také se cítí 

nejistí, méněcenní a preferují schizoidní styl života. Převládá u nich negativizmus. Třetí 

skupinu tvoří jedinci prožívající chronickou hostilitu, kterou se snaží mít pod kontrolou, ale 

epizodicky útočí. Setrvalé vnitřní napětí neadekvátně ventilují, navíc postrádají náhled na své 

výbuchy zlosti. Jsou narcističtí, baží po pozornosti druhých a nesnesou kritiku své osoby. 

Poslední, čtvrtou skupinu mladistvých pojí také narcizmus v kombinaci s vysokým 

sebevědomím. Vyžadují oddanou pozornost druhých, v opačném případě reagují výbuchy 

zlosti a hostilitou. Mají problém s autoritami a jsou značně konfliktní.    

U mladistvých, které jsme do žádné z výše uvedených skupin nepřiřadili, nyní jen 

taxativně jmenujeme výčet charakteristik, které se jeví jako problematické. Jedná se o 

hostilitu, impulzivitu, hyperaktivitu, agresivitu, úzkost, fobie, problém s návykovými 

látkami, egocentrizmus, nízká sebedůvěra přetavená do suverénního vystupování (chaos 

v sebepojetí), schopnost navazovat pouze povrchní známosti, odcizenost sobě i 

společnosti. Objevují se antisociální a disociální poruchy osobnosti. Pouze jedna mladistvá 

vychází z šetření bez osobnostních nápadností.  

Mezi nejfrekventovanější charakteristiky osobnosti mladistvých náleží: pocity 

nedostačivosti, hostilita, přesun viny na druhé jedince, neobvyklé sexuální fantazie, 

sociální izolace, emocionální apatie, potíže v heterosexuálních vztazích, nepoučitelnost, 
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neschopost odložit uspokojení, vnitřní psychická nepohoda a grandiozita v sebepercepci 

(řazeno sestupně od nejčastěji zastoupených).  

Z vybraných dílčích škál osobnostního dotazníku se ukazála přítomnost psychopatické 

odchylky u 70% testovaných, zloba u 75%, antisociální chování bylo zaznamenáno u 94%. 

Zvýšená škála agresivity a nedostatečné kontroly vychází u 6, resp. 9 mladistvých.  

Intelekt mladistvých se pohybuje ve 4 rozumových pásmech. Verbální kvocient 

nabývá hodnoty od 69 do 102, performační od 72 do 109 a celkový inteligenční kvocient se 

pohybuje v rozmězí 73 až 103. Průměrné hodnoty VIQ jsou tedy 85, PIQ 89 a CIQ 86. 

Nejvíce mladistvých se nachází v pásmu průměru a nižšího průměru rozumových 

schopností. Mladiství jsou v testování úspěšnější v subtestech, které tolik nepodléhají vlivu 

výchovně-vzdělávacího procesu, což odpovídá jednak celkovému nezájmu mladistvých o 

vzdělání, jednak nedůslednému vedení ze strany rodičů.   

Ke kriminalistické povaze TČ mladistvých můžeme konstatovat, že mladiství 

z našeho výzkumu se stali pachateli TČ vraždy nejčastěji z finanční motivace (8x), ale často 

do TČ vraždy vyústila i problematická vztahová situace (7x). V afektu vraždilo 6 

mladistvých, zbylí mladiství TČ plánovali. Trestného činu vraždy se dopustili v 11 případech 

ve spolupachatelství, 8 mladistvých se k činu odhodlalo individuálně. Zejména tento fakt se 

jeví z hlediska prognózy dalšího vývoje jako méně příznivý. Poměr samostaně vykonaných 

činů a ve spolupachatelství se v našem šetření ukázal jinak, než mají zkušenosti jiní kolegové 

s mladistvými vrahy (viz kazuisticko-teoretická část). Nejčastěji se obětí stala známá osoba, 

méně často cizí a nejmenší počet obětí bylo z řad rodinných příslušníků. Mladiství páchali své 

činy nejvíce za užití kombinace vícero prostředků – nejčastěji způsobili smrt oběti nadměným 

násilím a užitím nože (po 10 respondentech), nebo měli k dispozici či využili momentálně 

dostupný nějaký předmět (v 8 případech) a 2x oběť i podpálili. Nezajímavá není informace o 

nepřetržité přítomnosti kapesního nože u většiny mladistvých, který v případě potřeby 

neváhají použít. Pro zajímavost uvádíme ještě srovnání výzkumných zjištění 

kriminalistických okolností ze zahraničí, např. z výzkumu J. H. Kashaniho (1997) – 

mladistvých pachatatelů vraždy uvnitř rodiny. Soubor tvořilo celkem 9 pachatelů a 2 

pachatelky. Více než polovina vražd rodinných příslušníků byla plánovaná, tedy nebyla 

bezprostředním důsledkem konfliktu. Vražednou zbraní se v 8 případech stala střelná zbraň, 

která byla legálně držená a byla přístupná v domácnosti obětí. V našem souboru se střelná 

zbraň nevyskytla ani jednou. Naopak nůž byl mezi respondenty zahraničního výzkumu použit 
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pouze jednou. Mezi tamními pachateli se odhalila psychiatrická diagnóza – schizofrenie 

v jednom případě, u nás jsme duševní poruchu nekonstatovali. Také intelektově vycházejí 

mírně lépe pachatelé nečeští, jejich CIQ se pohybovalo v rozmězí 84-124. Ostatní 

charakteristiyk se zdají obdobné s českými mladistvými (J. H. Kashani, 1997, s. 873-878). 

Opakováním výzkumného šetření jsme odpozorovali jisté změny v páchání TČ 

vraždy mladistvými. Zatímco plánovaného deliktu se dopustil v roce 2008 pouze jeden 

pachatel, ostatní činy vzešly z konfliktních interakcí, především nezvládnutím afektivity a 

užitím nadměrného násilí, u skupiny zkoumaných mladistvých v roce 2011 se podíl činů 

plánovaných a těch, které vyplynuly ze situace značně vyrovnal, ba dokonce plánované činy 

převažují (6:13). Rovněž povaha obětí mladistvých pachatelů nabyla na změně. V roce 2008 

byly usmrceny neznémé osoby v 25%, tzn. převážná část obětí byla pachatelům známá, 

v některých případech byly i v rodinném poměru. V roce 2011 je situace opačná, tzn. nejvíce 

obětí představovali cizí jedinci – ⅔, zbylá ⅓tvořily oběti z rodiny a známí. V roce 2011 se 

odehrálo více individuálně spáchaných vražd oproti 1. šetření – toto zjištění vede k úvaze o 

větší troufalosti mladistvých, odpadá vrstevnická dynamika a tzv. deanonymizace. V druhém 

šetření také mladiství více sami hovoří o pravděpodobnosti recidívy. 

Celkem 4 do šetření opakovaně zařazení mladiství se v průběhu pobytu za mřížemi 

v některých námi sledovaných chrakteristikách mění, avšak nejedná se jednoznačný trend 

v jejich vývoji. Některé změny jsou k lepšímu, jiné spíše nepříznivé, některé charakteristiky 

zůstávají konstatní. Za nežádoucí považujeme reflexi spáchaného TČ jako skutek oprávněný, 

bez prožitku viny, případně jeho popírání. Povzbudivé není ani zjištění, že mezi délkou 

pobytu za mřížemi a spokojeností mladistvých existuje u 3 z nich přímá úměra. Mezi příznivý 

fakt jistě nepatří ani čím dál více vágní představa o budoucnosti s blížícím se výstupem 

z vězení. U některých mladistvých se jedná pouze o zmírnění očekávání a představ spojených 

s fungováním na svobodě. Mladiství se postupem času prezentují objektivněji, což hodnotíme 

pozitivně, stejně tak jsou schopni kritického pohledu na svou rodinu, i když vzájemné vztahy 

mají snahu nadále přeceňovat. Také komentář k TČ jé méně zatížen maskováním, 

zatajováním detailů apod. Nedobrý dojem vyvolává i otevřená prezentace kriminální kariéry 

mladistvých. Vyjadřujeme zde předpoklad podílu efektu prizonizace.  

Skupina 2 mladistvých děvčat je heterogenní téměř ve všech ohledech. Za společný 

rys lze považovat okolnost spáchaného deliktu, který vzešel z konfliktní situace v domácím 

prostředí oběti a v obou případech se jednalo o jednoho z rodičů. Způsob spáchání TČ, 
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následné jednání pachatelek po činu i současný postoj k činu se už ale rozchází. Dívky se 

významně odlišují také v osobnostních charakteristikách, měly odlišná rodinná zázemí, 

operují jinými vizemi do budoucna. Mladistvé vražedkyně lze v podmínkách českých i 

zahraničních představovovat spíše jako případové studie, než ve formě zobecňujících závěrů 

(pro malý počet i jejich nesourodost). 

V sebereflexi mají mladiství tendenci k nadhodnocování svých osobnostních kvalit a 

sklon k přeceňování se při rozhovorech (oproti výstupům z jednotlivých standardizovaných 

metod). Tuto potřebu lze chápat jako touhu mladistvých po vyvolání pozitivního obrazu o 

sobě, touhu po přijetí, která je na jednu stranu přirozenou potřebou, na stranu druhou se jim 

v dosavadním životě nedařila zejm. v rodině uspokojovat. Jedná se zčásti také o motivované 

skrývání vlastních pocitů insuficience. 

Z vlastních sebereflexí rovněž vyplývá, že mladiství mají problémy s vyjádřením 

svých špatných vlastností, což může opačně také souviset s odmítáním vystavit se kritice, 

odsouzení, anebo je to prostá neschopnost daná absencí náhledu. Kladné ohodnocení svých 

chrakteristických rysů jde mladistvým trochu lépe. Nejčastěji se vnímají jako klidné bytosti, 

což je jistě v rozporu s většinovými závěry z našich metod. Připouštíme však vliv 

resocializačních programů ve vězení, díky kterým se mohou mladiství skutečně cítit jako 

klidnější oproti pohybu na svobodě. Zajímavým zjištěním se zdá mladistvými obecně 

preferovaná lidská vlastnost – smysl pro humor. Vzhledem k minimálnímu času trávenému 

společně s rodiči, lze tušit, že příliš humoru a veselí ve svých rodinách nezažili, a je to tedy 

nenaplněné přání odrážející se do vyslovené povahové preference.  

Třetina mladistvých spatřuje příčinu svého pobytu ve vězení a nesnází, do kterých se 

dostali, v sobě, další třetina odůvodňuje svá selhání vlivem konzumace návykových látek a 

alkoholu a poslední třetina mladistvých vykládá své nesnáze působením druhých lidí – parta, 

rodiče, láska. Hodnocení vlastního provinění a postoje k činu se různí. Jeden pachatel se 

k činu nepřiznal nikdy, dva pouze částečně. Někteří mladiství s výší trestu naprosto souhlasí, 

jiní nikoliv. U mladistvých převažuje neschopnost naladit se na utrpení oběti a naopak 

dominuje lítost nad sebou samým, případně nad zklamáním rodiny.  

Sondou do aktuálních přání odsouzených jsme vyhodnotili, že recentně nejvíce touží 

po svobodě a znovu být s vlastní rodinou. Navzdory jejich reflexím, ze kterých nevychází 

rodinná prostředí pozitivně, připisují mladiství vlastní rodině důležitost a domovu místo 

spojené s existenciální jistotou. Za nadhodnocováním rodiny může stát dlouhodobé odloučení 
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mladistvých od domova a zkreslení původních podmínek, nebo také pochopitelné přání, aby 

tomu tak bylo, či verbalizace přijatelné verze především pro mladistvé samotné. Někteří 

mladiství uvažují o založení vlastní rodiny a kontakt s původní neplánují – jde o případy 

obzvláště defektních původnách rodinných prostředí.   

U mladistvých převažuje subjektivně vnímaná spokojenost s naplněním smyslu 

života. Mnozí hodnotí pozitivně i pobyt ve vězení, uvědomují si tamní režim, který dříve 

postrádali a prvně se s nároky setkali až v podmínkách věznice. ⅔ optimisticky věří 

v realizaci svých přání v budoucnu. Životní spokojenost mladistvých koreluje s postojem 

aktivního řešení problematických situací a spolehnutím se na sebe (ve shodě s výzkumnými 

zjištěními – viz Howard a Johnson, 2000). Mladiství, kteří se cítí šťastně, potřebují 

k uchování tohoto prožitku cítit lásku a přijetí od blízkých, u skupiny těch mladistvých, 

kteří jsou nešťastní, potřeba lásky a přijetí vzrůstá – objevuje se u 75% z nich. Je tedy možné, 

že mnohé události v životě mladistvých jsou skutečně ovlivněné absencí kladných emocí a 

podpoou ze strany těch nejbližších.  

V našem souboru mladistvých vrahů a vražedkyň jsme objevili bohatou škálu 

kombinací subjektivních i objektivních rizikových faktorů, tak jak je popisujeme 

v kazuisticko-teoretické části. U většiny pachatelů vnímáme za klíčový činitel selhání 

nevyhovující rodinné protředí (vztahy, výchovu), zřejmě s přesahem i dědičných 

nevyhovujících dispozic od rodičů. Za několika selháními mladistvých však cítíme defekt na 

straně mladistvých samotných v podobě osobnostních daností, které jsou proti normám 

většinové společnosti. I my se po výzkumné zkušenosti kloníme k multifaktoriálnímu výkladu 

podílu na delikventní dráze mladistvých.  

Naše výzkumné závěry jsou tedy převážně v souladu s obdobnými již citovanými 

výzkumnými zjištěními a také zřejmě s nejaktuálnějším mezinárodním výzkumem ISRD-2 a 3 

delikventní mládeže, jehož součástí byli Z. Podaná a J. Buriánek (2007), resp. E. Moravcová a 

kol. (2015).  
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Závěr 
Trestný čin vraždy spáchaný mladistvým jedincem nepatří naštěstí k příliš 

frekventovaným skutkům, o to různoroději se však jeví okolnosti jeho spáchání i celý životní 

příběh mladistvých, než takto fatálně selžou. Navzdory nízkému počtu mladistvých vrahů a 

vražedkyň je studium jejich prožívání a (dlouhodobého) chování ve vývoji žádoucí ve snaze u 

jiných potencionálně ohrožených jedinců stejným selháním rozpoznat opakující se signály a 

mnohdy volání mladistvých samých o pomoc a poskytnout včasnou intervenci. Záchrana i 

jediného lidského života je významná a smysluplná. Byli bychom rádi, kdyby i čtenář z řad 

pedagogů naznal, že jeho profese je skutečně posláním a dotyčný může sehrát klíčovou roli 

v životě mladistvého. 

Touha po komplexním poznání psychosociálních a osobnostních charakteristik 

mladistvých vrahů v ČR představovala naši hlavní motivaci realizace rozsáhlého výzkumného 

bádání, které jsme zpracovali do dizertační práce s názvem „Psychosociální charakteristika 

mladistvých pachatelů závažných trestných činů“. Výzkumného šetření, které probíhalo ve 

věznicích ve Všehrdech, ve Světlé nad Sázavou a v Plzni Borech, se účastnilo celkem 19 

mladistvých pachatelů TČ vraždy, z toho dvě byly mladistvé pachatelky. Naší snahou bylo 

získat data v maximálním rozsahu o kvalitě rodinných zázemí a způsobech fungování 

rodinného systému mladistvých (emoční vztah a výchovné působení rodičů, přítomnost 

sociálně patologických jevů,…), dále o povaze vrstevnických vztahů, o volnočasových 

aktivitách, o formách chování, které jsou nežádoucí a potencionálně se mění v trestné, také 

jsme cílili na údaje vztahující se ke školnímu prostředí mladistvých (vazba na školu, na 

vyučující, prospěch, disciplína), zajímaly nás vlastnosti osobnosti, které se jeví jako 

signifikantně související s kriminálním chováním obecně, důležitou součástí výzkumu se staly 

i reflexe mladistvých týkající se vlastních chrakteristik, postojů k TČ a směřování 

mladistvých do budoucnosti. Šlo nám tedy o zmapování výskytu rizikových vnitřních i 

vnějších faktorů, které se podílely na delikventní cestě mladistvých.  

V první části dizertační práce – kazuisticko-teoretické nabízíme v každé kapitole jednu 

případovou studii, na níž vždy demonstrujeme vybraný teoretický jev, který následně 

zpracováváme. Tato část dizertační práce předstvuje východisko pro samotné výzkumné 

šetření. 

Druhá, empirická část přináší veškerá sebraná data a výzkumná zjištění o mladistvých 

pachatelích a pachatelkách TČ vraždy v podmínkách ČR. Součástí je i srovnávací studie 
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recentního šetření a výzkumu diplomního z r. 2008. Samostaný prostor je věnován i ojedinělé 

skupině mladistvých pachatelek.  

Výzkumná zjištění pak souhrnně uvádíme společně s našimi úvahami v části Diskuse 

– analýza výzkumného zjištění a interpretace dat. 

Sběrem velkého rozsahu dat ke každému mladistvému jsme zrealizovali unikátní 

výzkum ve snaze postihnout komplexní charakteristiku mladistvých pachatelů závažných 

trestných činů. Tímto počinem jsme překonali dosavadní výzkumná šetření, která se 

soustředila vždy na dílčí charakteristiky pachatelů.  

Výzkumné šetření poukázalo na výskyt defektních rodinných prostředí mladistvých 

pachatelů, na časté vazby mladistvých s antisociálními jedinci i na přítomnost 

znevýhodňujících osobnostních dispozic – předpokladů pro kriminální kariéru. Jejich různou 

kombinací a různým podílem společně se situačním kontextem došlo u 19 mladistvých k TČ 

vraždy.  

Domníváme se, že cíle dizertační práce jsme naplnili, stejně tak očekávání od 

výzkumného šetření. 
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Přehled použitých zkratek 
MKN-10. … Mezinárodní klasifikace nemocí-10. revize 

NL … Návykové látky 

OČTŘ … Orgány činné v trestním řízení 

OSVČ … Osoba samostatně výdělečně činná 

PČR … Policie České republiky 

SJM … Společné jmění manželů 

TČ … Trestný čin, trestná činnost 

ÚP … Úřad práce 

VTOS … Výkon trestu odnětí svobody 
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Přílohy 
Příloha 1 

Nedokončené věty 

1. Jako dítě jsem plakal/-a, když… 

2. Nejdůležitější roli v mém životě má… 

3. Trest smrti… 

4. Jako dítě jsem o prázdninách… 

5. Ze všeho nejvíc bych chtěl/-a… 

6. Znepokojuje mě pohled… 

7. Nechtěl/-a bych být zvířetem, protože… 

8. Když je někdo rozčílený… 

9. Velice obdivuju lidi, kteří… 

10. Na Štědrý den jsem obvykle… 

11. Největší důkaz lásky je, když… 

12. Násilí je, když… 

13. Jako nebezpečné se mi jeví… 

14. Jistotu pro mě znamená… 

15. Tragédie je, když… 

16. Kdybych mohl/-a něco ve své minulosti změnit, určitě by to… 

17. Abych byl/-a šťastný… 

18. Smrt je… 

19. Moje největší zklamání… 

20. Nejšťastnější člověk na světě je… 

21. Nenávidím… 

22. Bývám smutný/-á… 

23. Nikdy neodpustím… 

24. V nejkrásnějším snu jsem… 

25. Nejlepší kamarád pro nás udělá… 

26. S radostí vždy… 

27. Ten, kdo někoho zavraždí… 

28. Kdybych měl/-a syna, nikdy bych… 

29. Nejkrutější trest pro mě je… 

30. Svému příteli bych chtěl/-a… 

31. Těším se na… 

32. Lidé se bojí… 

33. Rodina je, když… 

34. Nikdy si neodpustím… 

35. Chtěl/-a bych potkat ženu (muže), která/-ý… 

36. Po propuštění bych chtěl/-a… 
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Příloha 2 

Otázky pro rozhovor 

O SOBĚ 

Jak se cítíte? 

Jmenujte 3 vaše dobré a 3 špatné vlastnosti. 

V čem si věříte a v čem jste / můžete být jednou úspěšný? 

Přemýšlíte o tom, co jednou, až odsud odejdete, bude, jaké máte plány do budoucna? 

Za co si vás asi ostatní lidé váží? 

Jakých lidí si naopak ceníte vy? 

Kdo si s vámi nejvíce rozumí, jaký typ člověka? 

Komu nejvíc rozumíte vy? 

S kým a proč neváháte jít do konfliktu? 

Jaké byly nejčastější příčiny nesnází, různých problémů, do kterých jste se za svůj život 

dostal? 

Objevilo se ve vašem životě něco, co jste dobře zvládl / na co jste pyšný a naopak, čeho 

nejvíce litujete? 

Pokusil jste se někdy o sebevraždu? 

Byl jste léčen v psychiatrické nemocnici? 

Máte zkušenost s návykovými látkami (co, proč, kolik, od kdy, reakce rodičů, záchytka)? 

V kolika letech jste měl 1. sexuální zkušenost? 

Kolik známostí jste měl? 

Jak dlouho trval nejdelší vztah? 

Byl jste někdy zamilovaný? 

Kdo vás nejvíce přitahuje? 

ŠKOLA 

Vzpomínáte rád na školu a na co? 

V čem jste byl dobrý, jaký předmět vás bavil? 

Co se vám naopak nedařilo? 

Měl jste nějaké problémy, jaké? 

Známky? 

Chování? 

Jakým způsobem jste se připravoval na vyučování? 

Pamatujete si nějakého učitele, který vás ovlivnil? Popište váš vztah. 

Máte ze školy nějaké kamarády? Jaký je váš vztah nyní? Dopisujete si? 

Chodil jste do nějakých kroužků? 

DĚTSTVÍ 

Jak byste popsal vztah se svými rodiči, se sourozenci? 

Popište, jak vypadal váš běžný všední den / víkend. 

Jak jste trávili společný čas s rodiči? 
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Mohl jste se jim svěřovat se svými problémy? Mluvili jste spolu o všem, nebo se o něčem 

mlčelo? Zajímali se rodiče o to, co vás trápí? Sledovali vaše výsledky ve škole? Věděli, s kým 

se stýkáte? 

Chválili vás? Jakou formou? 

Trestali? Jak? 

Vážíte si svých rodičů? Za co? 

Je něco, co vás na nich mrzí? 

Dostával jste kapesné? Kolik? 

Měli jste doma nějaká zvířata? 

Měl jste doma nějaké povinnosti? 

Povolání rodičů – nezaměstnanost, výše příjmu? 

Jaký měli rodiče mezi sebou vztah? Byli si věrni? Byl jste přítomen jejich sexu? 

Měl jste rád babičku a dědečka? Vaše kontakty? 

Jakou máte první vzpomínku z dětství? 

Popište vaše nekrásnější období v životě / a naopak nejošklivější. 

Máte nadále kontakt se svojí rodinou? Jak se změnily vaše vztahy po odsouzení? 

Jaké máte dojmy z tohoto protředí tady? Má nějaký smysl, že jste zde? Jste tu spokojen 

s náplní času, co se týká vzdělání, volna atd.? 

Jakou zde máte pozici? 

Jak jste si tady zvykl? Co bylo nejhorší? 

(Opak. šetření: Co se změnilo ve vašem prožívání od našeho posledního setkání?) 

Jak zde řešíte sexualitu? 

 

TČ: jiná TČ, co, jak, čím, kde, proč, s kým, jak jste se cítil bezprostředně po činu / nyní, jste 

vinen, jaký byste si dal trest, je ten váš spravedlivý, jak byste reagoval, kdyby někdo ublížil / 

zabil někoho z vaší rodiny? 

(Opak. šetření: Posunul se váš názor na spravedlnost trestu, na samotný trestný čin?) 

 

 


