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Tisková zpráva
2. konference soudních znalců v Ostravě
Specialisté – soudní znalci v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborů se sešli v lednu 2014 již
podruhé v Ostravě na prodloužený víkend - 2. ostravské konferenci soudních znalců
v hotelu Park
Inn v Ostravě, aby po dvou letech opět diskutovali současný stav a vývojové trendy v problematice
soudního znalectví. Konference byla věnována nestorovi znalectví české klinické psychologie PhDr.
Slavomilu Hubálkovi, který v čase mezi 1. a 2. konferencí nečekaně zemřel. Věnováním druhé
konference Slavomilovi Hubálkovi organizátoři chtěli projevit úctu jeho památce nejen na poli klinické
psychologie a znalectví, ale také zdůraznit sílu jeho lidskosti v odborném přístupu.
Konference se zúčastnili naši i slovenští přední specialisté v tomto oboru, jako doc. PhDr. Čírtková
CSc., Prof. PhDr. Petr Weiss, Prof. PhDr. Anton Heretik, PhDr. Vavřík a mnozí další, kteří rozvinuli
produktivní diskuzi o specificích znalecké práce v daných oborech.
Akce měla opakovaně velký ohlas mezi přítomnými odborníky, klinickými psychology, psychiatry,
psychology aj. Také ze setkání se zástupci státních orgánů,
kterými byli soudci trestního i rodinného práva, státní zástupkyně a kriminalista, vyplynuly mnohé
podněty a úvahy k otázkám věrohodnosti, resocializace a střídavé péče v rodinách.
Nyní máte k dispozici sborník s přednáškami, věříme, že tak jako odborná konference i sborník rozšíří
obzory a ujasní meze a možnosti znalectví klinicko - psychologického, psychiatrického a okrajově i
sexuologického.
Konference byla podrobně zachycena reportáží České televize, Studia Ostrava, která je dostupná na
tomto linku:
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/259996-kdo-ma-v-rukouspravedlnost-v-ostrave-jednaji-soudni-znalci/
3. naplánovaná konference zřejmě proběhne v Ostravě nejdříve začátkem roku 2017.
Za organizační tým PhDr. Renata Koláčková, Mgr. Michaela Mrowetz, PhDr. Petr Štěpaník.
Odborná garantka PhDr. Ludmila Mrkvicová, odborný garant PhDr. Petr Vavřík.

Všechny příspěvky jsou zveřejněny se souhlasem autorů, upraveny pouze formálně, nikoli
obsahově. Příspěvky podléhají autorským právům. Citovat pouze s odkazem na sborník.
Veškeré texty jsou duševním majetkem autorů.
Sborník je zdarma distribuován účastníkům 2. konference soudních znalců v Ostravě.
Další zájemci si mohou jeho verzi v Pdf zakoupit za 250 Kč
na e-mailu: konference.znalci@seznam.cz
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Program konference

Neděle 26.1.2014
		
 12.00 registrace účastníků
 13.00–13.30 zahájení konference - Úvod, přivítání účastníků, záměry a cíle
konference
 13.30–14.45 přednáška
Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., Katedra psychológie na FF Univerzity Komenského,
Bratislava - Posuzování pachatelů násilných trestných činů
 14.45–16.00 přednáška
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., Katedra sociální práce FF UK, Praha - Role soudního
znalce ve vztahu k dalším aktérům opatrovnického soudního řízení
 16.00–16.30 přestávka
 16.30–17.45 přednáška
PhDr. Robert Máthé, Ph.D., Katedra psychológie na FF Univerzity Komenského Bratislava –
Posuzování pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti
 18.00 Večeře
 19.00–20.30 přednáška
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR, Praha - Problematika
viktimologie, konkrétní specifika syndromu týrané osoby - zneužívání a týrání –
hodnocení poškození obětí fyzického a psychického týrání

Pondělí 27.1.2014
 9.00–10.30 diskuzní blok – Problematika z oblasti práva – mezioborová spolupráce:
Jak vidíte znalecké posudky z psychologie a psychiatrie a jejich místo v justičních
kauzách?
 JUDr. Lenka Čechová, Krajský soud, Ostrava – soudkyně KS Ostrava
 JUDr. Brigita Bilíková, Krajské státní zastupitelství, Ostrava – státní zástupkyně KSZ Ostrava
 diskuze
 10.45–12.15 přednáška - Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., Sexuologický ústav, Všeobecná
fakultní nemocnice, Praha - Může být psycholog užitečný pro sexuologický znalecký
posudek?
 diskuze
		

 12.30–13.30 Oběd
 13.30–14.30 Příspěvky účastníků účastníků
13.30–13.40 PhDr. Věra Břicháčková, soudní znalkyně, Praha - Pozitivní vliv Slávka
Hubálka ve znalecké činnosti - pozitivní změny vyšetřovatelů policie i medií
13.40–14.00 MUDr. et PhDr. René Gregor, Psychiatrická ambulance, Třinec
1./ Nikdo z psychiatrů ji neviděl a přesto existuje - patická opilost
2./ Manželovražda? - spouštěč revizních znaleckých posudků
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14.00–14.10 PhDr. Dušan Selko, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava K problematike resilience v znaleckom vyšetrení
14.10–14.20 Mgr. Michaela Mrowetz, Ordinace klinické psychologie, Ostrava – Zpráva
z mezinárodního odborného supervizního kolokvia ke kauze Hedvigy Malinové
aneb komu slouží znalec? Zamyšlení nad institucionalizačním syndromem
společnosti.
 14.20–14.30 diskuze

1. SÁL: varia A
14.45–16.30 Psychiatrická sekce:
 MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D., Psychiatrické oddělení, Nemocnice s poliklinikou
Havířov - Vybraný případ ze soudně-znalecké praxe - propojení s problematikou
alkoholu a srovnání v kontextu platné legislativy
 MUDr. Petr Možný, Psychiatrická léčebna, Kroměříž - „Inspirující lidské příběhy
v praxi soudního znalce", několik konkrétních kasuistik z praxe

1. SÁL: varia C
17.00–18.30 Klinicko-psychodiagnostická sekce:
 Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. - Psychiatrické centrum, Praha - Posuzování
neuropsychologických funkcí v soudním znalectví

2. SÁL: varia B
14.45–16.30 Diagnostická sekce rodinná:
 PhDr. Jana Procházková, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK, Praha
 Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., katedra sociální práce FF UK, Praha - Rodinná
diagnostika v praxi soudního znalce v občansko - právních sporech

2. SÁL: varia D
17.00–18.30 Psychiatrická sekce:
 MUDr. Marie Foltýnová, Psychiatrická ordinace, Ostrava
 MUDr. Dana Skřontová, Psychiatrická ordinace, Opava - Dětští a mladiství pachatelé
trestných činů
 19.00 Večeře – slavnostní raut
 20.00 Večerní hudební produkce emeritního znalce MUDr. Milana Vilče

Úterý 28. 1. 2014
 9.00–10.30 přednáška - Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. - Psychiatrické centrum,
Praha - Posuzování psychologických aspektů věrohodnosti výpovědi svědků či
obviněných při kognitivních deficitech
 10.45–12.15 přednáška - PhDr. Ludmila Mrkvicová, Ordinace klinické psychologie
Ostrava, MUDr. Marie Foltýnová, Psychiatrická ordinace, Ostrava – Psychologické aspekty
posuzování věrohodnosti nezletilých svědků či obviněných a pohled psychiatra
 12.15–13.30 Oběd
		

 13.30–14.30 workshop - Mediální kauzy a postavení znalce
Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., Katedra psychológie na FF Univerzity Komenského,
Bratislava
PhDr. Robert Máthé, Ph.D., Katedra psychológie na FF, Univerzity Komenského
Bratislava, PhDr. Petr Štěpaník, Probační a mediační služba ČR, středisko Frýdek-Místek
 14.30–16.00 přednáška - PhDr. Petr Vavřík, Psychiatrická léčebna Opava – „Vrah
a jeho skutek v zrcadle znaleckého posudku“ - psychologické pojednání
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o vraždění a jeho podobách, psychologických mechanismech, o znalecké praxi,
o resocializaci vrahů
 16.00–17.00 - Diskuze - Závěr a shrnutí konference – možné inspirace pro další
konference
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Park inn hotel v Ostravě – místo konání konference

Konferenční sál hotelu Park inn
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Posuzování
pachatelů násilných
trestných činů
Prof. PhDr. Anton Heretik, Ph.D.
Katedra psychológie na FF
Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: heretik@fphil.uniba.sk

Úvod
Všetko má v korene v detstve, aj záujem o násilie. Ako deti sme boli kŕmení sovietskymi bojovými
filmami, v ktorých sa masovo zabíjalo (a umieralo). Fascinovali ma aj boje o postavenie v hierarchii medzi vrstovníkmi, či medzi jednotlivými partiami zo znepriatelených dvorov. Ale ku psychológii
agresivity som sa dostal až ako študent na Katedre psychológie. Mojim učiteľom a neskôr školiteľom
bol prof. PhDr. Géza Dobrotka, CSc. zakladateľ československej forenznej psychológie. V r.1973 som
obhájil diplomovú prácu na „Diagnostika agresivity u juvenilných delikventov”, v ktorej som porovnával súbory mladistvých páchateľov násilných a nenásilných trestných činov. Keď som po skončení
štúdia nastúpil ako klinický psychológ na Psychiatrickú kliniku FN v Bratislave, začali moji kolegovia psychiatri priberať k posudkom ako znalca ad hoc. S úctou spomínam najmä na spoluprácu
s prof. Guensbergerom, prof. Žuchom, doc. Fleischerom, doc. Kolibášom a prof. Novotným. Od r. 1980
sa venujem najmä páchateľom násilnej trestnej činnosti ako stály súdny znalec. Po návrate na svoju
alma mater prednášam klinické predmety (klinická psychológia, psychodiagnostika, psychoterapia),
ale aj forenznú psychológiu.
Forenzná agresológia by mala odpovedať na nasledovné otázky: O aké teórie agresivity sa opierame?
Čo nás nás forenzne psychologická expertízna prax a výskum o agresivite naučili? Majú forenzné
skúsenosti s posudzovaním páchateľov závažných násilných trestných činov dopad aj pre klinickopsychologickú-.diagnostickú a terapeutickú prax?
Na prvú vraždu sa nezabúda. Bol som kolegami na klinike pribraný k posudzovaniu páchateľa vraždy.
Išlo o muža z horehronského lazu, na ktorom žili dva manželské páry. A ako to už býva jeden z nich
sa zahľadel do ženy toho druhého, začal s ňou spávať a to je laze ťažko utajiť. A tak chlapi vždy hodinovú cestou na autobus do železiarní v Podbrezovej riešili, čo so vzniknutou situáciou. Raz si po robote vypili, kráčali domov, po ceste sa pohádali a klamaný manžel pichol suseda vreckovým nožom
do srdca. Potom zišiel do doliny, privolal políciu a zaviedol ju na miesto činu. Podľa vyšetrovacieho
spisu, bol spln a páchateľ na mesiacom osvetlenej lúke zastal nad telom obete a zadeklamoval: „ Jano,
ja nevinen, ty nevinen, to ta kurva je vinna“. Prebehol mi mráz po chrbte a povedal som si – tak toto
je Shakespeare na Horehroní. A tak som si aj predstavoval páchateľa – ako hrdého, statného Othella.
Priviedli mi však drobného, upracovaného človeka, v hlbokej depresii, ktorý sám nerozumel tomu
čo sa stalo. V tej chvíli som si uvedomil s akými predsudkami vstupujeme do procesu vyšetrovania
páchateľov vrážd a aká často zložitá, môže byť na prvý pohľad banálna motivácia činu.
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Vymedzenie základných pojmov
Nielen v laickom jazyku, ale aj v odbornej literatúre sa veľmi voľne používajú agresologické pojmy ako je
agresia, agresivita, násilie, hostilita, hnev a pod. Nie je to len terminologický problém. Práve prax s posudzovaním konkrétnych páchateľov násilných trestných činov ukazuje ako je potrebné diferencovať
základné agresologické fenomény. Rozlišujeme agresiu ako akt správania. Jednotlivé agresívne akty
môžu mať veľmi rozličný psychologický obsah. Forenzne významné je odlíšenie inštrumentálnej agresie
(násilie je použité len ako prostriedok v službách iného motívu napr. zištného, či sexuálneho) od hostilnej agresie (kde násilie je prostriedok i cieľ zároveň a u väčšiny tzv. Affektdeliktov vedie k abreakcii).
Na ilustráciu pestrosti agresívnych aktov používam hierarchiu spoločenskej nebezpečnosti podľa kritérií
verbálna-neverbálna, pasívna-aktívna, priama-nepriama, ktorú zostavil Slávek Hubálek.
Informácie o agresívnych aktoch čerpáme z vyšetrovacieho spisu (nálezy kriminalistov, posudky súdnych lekárov) i výpovedí posudzovaného. Agresivita je osobnostná dispozícia resp. trvalá črta osobnosti,
ktorú zisťujeme dostupnými klinickými a testovými metódami. Opierame sa pri tom o príslušnú teóriu,
či paradigmu (ich prehľad ponúkame nižšie). Hostilita je postojová premenná sýtená odporom, resentimentom a nepriateľstvom voči sociálnemu okoliu. Kým u agresivity väčšina teóriu predpokladá vrodenú,
biologickú bázu, hostilita je formovaná jednoznačne prostredím. Od ranej vzťahovej väzby v rodine až
po spoločenskú toleranciu voči kultúre násilia. Afektivitu hodnotíme jednak ako trvalú osobnostnú dispozíciu (temperament, afektívna stabilita/labilita, racionálna kontrola afektivity), ale aj afektívny stav
v čase trestného činu. Samostatnou oblasťou sú interpersonálne faktory (najmä viktimologické aspekty,
vzťah páchateľ-obeť) a inštrumentálne faktory (dostupnosť nástrojov agresie, zbraní v mieste/čase činu).
Ako znalci sme sa stretli s páchateľmi, ktorí sa vyznačovali hypertrofovanou agresivitou, hostilitou voči
sociálnemu okoliu a svoj trestný čin (napr. lúpežnú vraždu) spáchali bez afektu, na vopred vytypovanej
obeti a s použitím pripravených nástrojov (napr. strelnej zbrane). Ale posudzovali sme aj páchateľov
vrážd, ktorých agresivita a hostilita vôbec nepatrili ku dominantným črtám osobnosti, napriek tomu
s obeťou zachádzali veľmi brutálne, konali vo vystupňovanom afekte s náhodne dostupným nástrojom
a motívom bol dlhodobý konfliktný vzťah (čo sa najviac blíži aj vyššie popísanému prípadu). Nejedná
sa teda len o terminologické, ale aj faktické rozdiely, ktoré majú dopad nielen na popis osobnosti
páchateľa, ale aj na posúdenie takých znaleckých otázok ako sú motivácia trestného činu, či prognóza
resocializácie páchateľa.

Teórie agresivity
Existujúce množstvo teórií agresivity nabáda k ich kategorizácií do niekoľkých podskupín. Aj z didaktických dôvodov ich delíme ich na inštinktivistické, kognitívno-behaviorálne a integratívne (biopsychosociálne) teórie.
Prvá skupina - inštiktivistické teórie - spája veľmi rôznorodých autorov ako sú psychoanalytik S. Freud,
etológ K. Lorenz, evolučný psychológ D. Buss ale aj klasici psychológie motivácie ako sú McDoudall,
Tollman, či Young. Týchto autorov spája presvedčenie o vrodenej inštinktívnej podstate agresivity.
Interpersonálne rozdiely sú potom dané len mechanizmami, akými jedinec s touto deštruktívnou
energiou zachádza. S. Freud došiel konceptom Thanata k dosť pesimistickému záveru, že musíme
byť agresívni k druhým, aby sa energie agresivity neobrátila proti nám samým. K. Lorenz popísal tzv.
reakcie na prázdno - ak nie je prítomný vhodný objekt, a hladina inštinktívnej energie je príliš vysoká,
nájde si jedinec náhradný cieľ. D. Buss sa dokonca pozastavuje nad tým, že ak sa vražedný inštinkt
ukázal tak evolučne úspešný, nie je výskyt vrážd medzi ľuďmi ešte podstatne vyšší.
Behaviorálne a kognitívno-behaviorálne teórie majú základný postulát, že agresívne správanie sa
učíme rovnako ako iné formy sociálneho správania a agresivita je vlastne návyk útočenia. Tradícia tohto smeru sa odvíja od predstaviteľov Yaleskej školy - Dollard, Miller, Sears ai ich frustračne-agresívnej
hypotézy, cez práce A. H. Bussa a H. Selga o podmienkach posiľňovania agresie, Bandurovu teóriu sociálneho učenia až po súčasné teórie zohľadňujúce vmedzerené kognitívne a afektívne premenné ako
je to napr. u Geena a Andersona a Bushmana. Najmä Bandurove výskumy ako sa pomocou imitačného
učenia, teda napodobňovaním, dá posilniť agresívne správanie už u predškolských detí, sú veľmi imStr. 10
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presívne. Tieto výskumy sú vždy citované, keď sa otvorí diskusia o vplyve masmédií (filmu, TV, PC hier)
na formovanie agresivity u detí.
Spor zástancov inštinktivistických teórií a teórií učenia viedol ku vzniku integratívnych teórií. Viacero
integratívnych poňatí pochádza aj od slovenských a českých autorov. Dobrotka zaradil agresivitu medzi
tzv. Drangfenomény - nešpecifický dispozičný základ, energiu, ktorá ostáva latentná, kým ju neaktivivujú a nemotivujú rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky. Českí psychiatri Vondráček a Študent tiež
uvažujú o polyetiologickom modele agresivity, ktorý zahŕňa ako faktory biologické (dedičnosť, stav
CNS), tak aj faktory psychosociálne (rodinné prostredie, frustrácia, konflikty). Praktickým diagnostickým výstupom ich chápania je typológia agresívnych psychopatov - na sténických, astenických a epileptoidných. Nemáme ambíciu vytvárať ďalší model agresivity. Osobne sú nám najbližšie integratívne
modely, najmä Dobrotkov a Frommov, ktoré podľa nášho názoru najviac vystihujú komplexnosť problematiky agresivity. E. Fromm v svojom diele “Anatómia ľudskej deštruktivity” rozlíšil benígnu (biofilnú) a malignú (nekrofilnú) agresiu. Benignú agresivitu máme spoločnú so zvieratami. Je to tá lorenzovská agresivita, ktorá nám umožní prežiť, ochrániť si teritórium, svoje potomstvo, ale aj bojovať
za hodnoty, ktoré pokladáme bytostne dôležité ako je sloboda, spravodlivosť. Naproti tomu maligná agresivita sa vyskytuje len u ľudí a je primárne poruchou charakteru. Na jej vzniku sa podieľajú
negatívne zážitky raného detstva v jadrovej rodine, ale priestor agresorom k získaniu moci dáva len
spoločnosť. Fromm to presvedčivo ilustruje na psychobiografických štúdiách takých sociopatov ako
boli Stalin, Hitler a Himmler. V tom prehľade teórií sme však úplne abstrahovali od neurobiologických
aspektov agresivity. K autoritám tohto odvetvia patrí kanadský neurovedec českého pôvodu Volavka.

Model extrémnej agresie
V r. 2012 vyšli monografie “Extrémna agresia I. Forenzná psychológia vraždy“ 2. vyd. a „Extrémna
agresia II. Forenzná psychiatria vraždy“. Druhú monografiu som napísal v spoluautorstve so kolegom
a priateľom prof. MUDr.V.Novotným, CSc. ktorý sa žiaľ jej vydania nedožil. Štatisticky sme spracovali
posudky na 176 páchateľov vrážd z r.1979 - 1998. Išlo celkovo o 134 premenných z oblasti rodinnej a osobnej anamnézy, kriminologických aspektov činu, psychodiagnostických výsledkov a nálezov
psychiatrického vyšetrenia. Nie je tu miesto na rekapituláciu výsledkov a odkazhujeme na citované
monografie. Upozorňujeme však na kriminologické nálezy, že 52 % vrážd bolo spáchaných pod vplyvom alkoholu, 2/3 v afekte hnevu, najčastejším miestom činu bol domov páchateľa/obete, vražedným
nástrojom boli najmä bodnorezné inštrumenty (nože). V motivácii činu dominoval - dlhodobý krízový
vzťah a motív zištný (lúpež) sa vyskytol asi v štvrtine prípadov. Zo záverov znaleckých vyšetrení môžme
vybrať, že v 40% išlo o intelektovo subnormných páchateľov a u 2/3 sa diagnostikovali poruchy osobnosti (psychopatie), pričom 13 % probandov bolo bez psychopatologického nálezu. U 68 % páchateľov
bola plná trestná zodpovednosť, u 21% znížená a len 11% bola znalcami odporučené konštatovanie
nepríčetnosti. Z ochranných opatrní bolo u 24% navrhnutá ochranná liečba závislostí a u 16 % psychiatrická ochranná liečba. Zaujali nás však aj vývinové trendy u páchateľov homicídia, ktoré by mohli
reflektovať závažné politicko - ekonomické zmeny v našej spoločnosti po r. 1989. V tejto práci sme
preto porovnali páchateľov z období r. 1979–1989 a 1990–1998. Zo zaujímavých nálezov vyberáme:
“Porevoluční“ páchatelia pochádzali z menej patologického rodinného pozadia, dosahovali vyššie
výkony v testoch kognitívnych funkcií (intelektu a pamäti), boli častejšie nezamestnaní, menej často
spáchali vraždu pod vplyvom alkoholu, častejšie šlo o „chladnokrvné“ vraždy a spáchané v exteriéroch
a strelnými zbraňami. Najnovšie trendy sa pokúsila spracovať vo svojej diplomovej práci Olejárová
Spracovala 74 znaleckých posudkov na páchateľov vrážd, ktoré v r. 1999–2010 vypracovali PhDr. K.
Vajdičková, CSc. a autor. “Novší” páchatelia vrážd mali častejšie vyššie (SŠ+VŠ) vzdelanie, zistil sa aj
nárast priemerného IQ (97 vs 88) páchateľov a nárast páchateľov bez diagnostikovanej psychopatológie (46 vs.14 %). Páchatelia častejšie použili strelnú zbraň (37 vs. 17 %) a išlo častejšie o pripravované
a plánované konanie. Zistili sme aj nárast zištne motivovaných vrážd a zaujímavé je aj menej časté
priznanie k činu a prežívanie citovo sýtenej ľútosti.
Spoločenské zmeny vytvárajú aj nové formy násilnej trestnej činnosti, na ktoré musíme ako znalci
reagovať. Sú to napríklad vraždy na objednávku. Na naše prekvapenie medzi objednávateľmi vrážd,
Str. 11
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ktorých sme posudzovali sa nevyskytli len jedinci v rámci kriminálnej subkultúry, ale ľudia ktorí z veľmi
pestrých motívov (žiarlivosť, pomsta, peniaze), hľadali profesionálneho vykonávateľa vraždy im blízkeho človeka) A samozrejme čoraz častejšie sa dostávame aj k posudzovaniu páchateľov vrážd z radov organizovaného zločinu, dokonca ich bossov. U týchto klientov nebýva problém s posúdením
psychologických predpokladov príčetnosti. Okrem prevažujúcich dissociálnych porúch osobnosti sú
to ľudia bez forenzne významnej psychopatológie. Objavujú sa však motívy vrážd, s ktorými sme sa
predtým nestretli ako sú boj o teritória (vraždy v rámci vojny gangov), pomsta (za porušenie zákona
mlčanlivosti), odstránenie svedkov, “bielych koní” a pod. Často ide o rituálne, skupinovo vykonávané
popravy To, že sú obeťami hlavne ďalší príslušníci podsvetia nijako neznižuje brutálnosť a spoločenskú
nebezpečnosť ich konania. Napr. boss podsvetia M. Č. bol odsúdený na doživotie za 7 vrážd, dôvodne
podozrivý bol z 15 vrážd a podľa vlastného výroku by jeho obete „naplnili autobus“. Veľmi závažným
problémom z tohto hľadiska je posúdenie prognózy resocializácie. Stále platí precedens Najvyššieho
súdu SR, že v prípadoch, kde hrozí doživotný trest je nevyhnutný aj posudok z oblasti forenznej psychológie. A s tým súvisí aj fenomén extrémneho tlaku na znalcov. Celé tímy skvele platených advokátov majú jedinú úlohu - robiť obštrukcie, ktoré by umožnili obvinenému sa dostať na slobodu a dať sa
na útek. K obštrukciám patrí aj spochybňovanie záverov posudku, či kompetencie znalcov. A hlavne
náš zákon umožňuje aby si obhajoba najala vlastných znalcov a ponúkla súdu “kontraposudky” nimi
platených expertov.
Na zadnej strane monografie o vraždách: “Vražda je extrémna agresia s nezvratnými dôsledkami.
Extrémne agresia však tvorí len povestný vrchol ľadovca násilia medzi ľuďmi. Je preto vhodným modelom štúdia ľudskej agresie vôbec. Každý človek je agresor a za určitých okolností sa môže stať i vrahom!“ Na tomto tvrdení zotrvávame a oprávňuje nás aj k istým generalizáciám pre “nedelikventnú”
populáciu.

Výstupy pre forenznú a klinickopsychologickú prax
Hlavným výstupom našich skúseností s forenzným posudzovaním agresivity pre diagnostickú prax je
polyetiologický prístup a posudzovanie agresivity jedinca nielen na behaviorálnej úrovni, ale aj na osi
osobnosti a psychosociálnych kontextov násilia. Znamená to nevyhnutne použitie viacdimenzionálnej a viacúrovňovej psychodiagnostiky (vrátane použitia výkonových, sebavýpoveďových a projektívnych metód) a interpretáciu výsledkov psychodiagnostických testových metód v kontexte osobného vývinu a osobnosti. Pokiaľ sa týka konkrétnych metód, pre vyšetrenie intelektu používame vždy
Wechslerove škály (najčastejšie WAIS-R), Raven PM len u Rómov a cudzincov. Na vyšetrenie pamäti
opäť Wechslerove škály (WMS, WMS III) ako doplnkovú metódu Meiliho test vizuálnej vštiepivosti.
Z dotazníkových metód a posudzovacích škál ICL, BDI, STAI, N-5 a pod. Ako alternatíva prichádzajú
do úvahy MMPI -2 a TCI, ktoré sú však náročné na čas, ale aj intelektovú úroveň probanda. Základ
diagnostiky osobnosti tvoria však projektívne metódy ROR, Hand-test, Asociačný experiment a FDT.
Vyplýva to aj z tradícii školy z ktorej sme vyšli. Tieto metódy minimalizujú vplyv faktoru sociálnej
želateľnosti a prakticky znemožňujú simulačné i dissimulačné tendencie. Častou námietkou je, že ide
o metódy „zastaralé“, resp. u výkonových testov, že ich normy sú už neplatné. Tieto nevýhody sú podľa
nášho názoru vyvážené rokmi skúseností s nimi, teda klinickou, či „osobnou“ validitou vyšetrujúceho.
Navyše s pribúdajúcimi rokmi kladieme čoraz väčší dôraz na klinické metódy – dôkladnú anamnézu
a pozorovanie správania.
A nakoniec a paradoxne má posudzovanie násilných páchateľov aj dopad pre psychoteraeputickú
prax. U ľudí so zvýraznenou agresivitou si musíme položiť otázky: Čo vlastne chceme ovplyvniť –
správanie, afektivitu, kognície, vzťahy ? Aká je motivácia pacienta/klienta ku zmene? Aké sú naše
terapeutické možnosti – je prvoradou farmakoterapia, alebo psychoterapia či resocializácia? Pre psychoterapiu, najmä anxióznych a depresívnych klientov, je naopak dôležitým postulátom, že agresivita
je spojená so sténickými motiváciami a využitie konštruktívnej agresie v živote jedinca môže byť jedným z dôležitých cieľov terapie.
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Restorativní přístup
V „původním prostředí“ kmenové společnosti, v níž každý každého znal, bylo nemožné spáchat
něco neznámému člověku. Zločin byl porušením pravidel skupiny a byl řešen skupinou. Toto řešení
neoddělovalo pachatele a oběť, ani pachatele nevydělovalo ze skupiny, leda jako součást sankce
za zvláště závažná provinění.
Koncept restorativní justice je staronovou alternativou k běžné justici retributivní, pro kterou je
dominantní starostí odplata. Restorativní justice chce obnovit porušení rovnováhy, ke kterému došlo
tím, že někdo porušil základní normy lidského soužití. Restorativní justice se inspirovala zvyklostmi kmenových společností, ve kterých bylo porušení norem záležitostí celé komunity. Společenství
pachatele a oběti je ohniskem pozornosti velké skupiny, která chce aktivovat restorativní procesy
u všech zainteresovaných. Primárními zainteresovanými jsou samozřejmě pachatel a oběť a jejich nejbližší lidé. Výkon spravedlnosti je rychlý. Tlak na pachatele, aby napravil, co se dá, je silný a přichází
z mnoha stran. Komunita je přitom nezpochybňovanou autoritou. Kolektivní projednávání věci je
schopné zabránit excesivním řešením. Při restorativní nápravě zla jsou klíčové tři instance: oběť – pachatel – komunita, přičemž nejvíce pozornosti je třeba věnovat potřebám oběti.
Ani při uplatnění restorativního přístupu nelze spoléhat na okamžité odčinění toho, co se stalo.
Pachatelova omluva může být jen úhybným manévrem. Jím poskytnutá kompenzace škody může
být vynucena, aniž je s ní plně srozuměn. Nevyřízené účty mohou trvat dlouho potom, co formální
spravedlnost pachateli vystavila účet. Protože mezi pachatelem a obětí vzniklo rizikové společenství,
ve kterém by se mohly - i s velkým odstupem od původního přestoupení zákona - prosadit nepřátelské
sklony zainteresovaných, je třeba vztahy mezi pachatelem a obětí dlouhodobě sledovat a pomáhat
oběma stranám, aby se s následky porušení rovnováhy vyrovnaly bez další zlovůle.
Újma a související potřeby oběti
Možná újma a zvláštní potřeby oběti jsou zejména tyto:
Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka
Vyrovnat se s poškozením zdraví u sebe nebo blízkého člověka
Vyrovnat se ztrátou majetku
1
2

Autor je psycholog, působí na Katedře sociální práce FF UK Praha.
Autorka je vedoucí oddělení koncepčních, analytických a metodických činností – ředitelství PMS ČR Praha
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Vyrovnat se s pocitem ponížení, s pocitem ohrožení, s pocity bezmoci, s myšlenkami na odplatu,
s poruchami soustředění, s poruchami spánku, s poruchami příjmu potravy, s depresí a jiným stavy
(shrnovanými pod pojem posttraumatický stresový syndrom)
Vyrovnat se s reakcemi blízkých lidí (rodina, přátelé, kolegové)
Vyrovnat se s rozpadem rodiny, který po činu následuje
Vyrovnat se s reakcemi pachatele, případně s obavou z jeho propuštění z vězení
Vyrovnat se s reakcemi lidí blízkých pachateli
Vyrovnat se s mediálními prezentacemi činu
Během vyšetřování a rozhodování „systému uplatňování spravedlnosti“ s tímto systémem komunikovat a definovat si v něm roli.
Každá konfigurace poškození je unikátní. Obecně sice víme, že nejvážnější následky má zločin,
v jehož důsledku někdo blízký oběti zemřel, případně blízký člověk nebo sama oběť byli vážně zraněni, oběť přišla o osobní majetek, případně oběť přišla o možnost pracovat. Nicméně vždy je primární
hledisko oběti, nikoli hledisko experta. Soubor potřeb oběti je také unikátní a – což zdůrazníme –
není snadno zjistitelný hned po trestném činu.
Odborná veřejnost se shoduje na tom, že podpora oběti je v našem prostředí nedostatečná a nahodilá, někdy i kontraproduktivní. Čírtková3 např. upozorňuje na psychiatrizaci psychických obtíží
oběti (diagnostikování a pouze farmakologická léčba), i na neadekvátní psychoterapeutické postupy
(dlouhé rozebírání minulosti bez ochoty zabývat se aktuálním traumatem a způsoby jeho zvládnutí).
Pozoruhodné je, že u soudu má pachatel v případech zákoníkem vyjmenovaných trestných činů přiděleného obhájce, jestliže si ho nezvolí sám. Ani v těchto případech, ani v jiných, oběť žádného advokáta stanoveného státem nemá. Pomoc oběti, pokud je vůbec dostupná, má u nás charakter právního
poradenství, finančního příspěvku, krizové intervence, výjimečně i soustavnější psychoterapeutické
pomoci. Bezplatná právní a psychoterapeutická pomoc je poskytována neziskovým sektorem; systém
státem poskytované bezplatné služby tohoto typu u nás chybí. (Např. při ošetření musí oběť zaplatit
nemocniční poplatek). Většina obětí žádnou profesionální pomoc sama nevyhledá, ať už z důvodu
místní nedostupnosti služby nebo svého ostychu. Náhrada škody je pro oběť administrativně zatěžující proces vyžadující znalost příslušných právních předpisů, který má nejistý výsledek, mnoho obětí
na pachateli materiální náhradu škody nikdy nevymůže. Ideál řízené péče (tj. péče koordinované
z jednoho místa) zatím rovněž v souvislosti s oběťmi nikdo nezmiňuje, přestože se v některých případech při poskytování profesionální pomoci oběti nekoordinovaně angažuje více profesionálů.
Újma a související potřeby pachatele
Pachatel má ze svého činu nějaký zisk, i když tento zisk nemá vždy materiální povahu. Předpokládejme, že je usvědčen a vzhledem k závažnosti a násilnosti spáchaného činu je odsouzen k trestu
odnětí svobody. Jeho újmu a související potřeby pak lze popsat následovně:
• Během vyšetřování a rozhodování vyrovnat se „systémem uplatňování spravedlnosti“ a najít si
v něm roli
• Vyrovnat se s reakcí obětí (i po propuštění z vězení)
• Udržet si vazby k blízkým lidem
• Udržet si kontinuitu svého života pokud jde o práci, bydlení, zájmy apod.
• Vyrovnat se s kriminogenní subkulturou věznice
• Vyřešit problém své zadluženosti a požadavek uhradit náklady výkonu trestu, trestního řízení
a náhrady škody vůči oběti
• Po opuštění vězení se vyrovnat se stigmatizující nálepkou pachatele trestného činu
• Vyrovnat se s vinou.
Čírtková, L.(2007): Psychologie oběti. Kap. 1. In Čírtková L., Vitoušová , P. a kol.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů.
Praha, Grada.
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Pachateli je ve stávajícím systému uplatňování spravedlnosti věnováno nepoměrně více pozornosti než oběti. Počet pracovníků vězeňské služby dnes u nás převyšuje 10,5 tisíce osob, kdežto počet
pracovníků, kteří se jako specialisté zabývají oběťmi v sociálních a jiných službách i ve zdravotnictví
se dá odhadnout maximálně na několik málo stovek. Pokud je odhad správný, vychází na jednoho
vězně v našem státě více než dvacetkrát větší profesionální personální kapacita, než na jednu oběť.
Ve věznici se pro pachatele sestavuje program zacházení. V době výkonu trestu pachatel může (ale
nemusí) absolvovat terapeutické programy. Má k dispozici vězeňského psychologa a kaplana i sociálního pracovníka a další specialisty. Po propuštění je pachateli k dispozici sociální kurátor na obecním
úřadě obce s rozšířenou působností a případně i další sociální služby.
Přes zdánlivou kontinuitu působících institucí a profesionálů je také v případě práce s pachatelem koordinace služeb nízká. Systém na pachatele nemá žádoucí vliv, mimo jiné proto, že pracuje
s pachatelem jako s izolovanou jednotkou. Pokud se někdo pachatelem zabývá, zabývá se nanejvýš
jeho jednou izolovanou potřebou, výjimečně jeho motivací a postoji. Jejich efektivní ovlivňování však
profesionálové vnímají jako úkol nad své možnosti. Pracovníci často spíše vyčkávají místo toho, aby
pachatele ke změně jeho problémového chování zkoušeli povzbuzovat a vést. Důslednost a angažovanost pracovníků při práci s touto cílovou skupinou je samozřejmou podmínkou efektivity. Na druhé straně se obecně uznává, že „vedlejší efekty“ dlouhodobého věznění jsou devastující; jdou proti
tomu, o co mohou profesionálové při práci s pachatelem usilovat. Obecně největší systémový problém
je vytváření skupin z pachatelů v uzavřených vězeňských zařízeních.
Skupina zainteresovaných
Přístup k řešení následků trestných činů, vyplývající z konceptu restorativní justice, je především
hlediskem celostním. Trestný čin je událost, která propojila nejen oběť a pachatele, ale také jejich
blízké lidi do jedné skupiny zainteresovaných. V této skupině by měly být následky trestného činu
řešeny především, a to jak s ohledem na stav bezprostředně po činu, tak s dlouhodobým výhledem.
V zemích, kde principy restorativní justice začaly být praktikovány nejdříve (Nový Zéland, Kanada,
Austrálie), stát podporuje tento komunitní způsob řešení následků trestného činu a jeho výsledky
následně soud zohledňuje ve svém rozhodnutí o vině a trestu pachatele, i o odškodnění oběti.
Skupina zainteresovaných je zvláštní skupina. Nevznikla dobrovolně. Vznikla tak, že někdo jednal
špatně na úkor někoho jiného. Pachatelovo chování je zlo, které se nesnadno neutralizuje, protože
zlo je vysoce nakažlivé. Nebo vyvolává takový děs, že je popírané. Může také vyvolat zoufalství, které
ochromí síly potřebné pro obnovení dobra. Další potíž je v tom, že některé újmy jsou neodčinitelné
– zejména trvalá ztráta zdraví a ztráta života. Předpokladem toho, aby skupina mohla následky trestného činu a cesty k odčinění společně projednat, je, že pachatel pociťuje svoji odpovědnost za to, co
udělal, že oběť nebo pozůstalí chtějí na projednání participovat, a že blízcí oběti a pachatele je v tomto procesu podporují. Účastníci tohoto způsobu projednávání případu (v zahraničí označovaného
jako rodinná/skupinová konference nebo restorativní konference) nemají a ani nemohou mít stejné
postavení. Proto není přiměřené ztotožňovat tento skupinový proces nápravy s mediací. Restorativní konference také vyžaduje, aby kontakt mezi pachatelem a obětí proběhl v bezpečném prostředí
a za účasti zprostředkovatele/facilitátora. Tento proces setkání je předem připravován, a to tak, aby
zejména pro oběť neznamenal ohrožení nebo oživování či prohloubení psychického traumatu. Ten je
v případě volby takového postupu významnější než expert s jinou specializací. K jeho zaškolení přitom
např. v Holandsku stačí šestidenní školení.
Možné cíle restorativního přístupu
Cíle nápravy proto mají být podle našeho názoru konstruovány jako úběžníky procesů, které by
ideálně měly probíhat paralelně – jak u oběti, tak u pachatele, a to v řízené interakci.
Nyní můžeme formulovat první obecný cíl:
1. Dát událostem smysl v příběhu vlastního života oběti i pachatele. Předtím je nutné
zpracovat emoce, změny sebehodnocení a další symptomy traumatu u oběti. A zpracovat i psyStr. 16
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chické reprezentace zločinu u pachatele. I k tomu může být vhodný a potřebný „bezpečný“
kontakt mezi pachatelem a obětí, ať už přímý nebo jen zprostředkovaný. Spontánní zpracovávání zločinu trvá mnoho let a potřeby obětí se vyvíjejí; k potřebě navázat kontakt s pachatelem
může oběť dospět až za delší dobu po spáchání zločinu. I pachatel může na totéž potřebovat
hodně času. Psychoterapeutická pomoc může být souběžně užitečná. I pomoc duchovního. Svépomocné skupiny obětí/pachatelů také mohou podpořit sebereflexi. V kontextu tohoto cíle
jsou jiní specializovaní odborníci pouze asistenti procesu, který musí proběhnout v mysli oběti/
pachatele. Oběť postupně objevuje něco, co o sobě „předtím“ nevěděla, hledá smysl i v tak
zraňující situaci, ve které se z vůle pachatele ocitla. Pokud se jí to podaří, oběť svoji proměnu
vyjadřuje jako pocit, že se znovu narodila nebo získala novou podobu. Toto transcendování
(jak proces nazývá H. Zehr) přitom neznamená nutnost odpustit pachateli jeho čin, ale vychází
spíše z potřeby oběti porozumět sobě a svému životu, integrovat do něj spáchaný čin. Některé
oběti se např. po tomto vnitřním přerodu jako dobrovolníci zapojují do programů práce s pachateli ve věznicích, neboť chtějí svým prožitkem ovlivnit jejich nápravu po výkonu trestu. Tyto
programy jsou prozatím pro většinu české veřejnosti nepředstavitelné, v zahraničí však běžně
fungují. Pachatel je těmito programy veden k tomu, aby si připustil vlastní odpovědnost a uznal
svou vinu. Naděje, že se to u něj podaří, je vyšší, pokud je ve vězení poprvé, a jestliže je k reflexi svého chování podporován a veden včas; s opakovaným vězněním schopnost pachatele
přiznat si odpovědnost a vinu klesá (k tomu viz Kušmírová a kol.)4. Terapie pachatele nemá být
vedena v duchu „dobrotivé neutrality“, v jaké jsou vedeny psychoterapie jiných lidí. „Zahrnout
nekajícího se pachatele zločinu dobrotou odpuštění znamená zanechat jej osamoceného v jeho
vlastní hříšnosti,“ říká zkušená terapeutka Grandová5. A na jiném místě své knihy věnované
psychoterapii pachatelů dodává: „Když se na pachatele nehledí prizmatem odsouzení, nic jej
nezkrotí.“ Terapeut tedy musí pachatele konfrontovat s jeho vinou.
Při zpracovávání zločinu jsou pro oběť, ale i pro pachatele, samozřejmě klíčové podpůrné vztahy.
V praxi se setkáváme s tím, že i blízcí lidé oběti se mohou kontaktu s ní vyhýbat, ať už z bezradnosti,
jak s ní mluvit nebo jak se k ní po „tom“ chovat nebo i proto, že se domnívají, že si oběť útok způsobila něčím sama. Zdroje možné sekundární viktimizace oběti nacházíme občas také za dveřmi kanceláře
profesionálů či ordinace zdravotníků, kam si oběť přichází pro pomoc. Pocity izolace i faktická sociální
izolace oběti jsou častými dozvuky spáchaného zločinu, které vzniklou újmu na straně oběti znásobují. Pachatel, který je ve vězení, má kontakt s okolím mimo věznici ztížený enormně, je izolován fakticky a dlouhodobě. Ani těsně před propuštěním z vězení nejsou jeho kontakty se světem běžné, takže
nemůže být přiměřeně připraven na přechod z vězení na svobodu. Po propuštění pak většinou jeho
izolace pokračuje stigmatem zločince. Usilovat o nápravu následků spáchaného činu v dialogu mezi
pachatelem a obětí (či pozůstalými po oběti) je pak vzhledem k časovému odstupu od spáchání činu
již velmi obtížné. Přesto je možné si při profesionálním kontaktu s pachatelem, resp. obětí stále ještě
klást restorativní cíle. Je pravděpodobné, že ten, kdo to zkusí, bude stejně první, kdo s obětí a pachatelem téma otevře. Jen velice těžko lze předtím odhadnout, jak bude oběť a pachatel reagovat.
Dosavadní praktická zkušenost z projektu Komise pro podmíněné propuštění, který je od roku 2008
v některých českých a moravských věznicích realizován Probační a mediační službou v partnerství
s Vězeňskou službou ČR a Českým helsinským výborem, přináší v tomto ohledu značné povzbuzení.
Oslovené oběti a rodiny pozůstalých po obětech - i po několikaleté informačním „vakuu“ a nezájmu
příslušných orgánů o jejich potřeby - na nabídku spolupráce s asistentem oběti přistupují. Stávají se
tak účastníky procesu, při kterém je zvažováno, jak je pachatel připraven na možnost podmíněného
propuštění, a zda je potřeba, aby byl případně podroben určitým povinnostem nebo omezením. Konkrétním příkladem, jak lze zohlednit potřeby a obavy oběti při podmíněném propuštění pachatele je
např. uložení dohledu nad pachatelem, stanovení povinnost pachatele napsat a zaslat oběti omluvný
dopis nebo omezení pachatele v podobě zákazu jeho kontaktu s obětí a její rodinou.
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Kušmírová, H., Soukup T., Čermák, P. (2011): Vina a smysl života u odsouzených žen. České vězeňství. Č. 4, str. 18 – 19.
Grand, S. (2006): Ozvěny zla. Praha, Triton.
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Z výše popsaného lze odvodit další cíl:
2. Najít zdroje opory, případně neutralizovat dopady sekundární viktimizace oběti
a následky prisonizace pachatele. I tento cíl je během na dlouhou trať. Postoje zainteresovaných pracovníků a sociálního okolí se mohou měnit ve prospěch i v neprospěch jak oběti, tak
pachatele.
Třetí cíl lze formulovat ve shodě s názvem přístupu ke spravedlnosti, ze kterého zde vycházíme.
Restauro znamená v latině opět vystavět, obnovit.
3. Dosáhnout zadostiučinění. Restorativní proces není v žádném případě pomsta. Jde v něm
o to, aby zúčastnění nabyli přesvědčení, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Úplné „obnovení
rovnováhy“ a návrat života do podoby, kterou měl před spácháním trestného činu, je v případě
závažných zločinů nemožné. Zároveň je ale téměř jisté, že pouhým izolováním oběti od pachatele a úsilím zaměřeným na „léčbu“ oběti a „potrestání“ pachatele obnovení rovnováhy nedosáhneme. Katarzi může přinést např. již zmíněné restorativní setkání oběti, pachatele a lidí jim
blízkých. To dává příležitost pro osobní vyjádření. Při společném setkání musí být respektována
důstojnost všech zúčastněných, ale současně má být jasně stanovena vina a zodpovědnost. Mají
být jasně pojmenovány újmy i potřeby. Setkání také otevírá prostor pro projednání přijatelného odškodnění, které oběť může, ale také nemusí přijmout.
Čtvrtý cíl je nasnadě:
4. Zabránit opakování zločinu. Tento cíl se víc týká společnosti, resp. profesionálů zapojených
do reakce na trestný čin, než aktérů. Oběť potřebuje bezpečí a z něho pramenící pocit bezpečí.
Pokud jde o pachatele, znamená to umět vyhodnotit riziko opakování činu a adekvátně tomu
kontrolovat pachatelovo chování. Oběť se před opakováním trestného činu sama může chránit
jen do jisté míry. Kontrola pachatele s vysokým rizikem opakování trestné činnosti nemá končit
pobytem ve věznici. Oběť potřebuje minimálně poradenství týkající se toho, jak se zabezpečit,
v některých případech přímou ochranu. Vysoce rizikový pachatel potřebuje dlouhodobou a intenzivní kontrolu.
Překážky bránící uplatňování restorativního pojetí spravedlnosti
Ve stávajícím systému trestní justice překáží při dosahování výše uvedených cílů zejména toto:
• Oběť a pachatele systém staví do role málo aktivních postav v ritualizovaném uplatňování
soudní moci. Nejaktivnější jsou při řešení věci vyšetřovatelé, státní zástupci a advokáti. Moc je
soustředěna v rukou soudce. Oběti jsou v postavení svědků. Věc je projednávána tak, jakoby
primární „obětí“ byl stát. Orgány činné v trestním řízení se zaměřují na určení viníka, na přesnou klasifikaci jeho provinění a na rozhodnutí o trestu.
• Perspektiva potřeb zúčastněných lidí, zejména oběti, není do procesu uplatňování práva zahrnuta. Oběť jen asistuje při prokazování viny pachateli. Vliv zločinu na životní dráhu oběti a lidí
v jejím okolí je považován za soukromou záležitost zúčastněných.
• Soudní projednávání věci je aranžováno jako právní bitva dvou verzí o spáchaném činu, která zpravidla pro oběť ani pro pachatele nepředstavuje žádný přínos. Pachateli neumožňuje
podívat se na všechny důsledky jeho činu a oběti neumožňuje dosáhnout plně akceptovatelné
satisfakce. Soudní proces je pro oběť i pro pachatele skoro vždy dalším stresorem.
• Zprostředkování bezpečného kontaktu mezi pachatelem a obětí je většinou zúčastněných
profesionálů vědomě blokováno na základě přesvědčení o škodlivosti jakékoli formy jejich kontaktu. Profesionálové často ani nemají potřebu ptát se oběti a pachatele, zda si setkání přejí.
Vězení je prostředí velmi málo pomáhající pachateli k tomu, aby přijal odpovědnost za vzniklé
újmy. Navíc je to prostředí pachatele traumatizující.
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• Pomoc obětem poskytovaná státem nebo neziskovými organizacemi je v mnoha případech
nedostupná. Pokud nějaká je dostupná, až na výjimky nepočítá s pachatelem jako s aktivním
účastníkem procesu.
• Podpora restorativního řešení následků trestného činu není dostatečně institucionalizována.
Výjimku tvoří Probační a mediační služba ČR. Ta má v náplni práce mediaci mezi pachatelem
a obětí a poskytování dalších restorativních postupů. Počet úředníků a asistentů Probační a mediační služby, počet vyškolených poradců a asistentů oběti i počet dalších profesionálů sdílejících principy restorativní justice je však ve srovnání s počtem tradičně uvažujících pracovníků
v trestní justici stále velmi nízký.
Idea skupiny pracující se skupinou
Soudci jsou zaujati snahou o kvalifikaci trestného činu a adekvátního trestu pro pachatele. Advokáti jsou zaměření během soudního projednávání věci na diskvalifikaci soupeře a obhajování vlastní
strany za každou cenu. Slova vyřčená v rámci právní bitvy se leckdy nedají z paměti oběti již nikdy
vymazat, ale i pachateli mohou později blokovat snahu o omluvu. Psychologové mohou zůstat omezeni na horizont psychického traumatu oběti. I pokud pracují s pachatelem, perspektiva oběti jim
může být vzdálená. Pedagogové a sociální pracovníci zas mohou soustřeďovat jen na některou životní
potřebu oběti/pachatele.
Restorativní přístup je nepochybně náročný tím, že na rozdíl od tradičních postupů vyžaduje
od profesionálů širší záběr – pohled na trestný čin v kontextu života oběti i pachatele a aktivní participaci pachatele i oběti při nápravě toho, co se v rozporu se zákonem stalo. Vyžaduje i koordinaci
práce odborníků. A vyžaduje od nich nejen kompetenci kooperovat, ale i jistou skromnost. Čímž míníme takový postoj ke spáchanému činu a zúčastněným osobám, který staví do popředí potřeby oběti,
případně potřeby dalších oběti blízkých lidí. Proto nelze průběh restorativního řešení normovat. Ne
každá oběť přistoupí na restorativní setkání; i oběť, která chce vstoupit do kontaktu s pachatelem,
k tomuto rozhodnutí někdy spěje celá léta. Jiné oběti stačí vstoupit do kontaktu s pachateli podobného činu a nemá zájem o konfrontaci s pachatelem zločinu, který byl spáchán na ní. Projednání a „řešení“ spáchaného činu by mělo co nejvíce vést pachatele k převzetí odpovědnosti za to, co udělal. I zde
je na místě uvažovat o vhodných strategiích a vhodném načasování.
Kdybychom měli ideál charakterizovat v termínech používaných ke kategorizaci metod sociální
práce, mělo by jít o flexibilní a dobře koordinovanou práci skupiny profesionálů, případně také dobrovolníků, případně i zástupců místní komunity, se skupinou, která zahrnuje pachatele, oběť a jejich
blízké lidi.
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pachatelů sexuálně
motivované trestné
činnosti
PhDr. Robert Máthé, Ph.D.
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Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: psychoprof@psychoprof.sk

• Vzhladom na velků roznorodosť sexualně motivovanych trestnych činov v trestnom zakone nenachadzame
ich vyčerpavajice zoskupenie.
• Nachadzame ich v roznych hlavach trestneho zakona, pričom niektore sů jasne definovane, ine sa zas dostavajů pod rozne „nesexualne“kategorie trestnych čnov.
Najpočtnejše zoskupenie sexualnych trestnych čnov je v druhej hlave Trestneho zakona –trestne čny proti slobode a ĺudskej dostojnosti
§ 199 – Znásilnenie – kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký
čin zneužije jej bezbrannosť…
§ 200 – Sexuálne násilie – kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku,
análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť…
§ 201 – Sexuálne zneužívanie – kto vykoná súlož s osobou mladšou ako 15 rokov alebo kto takú osobu iným
spósobom sexuálne zneužije…
§ 202 – „kto osobu mladšiu ako 18 rokov pohne k mimomanželskej súloži alebo iným spósobom sexuálne zneužije… Ak takou osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba
alebo za odmenu… Na osobe, ktorá bola k takémuto konaniu donůtená z poslušnosti, nátlakom alebo hrozbou…“
§ 203 – Súlož medzi příbuznými.
Sexuálna motivácia može byť aj v pozadí časti trestných činov prvého dielu druhej hlavy - Trestné činy proti
slobode:
• § 179 Obchodovanie s luďmi,
• § 180 Obchodovanie s deťmi,
• ale aj § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody,
• § 186 – Vydieračský ůnos,
• § 187 – Zavlečenie do cudziny,
• § 189 – Vydieranie, či § 190 – Hrubý nátlak.
V pripade tretej hlavy Trestneho zakona - trestne čny proti rodine a mladež, je možosťsexualnej motivacie
konania pachatelov eše vačša:
• § 204 – Dvojmanželstvo,
• § 208 – Týranie blízkej osoby a zverenej osoby,
• § 209 – Únos,
• § 211 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.
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Sexuálna motivácia konania páchatel‘a je častá pri trestných činoch 9. hlavy Trestného zákona - Trestné činy
proti iným právam a slobodám:
• § 360 – Nebezpečné vyhrážanie,
• § 360a – Nebezpečné prenasledovanie (stalking)
• § 364 – Výtržníctvo,
• § 366 – Hanobenie mrtvoly,
• § 367 – Kupliarstvo,
• § 368 – Výroba detskej pornografie,
• § 369 – Rozširovanie detskej pornografie,
• § 370 – Prechovávanie detskej pornografie,
• § 371, § 372 – Ohrozovanie mravnosti.
V I. hlave TZ - Trestné činy proti životu a zdraviu:
• §§ 165 a 166 - Ohrozovanie vírusom 1‘udskej imunodeficiencie,
• § 167 - Ohrozovanie pohlavnou chorobou a paragrafy
• § 144 - Úkladná vražda - s vopred uváženou pohnútkou,
• § 145 - Vražda
• § 155 - Ublíženie na zdraví.
Sexuálnu motiváciu však možno nájsť aj v prípadoch trestných činov
• krádeže (§ 212) napr. v prípade páchatela fetišistu
• v prípade všeobecného ohrozenia podla § 284 – napr. spósobenie požiaru pri pyrománii
• V prípade týrania zvierat - § 378
• Vojnová krutosť - §431 (Karbula, I.: Sexuálne násilie počas vojenských konfliktov. IX. Lábadyho sexuologické
dni. Martin 29.9.-01.10.2011)
Výskyt mravnostnej kriminality
Podlá oficiálnej štatistiky MV SR (www.minv.sk) bolo na Slovensku
• v roku 2005 evidovaných 123.563 trestných činov,
• V roku 2011 - 92.873
• z toho mravnostných v roku 2005 - 794, čo predstavuje 0,64 % celkovej trestnej činnosti.
• Mravnostných v roku 2011 - 1.041, čo predstavuje 1,12 % celkovej trestnej činnosti.
• Z incidencie mravnostnej kriminality je zrejmé, že jej význam nespočíva v jej početnosti, ale v stupni jej
spoločenskej nebezpečnosti najma vzhPadom na závažné a často celoživotne pretrvávajúce psychické následky
na obeti.
• Výskyt mravnostnej trestnej činnosti je v skutočnosti podstatne vyšší, avšak poškodenými nie je v každom
prípade oznámená.
Z výsledkov výskumu sexuálneho správania obyvatelův SR vyplýva (Máthé, 2006) :
• minimálne 2,8 % mužov reprezentatívnej vzorky násilím alebo hrozbami už niekedy nútilo inú osobu k pohlavnému styku.
• minimálne 1 % mužov a 3,1 % žien uviedlo zážitok jednorazového alebo opakovaného sexuálneho zneužitia
v detstve vo veku od 6 do 15 rokov (vyše 3 % a takmer 5 % žien neodpovedalo)
• v prípade mužov toto sexuálně zneužívanie nebolo oznámené policii ani v jednom prípade; ženy oznámili
sexuálne zneužívanie inou osobou len v 4 % prípadov.
Pre porovnanie: V CR uviedlo zážitok pohlavného zneužívania 7,1 % mužov a 10,4 % žien.
Páchatelia mravnostnej kriminality
• Prvú, početnejšiu skupinu tvoria páchatelia, ktorí, v rozpore s názorom laickej veřejnosti, nie sú sexuálně
úchylní.
Trestné činy ako znásilnenie, kupliarstvo, ohrozovanie mravnosti, súlož medzi příbuznými a často aj trestný čin
pohlavného zneužívania najčastejšie páchajú osoby
- s poruchou osobnosti,
- psychosexuálne nezrelé,
- závislé od psychoaktívnych látok,
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- prípadne, v minimálnom počte prípadov, osoby duševne choré (psychotici)
- a osoby mentálne retardované.
Druhú, menej početnú skupinu tvoria sexuálně deviantní, resp. parafilní páchatelia
• Parafílie sú podia medzinárodnej klasifikácie chorôb definované ako sexuálne impulzy, fantázie alebo praktiky, ktoré sú neobvyklé, deviantné, alebo bizarné.
• Ich kritériom je opakované prežívanie intenzívnej sexuálnej žiadostivosti a fantázií, ktoré sa týkajú neobvyklých objektov alebo aktivít, ktorým jedinec buď vyhovie, alebo je nimi citel‘ne obťažovaný,
pričom uvedené sklony pretrvávajú minimálne 6 mesiacov.
Sexuálne úchylní jedinci:
• páchajú trestnú činnosť spravidla sériovo, podla velmi podobného scenára, ktorý je daný práve ich typickou
sexuálnou úchylkou.
• Trestné činy, ktorých sa dopúšťajú, nachádzame vo vzťahu k ich spoločenskej nebezpečnosti na širokom kontinuu:
- od, možno povedať benígnych, t. j. menej nebezpečných - až po mimoriadne nebezpečné, pri ktorých móže
dójsť aj k usmrteniu obete.
Rozdelenie sexuálnych úchyliek podia ich spoločenskej nebezpečnosti (Máthé, 2008):
• Menej nebezpečné (váčšina prípadov)
• Fetešizmus
• Transvestitizmus
• Voyerizmus
• Zoofília
• Statuofília - erotický záujem o sochy
• Kandaulizmus - potreba ukazovať iným vlastnú manželku nahú alebo pri súloži
• Mixakusis - vzrušovanie sa počúvaním súlože iných
• A iné…
Žiadosti o znalecké expertízy sú ojedinelé.
Potenciálne nebezpečné (s možnosťou smerovania k spoločensky nebezpečným aktivitám a vzbudzujúce odpor)
• Fetišistické prvky v rituáloch sadistov a agresívnych sadistov (latex, koža, čierna lesklá umelá hmota)
• Mizofília, Urofília, Exkrementofília
• Exhibicionizmus
• Frotérizmus
• Pyrofília
• Telefónna skatofília
• Konsenzuálny sadomasochizmus (BDSM)
• Nekrofília
Nebezpečné
• Patologická sexuálna agresivita - „ulovenie ženy“
• Sadizmus - znehybňovanie a manipulácia s působením utrpenia
• Nekrofilný sadizmus (nekrosadizmus)
• Pedofília
Incest
• pohlavný styk s pokrvne blízkou osobou, najčastejšie v kombinácii otec s dcérou, starý otec či stará mama
s vnukom alebo s vnučkou, nie je sexuálna deviácia a v drvivej váčšine prípadov vylučuje pedofíliu.
• Incestu na vlastných deťoch či iných blízkych pokrvných príbuzných sa dopúšťajú spravidla ludia s róznou psychopatológiou (najmá pri alkoholtoxickej degradácii osobnosti a pri demencii).
• Incest nie je sexuálnou deviáciou a spravidla vylučuje pravú pedofíliu.
Pornografia, prostitúcia a s nimi súvisiaca trestná činnosť
Pojem pornografia je v súčasnosti používaný najma na označenie diel znázorňujúcich nahotu a pohlavný styk
bez umeleckej hodnoty.
Ide o slovné či obrazové výtvory, ktoré sú obscénneho charakteru a ich jediným účelom je sexuálne vzrušenie
ich konzumenta.
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V odbornej literatúre sa stretávame s členením pornografie na:
• „mákkú pornografiu“ ktorá sa týka zobrazovania bežného, či váčšinového sexuálneho správania, čo je v podstate neškodné
• na „tvrdú pornografiu“, ktorá sa týka sexuálnych úchyliek, najmá sadizmu a pedofilných praktík.
Regulovanie pornografie zákonom sa týka predovšetkým „tvrdej pornografie“.
Problematickou móže byť v každom případe:
• pornografia s hrubo sadistickými námetmi,
• připadne pornografia znázorňujúca manipuláciu s výkalmi
• detská pornografia.
Už pri príprave detskej pornografie je možné predpokladať sexuálne zneužívanie detí a tiež aplikáciu rôznych
donucovacich prostriedkov v záujme dosiahnutia ich spolupráce.
• Vyhotovovanie a predaj pornografického materiálu je regulovaný zákonom.
• V tejto súvislosti sú relevantné nasledovné zákony:
• § 368 - Výroba detskej pornografie,
• § 369 - Rozširovanie detskej pornografie,
• § 370 - Prechovávanie detskej pornografie,
• § 371, § 372 - Ohrozovanie mravnosti - kto vyrába, kupuje, dováža
… požičiava … zobrazenia … v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny
styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky…
… osobe mladšej ako 18 rokov…
Výrobcovia pornografického materiálu:
• móžu byť z okruhu jedincov bez sexuálnej úchylky, ktorých motivuje predovšetkým finančný zisk
• a tiež jedinci so sexuálnou úchylkou, ktorí celý svoj životný štýl podriaďujú svojej úchylke („práca je ich koníčkom).
V súčasnosti sa podia novej úpravy Trestného zákona z roku 2005 prostitúcie týka
• § 367 - Kupliarstvo, t. j. „kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie…11
• Prostitúcia však zákonom priamo postihovaná ani regulovaná nie je.
Posudzujeme spravidla ženy, ktoré mali byť alebo boli unesené za účelom prostitúcie a/alebo boli k prostitúcii
nútené
Vlastná znalecká psychologická expertíza
• Je robená ex post, po skutku, s ktorým súvisí a zachytáva stav vyšetrovanej osoby v prieseku jeho trvalých osobnostných charakteristik a sexuálnych nastavení pozmenených situáciou vyšetrovania alebo súdneho konania.
• Ide o určitý typ stresogénnej situácie - stresogénny faktor, s ktorým sa vyšetrovaná osoba určitým spósobom
vysporadúva - zaujíma určitý špecifický postoj k vyšetreniu spravidla pri mobilizácii dominujúcich obranných
mechanizmov osobnosti.
• Vyšetrovaný odhaPuje svoju sexualitu skór menej ako viac v súlade s realitou
• Úlohou znalca je zistiť, ako na tom v skutočnosti in puncto sex je
• Expertízy, v rámci ktorých ide o hodnotenie podnetového materiálu
Znalecké posudky týkajúce sa pornografického materiálu
• Výpis z postúpenia poznatku Policejního prezídia ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Národní
úředna Interpolu - šírenie detskej pornografie prostredníctvom e-mailu zo dňa 17. 2. 2011:
• … z predmetných e-mailových schránok boli rozosielané nevhodné súbory, ktoré boli vyhodnotené policajným orgánom v Karlových Varoch ako detská pornografia.
• Charakterizujte v priečinku grobar@zoznam.sk, súbory (2 ks fotografie) s názvom … čo do obsahu znázornenia, čo zobrazujú a určiť vek všetkých osob, ktoré sú na týchto fotografiách vyobrazené.
… či osoby, ich pózy, postoje zobrazené na týchto fotografiách smerujú k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia
osoby.
… či predložený materiál móže odrážať akúkolvek sexuálnu deviáciu, čo sa týka spósobu sexuálneho ukojenia
alebo sexuálneho objektu uspokojenia.
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… či predložený materiál móže na určitú skupinu obyvatelov pósobiť jednoznačne pohoršujúco, ak áno,
na ktorú skupinu.
… či … móže pósobiť negatívne výchovne na deti, mládež alebo na úroveň postavené dospelé osoby, napr.
duševne zaostalé, nesvojprávne, inak ovplyvnitelné a pod.
… či … móže u ktorejkolvek sexuálnej deviácie vyprovokovat‘ spoločensky nežiaducu aktivitu a ak áno, u ktorej
skupiny.
… či … obrazové súbory a video súbory móžu byť volne šíritelné alebo navrhujete ich odstránenie z „obehu“.
• Iné zistenia znalca.
Posudok v trestnej veci prečinu rozširovania detskej pornografie podia § 369, ods. 1 Trestného zákona a prečinu prechovávania detskej pornografie podia § 370 Trestného zákona
Odhad fyzického veku postavy cca 1113 rokov.
Tento dojem vyvoláva predovšetkým jej chudé telo a menej vyvinuté prsia.
Ochlpenie vonkajších genitálií do tvaru „V“ je charakteristické pre uvedenú vekovú kategóriu dievčat, t. j. pravdepodobne nejde o kozmetickú úpravu ochlpenia…
Móže pósobiť vzrušujúco na mužov s tzv. hebofilným zameraním.
Fotografia nie je charakteru detskej pornografie.
• 1471 obrázkov v róznych súboroch
• 1320
• Podl‘a zápisnice o vydaní veci zo dňa 10. 10. 2007 boli policii vydané DVD nosiče v počte 19 s roznou porno
tematikou: XXX Moletky, Trans-Bondage - mierne násilie, Trans-11, Zmes-200-ponik, pes, prasa, atď., Dezinf.
partia, Zuzana Fekiačová, Džungla, Výprask - SM, Heloween-straš., Gyno-sex-1, XXX - fotky dievčat, Gyno-2,
Subky-klietka, Slaves fist-extrem, Piss + kaviar-amatér, Gullible Teens, Disco Praha, Nim - 3D.
• Tieto DVD nosiče boli predmetom znaleckej analýzy.
Po prezretí dodaných DVD nosičov v počte 21 s filmami s róznou porno tematikou a tiež v prílohe zaslaných inzerátov podaných prostredníctvom Markízatextu podia výpisov a po ich psychologickej a sexuologickej analýze
možno konštatovať, že váčšina analyzovaných DVD nosičov sa týka takých aktivit, ktoré nepredstavujú dehonestáciu človeka, ale znázorňujú určité formy obvyklých sexuálnych aktivit. Časť DVD nosičov znázorňuje menej
všedné sexuálne aktivity, z ktorých niektoré mali charakter sexuálnych úchyliek (urofilné a koprofilné aktivity, fetišistické aktivity, fisting), ktoré na váčšinového diváka pósobia najma ako kuriozita a svojim spósobom senzácia.
Na analyzovaných DVD nosičoch sa vyskytli aj sado-masochistické motívy, ktoré prezentovali „tvrdú pornografiu“
s prejavmi priameho fyzického násilia ako škrtenie, ťahanie za vlasy, nútenie k hltaniu moči a ejakulátu, násilné
kohabitačné (súložné) aktivity a evidentné ponižovanie ženy proti jej voli, so zjavným znižovanim jej dóstojnosti.
Jeden z DVD nosičov znázorňuje róznorodé sexuálne aktivity so zvieratami. DVD nosiče s detskou pornografiou
v rámci znaleckej analýzy predložených nosičov neboli fidentifikované.
Na všetkých DVD nosičoch aj písemných a obrazových pútačoch bolo uvedené upozornenie, že filmy sú nepřístupné pre osoby mladšie ako 18 rokov.
• Nákup a distribúcia DVD nosičov bela realizovaná na základe slobodnej objednávky záujemcov. Samotné
sledovanie pornografie nevedie k rozvoju sexuálnych úchyliek.
Pre sexuálne úchylných predstavuje náhradnú formu uspokojovania deviantnej sexuality.
Organizácia psychologickej expertízy
Časté je, že psycholog ako znalec figuruje samostatne alebo ako tretí člen znaleckého tímu popri dvoch znalcoch psychiatroch, resp. psychiatroch-sexuológoch.
• V SR - samostatný znalecký odbor Psychológia, ktorý má okrem iných odvetvie Psychológia sexuality
Diagnostickým arzenálom psychológa sú: klinické metódy, testové metódy psychofyziologické vyšetrenie - PPG.
Předpoklady psychodiagnostickej činnosti v sexuológii:
• Poznanie zdravých, resp. „normálnych“ prejavov sexuality
• Aplikácia vhodných diagnostických metód v zmysle skíbenia klinických a testových metód
V rámci testových metód zaujíma v tejto súvislosti prvenstvo Rorschachova metóda*
Z projektívnych technik poskytuje užitočné informácie FDT, HT, TAT a Szondiho test, …
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• Z dotazníkových metód MMPI 2
Sexuálna „norma“ - štatistické a kultúrne aspekty (Zvěřina, 2003)
• pevná sexuálna identifikácia spojená s dobre osvojenou sexuálnou rolou, erotická preferencia objektu opačného pohlavia, sexuálna zrelosť apetovaného objektu, kooperácia, súhlas partnera, resp. neprítomnosť prejavov agresie neakceptovaných partnerom, utvorenie páru, vzájomnosť.
Sexuálna „norma“ V ROR (priemety uvedených piatich bodov na tabulky ROR)
ROR poskytuje oporné body:
• k poznaniu sexuálnej identifikácie a k miere osvojenia sexuálnej role.
týkajúce sa sexuálnej zrelosti.
• k poznaniu schopnosti vytvoriť citovo sýtený, zrelý vzťah na báze primeranej kooperácie, resp. neagresívnej
interakcie, na ktorú sa nesporné viaže aj možnosť utvorenia páru s prejavmi vzájomnosti.
(poznanie sexuálnej zrelosti apetovaného objektu - napr. opakovaný výskyt detských postáv, negativny vzťah
k zrelým objektom opačného pohlavia).
Tabul‘ky, ktoré považujeme za obzvlášť významné vo vzťahu k prejavom sexuality:
• II. tab., III. tab.,
• IV. tab.,
VI. tab.,
• VII. tab.
Nemožno však vylúčiť ani diagnostickú výdatnosť ostatných, najma I. tabulky ROR.
Tab. I - tabulka predstavenia sa (Mérei)
„Kto som?“
Motýf, Netopier (G F+ T V1),
+ odpoveď s FHd+ determinantou – napr. „Nočného motýlY).
Objaviť sa móžu 1 – 2 odpovede, ktoré sú determinované tmavou farbou tabufky, pričom formy sú menej kvalitné alebo druhoradé.
+ usporiadaná sukcesia – reálna manifestácia sexuálnej identity vyšetřovaného s úplnou otvorenosťou - súčasť
konvenčného predstavenia sa.
Príklad bezproblémového, konvenčného predstavenie sa:
Netopier.
Potom motýl‘a mi to připomíná.
Chrásta… (střed).
střede postava človeka.
…av
Optimálna séria reakcií predpokladatelné je, že proces projekcie sa rozbehne na dobrej úrovni a že sa na predkladané tabufky v dostatočnej miere premietne aj sexualita vyšetrovanej osoby.
II. tabulka - zodpovedá emocionálnej zrelosti, ktorá v sebe zahřňa aj zladenie sexuality a afektivity (Mérei).
Komplementarita maskulinity a feminity (McCully, 1971) Rorschach, 1921 Ivo Ponďelíček: Rudovlasá žena, trpfcf
poNs-filif, viděna v rorschachu (Groteskno v sexualitě, 1998)
K II. tab….
Ti, ktorí sú vysporiadaní so svojou sexualitou, resp. s maskulinným či feminým pólom jej prejavov, by nemali
mať s jej riešením žiadne problémy a v ich protokoloch by sa mali manifestovat‘ odpovede prinajmenšom blízke
adekvátnym riešeniam
•
Napr. dve Fudské postavy dotýkajúce sa rukami (horné červené škvrny sú hlavy)“ alebo obvyklé odpovede ako
Zajac alebo Pes, na tmavé detaily najmá v polohe b, ďalej odpovede s výskytom FFb+ (napr. Červené ponožky
pri hornom červenom detaile) a BT+ (pohyb zvieraťa).
II. tabulka - tabulka sebapoznania a sociability (Mérei). Sexuálna identifikácia, interpersonálne vzťahy všeobecne (Říčan a akol., 1981)
• Napr. Dve Fudské postavy ktoré niečo nesú, ako prvá odpověď, s tendenciou ku kombináciám (G).
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• Spravidla sú to dve ženy!
• Takýto poznatok konštatuje aj Ženatý (2009) v súvislosti s III. tab.:
„Člověk, jehož sexuální identita je jednoznačná, provede nekonfliktní rozhodnutí, zda jde o ženy či o muže
a tento rozporný detail (v rámci hledání dobrého tvaru) nevnímá“ (str. 30).
IV. tabulka - významná z hradiska identifikácie s klasickou mužskou rolou, resp. z hradiska vnímania a prežívania konfrontácie s autoritou
• Eudské alebo človeku
podobné pohybové odpovede (B) v prevahe nad zvieracími pohybovými
odpoveďami (BT) -úspešná identifikácia s určitou rolou
• Móžu sa pri nej vyskytnúť aj adekvátne sexuálne odpovede
VI. tab.
Výskumy v tejto súvislosti (najmá symbolické interpretácie), presvedčivo nasvedčujú tomu, že ak proband ani
nepovie sexuálnu odpoveď, alebo ak si vedome ani nevšimol dvojitú sexuálnu symboliku tabulky, tabulka
v ňom predsa evokuje prežívanie sexuality.
Rorschach, 1921 Gustave Courbet: The Origin of the World. 1866 (Paris‘ Musee d‘Orsey) (In Hanson, 2011)
Adekvátne riešenie VI. tab.:
Obvyklá (V) odpoveď (Koža, kožušina zo zvieraťa, Předložka pred posteLu) a hneď po nej priama alebo symbolická odpoveď so sexuálnym obsahom.
• pozitivny vzťah k detailom predstavujúcim opačné pohlavie.
• Ako 3. a 4. odpoveď je prípustná aj jedna odpoveď s nižšou kvalitou.
VII. tab. - tabulka ženskosti (feminity) a vztahu k matke
Archetyp ženskej (feminnej) štruktúry v zmysle vzťahu ženy k mužom, k sebe samej a k ostatným ženám, aj
v zmysle vzťahu mužov k ženám.
+ „vzťah Ja a agresivity“ a „Šok z prázdna“ (Mérei)
Adekvátne riešenie VII. tab.:
• 1-2 obvyklé (vulgárne) odpovede (napr. Dve ženské hlavy v arei D1, Motýl‘ v arei D4)
• s následnou prípadnou odpoveďou s achromatickou zložkou v popredí determinanty - HdF (napr. Mrak alebo
Dym na polovicu tab.) a zw odpoveďou (napr. Hríb na strednú bielu plochu v polohe c).
Odpovede, resp. reakcie na tabulky II, III, IV, VI a VII:
• poskytnú nie len vhTad do sexuálneho prežívania vyšetrovaného ale informujú nás aj o jeho ochote odhaliť, či
neodhaliť osobitosti vlastného sexuálneho života.
V případe, ak vyšetřovaná osoba podstatu svojej sexuality nie je ochotná odkryť, informácie, ktoré získame
v rámci anamnestického rozhovoru, sú v rozpore s jej reakciami na uvedené tabulky.
V ROR protokole sa objavujú znaky skrývania sa: obrátená sukcesia, Masky, Šaty, Mraky, Dym, Amorf., Zneživenie, Prikrytie, Skrytá interpretácia.
MMPI 2 - dopíňa vyšetrenie projektívnymi technikami
- poskytuje informácie o správaní vyšetřovaného v testovej situácie, odhal‘uje disimulačné tendendencie (Grossman, l. s. et al., 2002)
Konštelácia disimulácie v MMPI 2:
• L-F-K je v tvare „V“
• L,K,S sú zvýšené
• F, Fb, Fp sú v priemere alebo pod 50 T
• škála L - HS váčšie ako 5 (6),
• suma všetkých T skoře O (obvious) komponentov klinických skal mínus suma všetkých T skóre S (subtle) komponentov klinických škál O-S (celkový rozdíl T skóre medzi zjavnými a skrytými príznakmi) je < -5
• F-K (HS) - Goughov index disimulacie - cut-off pre forenzné účely je cca < -16.
Ak sa ažpodozrivo zdravá, resp. „normálna“ sexualita vo verbalizácii obvineného jeho reakciami na uvedené
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kritické tabulky ROR nepotvrdí, manifestuje sa svojrázna, danej osobe specifická, problematická sexualita spravidla v súlade so skutkom, z ktorého je obvinený.
Reakcie deviantných páchatelov boli na tabulky so sexuálnou vyzývacou charakteristikou váčšinou neadekvátně
(v rámci anamnestického rozhovoru však udávali zdravý psychosexuálny vývin a nanajvýš aktívny, bezproblémový a uspokojivý sexuálny život).
Schopnost utvorenia kooperujúceho páru…
Reakcie vyšetrovanej osoby na všetky tab. dokreslujú schopnosť utvorenia kooperujúceho páru, predpokladom
čoho je prítomnosť rozvinutých vyšších citov ako predpokladu vzniku citovo sýtených vázieb a vzájomnosti.
V tejto súvislosti sú najvýznamnejšie:
• kvalitné tvarovo-farbové odpovede - FFb+,
• kvalitné tieňované odpovede - F(Fb)+,
• skór ambiekválny ZT,
• optimálne M% (pri prevahe M nad Md),
• optimálny výskyt Intencionalít
• nevýznamné zastúpenie znakov konštelácie agresivity.
• významná je miera adekvátnosti riešenia III., VIII. a X. tabulky.
Uvedené reakcie na ROR tabulky, resp. ich interpretáciu porovnávame:
• s anamnestickými údajmi, ktoré máme k dispozícii - spravidla s údajmi autoanamnézy
• v niektorých prípadoch aj s údajmi heteroanamnézy, do rámca ktorých móžeme zahrnúť aj informácie obsiahnuté
napr. v spisovom materiál (odpis z registra trestov, rózne poosudky a hodnotenia, svedecké výpovede, atď.)
• Za mimoriadne významné možno pokladať informácie získané od partneriek, či manželiek vyšetrovaných.
Poruchy sexuálnej preferencie - Parafílie
V případe sexuálnych deviantov sa v ROR často objavuje triáda znakov :
• Bizarné sexuálně odpovede,
• Perseverácie,
• A tergo odpovede (človek alebo zviera videné odzadu)
Gebhard (In: Money, Musaph, 1978) - sexuálny psychopat (sexual psychopath):
- opakované páchanie sexuálnych deliktov
- kompulzívnosť,
- repetitívnosť a/alebo
- bizarné sexuálne správanie
+ neosobný vzťah k objektu sexuálneho záujmu, či k apetovanému sexuálnemu objektu.
Výskum
Analýza ROR protokolov znaleckých vyšetrení - Patrik Tóth: Použitie ROR metódy v psychologickej sexuológii.
Bratislava: FF UK, 2000.
Tri skupiny páchatelov:
1. páchatelia agresívnych skutkov bez sexuálnej motivácie (N=30),
2. páchatelia agresívnych skutkov so sexuálnou motiváciou bez prítomnosti sexuálnej úchylky (N=25)
3. a sexuálne deviantní páchatelia agresívnych skutkov (N=23).
III. skupina: Viac Sexuálnych odpovedí v protokole - priemer 13,3 v porovnaní s I. skupinou (0,6) a s II. skupinou (3,4).
• Zvláštne znaky z kategórie Sexuálnych odpovedí - devianti vysoko vedú Bizarnými sexuálnymi odpoveďami
a A tergo odpoveďami.
• Prítomnosť Perseverácií sa nepotvrdila vo významnej miere.
• Najviac orálnych odpovedí mali páchatelia agresívnych skutkov bez sexuálnej motivácie, po nich nasledovali
nedeviantní sexuálni agresori a až po nich deviantní.
• Diagnostika sexuálnych deviácií však nie je postavená len na hladaní uvedenej konštelácie znakov!!!
• Konštatovanie neprítomnosti alebo dostatočného zastúpenia znakov istej konštelácie alebo odčítanie číselnej
hodnoty diagnostickej škály - prílišná simplifikácia diagnostického procesu.
• Sexuálne deviácie sa prejavujú:
- predovšetkým ukazovateVmi neadaptívneho, problematického sexuálneho správania všeobecné - reakcie
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vyšetřovaných najmá na sexuálne významné tabulky
- osobitosťami ich „predstavenia sa“.
• Sexuálni devianti sa v ROR prejavujú, možno povedať, dvojakým spósobom:
Prvá skupina sa prejavuje jasnou manifestáciou úchylky, vrátane naplnenia uvedenej konštelácie znakov - Bizarné sexuálne odpovede, Perseverácie, A tergo.
Ako príklad móžeme uviesť časti ROR protokolu 28 ročného trojnásobného vraha, polymorfne sexuálne úchylného páchatela, ktorý hrdúsil ženy po štyridsiatke s evidentne sadistickou motiváciou.
V prvom prípade 52 ročnú poškodenú škrtil prívodným elektrickým káblom z radiomagnetofonu, v dósledku
čoho nastala smrť udusením.
V druhom prípade potom, ako sa voči nemu 41 ročná poškodená mala správať údajne sexuálne vyzývavo, zozadu k nej podišiel a škrtil ju ocelovým drótom, potom jej vopchal do úst nejakú tkaninu a na hlavu jej natiahol
igelitový sáčok a napokon ju prikryl dekou.
• Tretej poškodenej zvončekovým drótom a šnúrou na prádlo
zviazal ruky a nohy , potom jej do úst napchal kuchynskú utierku, hlavu obviazal textilom, v dósledku čoho
došlo k jej smrti udusením.
Obvinený sa nepriznal ani k jednému z uvedených skutkov, predsa však mal určitú potrebu dať znalcovi najavo,
že páchatelom je on, avšak s tým, že mu to nevedia dokázať. Pri psychodiagnostickom rozhovore o jednom zo
skutkov dokonca signalizoval znalcovi pohlavné vzrušenie.
• Proband ochotne absolvoval komplexné psychodiagnostické vyšetrenie.
• Jeho produkcia v ROR bola nadpriemerná - mal 44 odpovedí, z nich 20 % tvorili sexuálne s bizarným obsahom.
• Proband jednoznačne naplnil konšteláciu sexuálnych deviácií v ROR
- Perseverácie, Bizarné sexuálne odpovede a A tergo odpovede.
Tab. I:
Vybraná maternica, ale nechcem byť perverzný… Nepište! (Inq: Zničený, trpiaci, poškodený genitálny otvor
s tým krčkom.)
Nejakého tvora medzi dvomi ihličnatými stromami s takými klepetami -v lese…
Ja to vidím z toho profilu… Ja tu vidím človeka bez hlavy, čo by chcel škrtiť…
Nejaký človek vo vojenskom mundúre bez hlavy ako by mal na krku šál.
(Inq:… alebo kožušinový límec; kabát má opačne, odzadu…).
c Takto Halloweenovú hlavu - ako tá tekvica s tými otvormi.
c Dom pri záchvate požiaru alebo pri výbuchu. (Inq: Keď horí a je to výbuch, bomba ako keby tam padla…A
krásne prsníky!)
Tab. II.
• Ako keby nejakí dvaja klauni, ktorí sa dotýkajú rukami…
• c Jak nejaký orgán v krku - mandle, zvyšky spodnej lebky, živá a mřtva časť tela, zakrvavené.
• b Dvoch lyžujúcich sa medveďov v krvi, s flakmi od krvi, zúrivosť medzi dvomi medveďmi, z ktorých strieka krv.
Tab. III:
• Také niečo romantické aj zo sexuálnej stránky… Nejaký znak karikaturistického erotického časopisu… KebyVenuše alebo manekýnky s červeným motýlikom, takým erotickým… (Inq.: Ako bizar sex s tými topánkymi, tie
latex…)
• Tá červená farba…
• Tie červené flaky na boku - výtok menštruačný alebo pupočná šnúra s potratom… alebo zakrvácaného kohúta.
• c Keď to otočím, neúplná časť tela kliešťa alebo čmeliaka s červeným znakom na chrbte.
• Tak to bude stačiť!
Tab. IV: Okrem iných:
• Mytologický vták… (Inq.:… s otvorenou tlamou a s vyplazeným jazykom, z ktorej ide strach… démonické - je
z toho cítit‘ utrpenie a vykúpenie človeka.)
• Reakcie pri V. tab. sú evidentným dókazom toho, že sexuálna deviácia probanda sa prejavuje hocikedy a hocikde:
To mi pripomína hneď dve veci: Okřídlený zajac a netopiera.
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Dá sa to prirovnať aj roztiahnutým ženským nohám s genitáliami ale s takým nadprirodzeným sexuálnym rozpoložením neznámej erotickej vášne - nejaké orgie okultistické v tom sexe, akoby tie nohy boli odrezané a v tej
pochve nejaké kliešte chirurgické … na nejakej koze.
V dopytovaní ešte dodal: Gynekologický sex s takými zapichnutými kliešťami.
VI. tab. ani nebola až tak do očí bijúca:
• Do polovice nejakú kožu zo zvieraťa.
• c Dvaja medvedi sedia chrbtom k sebe v takom odpočívajúcom sede… Super poloha!
• (horný detail) Ten výstupok nejakého šamana v okultistickom sede a vykonáva nejakú meditáciu so štyrmi
rukami … na hlave čelenka (Inq.: perá, pokrytý kožušinou… mytologický zjav medzi zlom a dobrom.)
Odpovede na VII. tabulím si už evidentne nevyžadujú komentár:
• c Toto niečo ako ženskú panvu bez kože, bez všetkého… Taká sadomasochistická utrápená žena, ktorá bola
stiahnutá z kože…
• a Ale aj dve ženy s vytočenými rukami v podobe zajačikov v takom tanci.
• c Tiež nejaký taký doktorský snímok…
• c Dve ženy v sukniach, znetvorený trup, na nohách v čižmičkách, ruky vpredu v pohybe tanca, hlava zaklonená, ako by ich mali nadrezané, akoby ich držali len nejaké šFachy… Ale akoby mali tie hlavy v sušiacich boxoch
u kaderníka.
• c Aj dvoch slonov s malými chobotmi a s hlavami, s neúplnou prednou končatinou, ako znak zla - tie telá sú
zmrzačené. (Inq.: Znak nejakej sekty -telá akoby ohrýzané z kanibalizmu, ale človek to urobil.)
A takto by sme mohli pokračovat‘ až po X. tab., ktorá končí odpoveďou:
c Neznáma krajina s neznámymi kvetmi… Niektoré veci, ktoré sa hanbím vypovedať… Nejaké neznáme tvory
ženského póvodu, ktorým niečo trčí z pupku alebo z maternice, taký bizarný sex s takými chirurgickými inštrumentmi a tie neznáme tvory sa stýkajú chobotmi (modrá v strede) (Inq.: …deti mutanti - tu majů prasknuté,
roztrhané bruchá, násilím vyšli z maternice…)
II. skupina.
Podstatne častejšie sa stretávame s probandmi, ktorých protokoly sú evidentne menej nápadné až nevýrazné,
bez akéhokofvek zastúpenia zmienenj trojice znakov
- Bizarné sexuálne odpovede, A tergo odpovede, Perseverácie - ktorých súčasné zastúpenie prítomnosť sexuálnej úchylky nesporne potvrdzuje, ich neprítomnosť však, sexuálnu úchylku nevylučuje.
• Nasledujúca kazuistika predstavuje muža, u ktorého došlo k prvým známym prejavom pedofílie v jeho 52
rokoch.
52 ročný CN pracoval ako riaditef kultúrneho strediska a vedúci istého detského folklórneho súboru. Obvinený
bol s pohlavného zneužívania troch maloletých dievčat vo veku 10 až 12 rokov. Tieto dievčatá pod zámienkou
skúšania nových šiat pri prezliekaní obchytkával v oblasti přs, hladil ich po chrbte a chválil ich, že sú pekné.
• Celým životom tohto inak ženatého muža (má o 7 a pol roka mladšiu manželku) s dvomi deťmi sa tiahne
známy pedagogicko estetický komplex:
• po začatí štúdia na technicky orientovanej vysokej škole po prvom ročníku prestúpil na štúdium pedagogiky
a špecializoval sa na ročníky 1¬5,
• pracoval ako vychovávatel v družine,
• potom bol vzorným učitel om a viedol viacero záujmových detských krúžkov,
• posledne pracoval ako riaditel kultúrneho strediska, pre údajné nezhody s nadriadeným orgánom však podal
výpoveď a tak bol v čase vyšetrenia nezamestnaný.
• Prvého skutku sa dopustil po istých oslavách na pracovisku, keď mal aj troška vypité.
• Skutky, z ktorých bol obvinený, racionalizoval výrokmi typu: „Keď som jej pomáhal pri prezliekanl, možno
som sa dotkol… Ale že by som ju obchytkával, to nie! Zlaté Moravce - l‘udia sú tam klebetní a ubližuju.
• Možno naňho bola za niečo naštvaná… Napr. preto, že jednej z dievčat povedal, že by mohlo schudnúť…Alebo že ďalšiemu dievčaťu povedal, že je na tom rytmicky zle… Tá tretia, tá predsa povedala, že nemajú nič proti
a keď sa bol informovat‘, tak toto…
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• Svoju sexuálnu anamnézu podával tento pán v samých superlatívoch, všetko bolo dobré a bezproblémové,
aj jeho psychosexuálny vývin sa javil v súlade s váčšinovou populáciou. Problém nastal, keď sme si chceli overiť
informácie, které nám poskytol, od jeho manželky. Vždy sa našiel dóvod, prečo
nemohla prísť, až nám napokon sám proband povedal, že ona
nikdy nebude mať čas prísť.
• Problematické sexuálně správanie probanda sa markantně odzrkadlilo v jeho reakciách na kritické tabulky ROR:
• Jeho odpoveď na II. tab. ROR, ktorá zachytáva integrovanosť či dezintegrovanosť emotivity a sexuality, začala
Maskou: „Toto mi skor masku pripomína - oči ústa, nos, brada a nejaké rohy“, ďalšia odpoveď: „Snáď ešte nejaké lietadlo - toto má trysky - nejaké modernejšie lietadlo“.
Tak isto svojrázne a značne oneskorené boli jeho reakcie na VI. tab. ROR, ktorá sa týka špeciálne sexuality (rózne časti tabufky si opakovane prikrýval a napokon povedal:
„…muž sediaci v nejakom tanku a jeho zbraň a odraz vo vode trebárs … tank brodiaci sa proste v rieke a muž
tam na ňom sedí … iné už neviem k tomu“.
Druhá odpoveď:
„No keby tu nebola táto časť, tak by mi to skorej pripomínalo ženský pohlavný orgán“.
Záver…
V ROR sa manifestovali jasné prejavy skrývania podstaty vlastného sexuálneho správania (Maska, Prikrytia).
V ROR chýbajú znaky zdravej sexuality, ktoré by sa prejavili obvyklými odpoveďami (V) a pozitívnym vzťahom
k danej tabulke a nie uviaznutiami.
Kresba, najmá identifikačnej postavy, je infantilná.
V kontexte anamnestických údajov probanda a skutku, z ktorého je obvinený, sa jasne kontúrujú príznaky
sexuálnej úchylky, konkrétne pedofílie.
• Za raritný možno považovať prípad 31 ročného muža, v minulosti trestaného za ublíženie na zdraví so smrtelným následkom a za znásilnenie 68 ročnej ženy, neskór za znásilnenie vlastnej matky -vtedy 46 ročnej a aktuálne je opáť obvinený zo znásilnenia vlastnej matky t.č. 56 ročnej.
Jeho protokol bol mimoriadne krátky - len 9 odpovedí. Pri IV., VII., IX. a X. tab. zlyhal.
Tab. I
• Neviem, nejaký motýl? (Inq.: Má roztiahnuté krídla) Móže to byť aj maska (Gzw)
Ako keby dva slony boli na niečom (bez strednej časti).
Tab. II
• Dvoch psov. Nenapadá ma nič. (Inq.: Len ich hlavy…) - Do + Ppt
• Neviem.
Tab. III
(Inq.: Tu majů prsia. A špicaté boty.)
Tab. V
To vyzerá jak netopier(Inq.: Letí).
• Vyzerá na ženské postavy - niečo robia. Neviem. Co to móže byť?
na
Neviem.
83
Tab. VI
Vyzerá to ako zvieracia kožušina.
Toto (hore) by mohlo byť ako pol slnka akože ale že na čo svieti,
to neviem (penis) (prikrýva tú časť).
Tab. VIII
• To vyzerá na dva medvede - stoja na skale a držia sa stromu, tá horná časť (spodnú časť prikrýva).
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• Z tohto protokolu je evidentná probandova nechuť spolupracovat‘ a jeho tendencia skrývať sa, nedať najavo
svoju skutočnú podstatu a to aj špeciálne vo vzťahu k sexualite (málo odpovedí, opakované Prikrytia).
• navyše možno uvažovať o striedavých obdobiach inhibovanosti a uvol‘nenosti, bezzábranovitosti vo vzťahu
k sexualite (II. tab.: Do + Ppt).
• V kontexte informácií o ňom - doterajšia trestná činnosť, osobitosti psychosexuálneho vývinu, aktuálne svedecké výpovede - a navyše velavravná kresba ludskej postavy, možno vysloviť problematická sexualitu s možnými gerontofilnými tendenciami v koincidencii s poruchou osobnosti.
Prípad 48 ročného kňaza obv. zo zločinu sexuálneho zneužívania dievčaťa
• Sms správy, dotyky, bozky, zvýšená starostlivost‘, návrh spoločnej dovolenky… (telefón, denník dievčaťa
za obdobie 10 - 12 rokov života)
• Vysvetlenie v zmysle otcovskej starostlivosti, popieranie eroticko-sexuálnej zložky
• Proklamácia jednoznačnej orientácie na dospelé ženy s tvrdením koitálnej skúsenosti „asi vo veku 37 rokov“
Výsledky MMPI 2 - jasný obraz disimulácie
• Welshov kód: 3-71825/4096,
• F - K = -21 < -16!!!,
HS L 9 (T 66), F 1 (T 41), K 22 (T 56) („V“)
F (T 41), Fb (T 50) a Fp (T 45) - ukazovatele menej často sa vyskytujúcich odpovedí - sú v pásme priemere alebo
nižšie
• HS škály L je váčšie ako 50
• O-S (T skóre zjavných - T skóre skrytých príznakov = -15 < -5 !!!
ROR
Neadekvátně riešenie II., IV., VI, a VII. tab.
Obsahy: Blato (VII: Také kúsky nějakých takých vecí, odpadu, neviem, ako špongia… Inq.: …alebo chlieb odhodený - v viete, tieto kúsky, každý ten kúsok…), Saty % 14!, Farba, Sex % 0.
II, VI, VII - žiadna V odpoveď
Zvláštne znaky: Zahmlenie, Transparencia, Figúra/Pozadie ±, Odkaz na stred (opakovane), Impresia, Zhoršenie
odpovede.
PPG s pozitívnym nálezom:
Kvantitatívne charakteristiky naznačujú prevahu významu juvenilných pubescentných a dětských objektov,
ako stimulov pre vyvolanie tumescencie u vyšetřeného pred podnetmi s obsahmi sexuálnych aktivit s osobami
jednoznačne dospelými.
Odporúčaný postup pri psychologickom vyšetření v sexuológii
• oboznámenie sa so spismi (chorobopis, spisový materiál odpis z registra trestov),
• úvodný rozhovor,
• anamnestické interview (autoanamnéza) - v rámci anamnestického rozhovoru neupriamovať pozornosť na sexuálnu anamnézu,
• heteroanamnéza,
• vlastné testové vyšetrenie - projektívne techniky (dotazníky, výkonové testy),
• detailná sexuálna anamnéza s využitím podkladov z projektívnych technik (+ špecifiká anamnézy podia Weissa, 2002 - parafilní vs. neprafilní páchatelia)
• prípadne opátovný cielený rozhovor s vyšetrovaným.
Z uvedeného vyplýva obojsmernosť postupu : rozhovor - aplikácia testových metód rozhovor - doplnenie
testových metód rozhovor - interpretácia - záver. Od rozhovoru k testovým metódam a od testových metód k
rozhovoru…
Konzekvencie 1
Predpoklady úspešnej psychodiagnosticky vo vzťahu k sexuálne motivanej trestnej činnosti:
• preštudovanie spisového materiálu vrátane spisov, ktoré sa týkajú predchádzajúcej trestnej činnosti (neraz
v nich nájdeme aj znalecké psychiatrické či psychologické posudky, ktoré dopomóžu k rekonštrukcii životnej
historie probanda a jeho kriminálnej anamnézy, pripadne nám približia doterajšie diagnostické omyly);
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• vytvorenie dobrého kontaktu s vyšetrovanou osobou
• získanie dókladnej anamnézy so špeciálnym dorazom na sexuálnu anamnézu a v rámci nej na sexuálne prejavy typické pre určité vývinové obdobia (štatistické údaje o váčšinovej sexualite);
• vyšetrenie psychodiagnostickými testovými metódami: z dotazníkoVých metód s akcentom na MMPI 2 - odhalí charakteristiky osobnosti a psychopatológiu, ako aj tendenciu k disimulácii, z projektívnych technik na ROR,
v ktorej sa manifestujú tak prejavy zdravej, bezproblémovej sexuality ako aj prejavy problematického, poruchového, či deviantného sexuálneho správama a navyše dokresli výsledky MMPI 2.
Konzekvencie 2
• súčasne je potrebné brať do úvahy fakt, že sexuálna úchylka sa neprejavi v každom prípade svojou charakteristickou konšteláciou znakov, avšak nešpecifikované problematické sexuálne správanie sa s vysokou mierou
pravdepodobnosti manifestuje, čo je významným podnetom k ďalšiemu pátraniu po sexuálnej úchylke;
• užitočné a z hiadiska diagnostiky prínosné je prihliadanie na výsledky ďalšich testových metód ako HT, FDT,
prípadne aj Szondiho test;
• interpretácie testových metód robiť zásadne v kontexte anamnestických údajov a trestného činu, z ktorého
je proband obvinený, pri starostlivom analyzovaní tzv. následného motívu, t. j. verzie obvineného o priebehu
kritickej udalosti, opáť aj v konfrontácii s ukazovatelmi skrývania vlastnej podstaty v projektívnych metódach
a MMPI2;
• odoslať probanda na PPG vyšetrenie ako doplnenie psychologického vyšetrenia fyziologickými korelátmi
diagnostického záveru.

Záver
• Psychologické vyšetrenie vo forenznej sexuologii vo význanmej miere prispieva k určeniu diagnozy páchateľov trestných činov s možnou sexuálnou motiváciou.
• Efektivnosť vyšetrenia je podmienená komplexným prístupom k individuálnemu prípadu a dobrou znalosťou
použitých psychodiagnostických metód a možnosti ich uplatnenia v oblasti sexodiagnostiky.
• V práci sme sa podrobnejšie nevenovali novým postupom v sexodiagnostike v zmysle mapovania sexuálneho
motivačného systému, hoci tieto postupy akceptujeme.
• Na tomto mieste nám išlo viac o ilustráciu efektívnych možnosti psychologa s klasickým psychodiagnostickým
prístupom v oblasti forenznej sexuológie.

Str. 32

2. ostravské konference soudních znalců
Posuzování pachatelů sexuálně motivované
trestné činnosti

Oběti týrání
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Policejní akademie ČR, Praha
e-mail: cirtkova@polac.cz

Znalecké psychologické zkoumání obětí týrání patří k častému zadání, se kterým se obracejí orgány činné
v trestním řízení na psychology či psychiatry. Ve svém příspěvku se zaměřím na tři konkrétní problémy:
• Co je týrání?
• Jak posuzovat obecnou věrohodnost u zvláště zranitelných (týraných) obětí?
• Jak zjišťovat následky týrání?
Čím se vyznačuje týrání v blízkých vztazích?
Z právního hlediska zahrnuje týrání tzv. trýznivé útrapy, které tyran způsobuje svým chováním oběti. Obecně
platí, že trýznit může pachatel svou oběť fyzickým násilím, ale také psychickým či sexuálním násilím či zanedbáváním. Obecně platí rovněž, že týrání vede u oběti k patřičným prožitkům, u oběti tedy dochází k tzv. percepci
viktimizace. Jednoduše řečeno, jedinec vnímá svou situaci útrpně, tj. trpí, strádá a projevuje příznačné následky
na těle a hlavně na duši. Teoreticky si však lze představit i lehčí či hraniční případy týrání, kdy z různých důvodů
probíhají pochody percepce u oběti komplikovaně, např. kvůli důvěrnému vztahu k tyranovi, pak oběť váhá s interpretací útrap, které zažívá, neumí jim přisoudit jasný význam.
Znalec psycholog se nevyjadřuje k právním otázkám, nicméně poskytuje orgánům činným v trestním řízení důležité informace pro jejich řešení. K tomu uvádím následující ilustrativní kasuistiku.
Znalec psycholog byl přizván k posouzení soužití konkrétního manželského páru s tím, že měl odpovědět
na otázku, zda jde o konfliktní soužití anebo o domácí násilí. Následně bylo třeba učit, o jaký typ domácího násilí
se dle současného stavu poznání (teorie) jedná. Soud požadoval, aby znalec vyslechl v hlavním líčení poškozenou.
K přípravě výslechu byl dán k dispozici celý trestní spis. Toto atypické zadání bylo reakcí na vývoj případu. První
znalec, který byl přizván k objasnění psychologických skutečností, totiž dospěl k závěru, že jde o konfliktní, kalamitní soužití manželů, nikoliv však o domácí násilí. Protože soud o tomto závěru pochyboval, žádal další znalecký
posudek. Je třeba zdůraznit, že v posuzované kause bylo prokázáno, že mezi manželi docházelo dlouhodobě
a opakovaně k zjevnému středně závažnému fyzickému násilí, což dokládaly i lékařské zprávy. V daném okamžiku byly tedy prokázané pouze některé znaky svědčící pro domácí násilí (výskyt násilí, opakovanost, dlouhodobost). Tyto znaky se však současně skutečně mohou vyskytovat i v tzv. konfliktních vztazích typu common couple
violence. Klíčové, definiční znaky závažného domácího násilí ve smyslu týrání, však zatím nebyly předmětem
posuzování v psychologickém znaleckém posudku. K diferenciálně diagnostickým znakům v tomto ohledu dle
teorie domácího násilí patří zejména:
• vztahová asymetrie a jednoznačné rozdělení rolí (pachatel – oběť) a
• povaha startérů násilných incidentů (konflikt versus kontrola, moc).
Právě na projasnění těchto okolností se zaměřil ve svém výslechu poškozené v hlavním líčení přizvaný znalec.
Po vyhodnocení výpovědi poškozené a forenzně psychologické analýze spisu mohl znalec formulovat závěr, že
původně konfliktní soužití manželů (vzájemné střetávání dvou více méně rovnocenných stran) se vlivem dalších
okolností změnilo na asymetrický vztah s jasným a neměnným rozdělením rolí. Násilné incidenty byly přitom uvozeny nikoli konfliktní situací mezi partnery, nýbrž bagatelními startéry (příliš horký čaj, dlouho schnoucí prádlo,

Str. 33

2. ostravské konference soudních znalců
Oběti týrání

na šikmo položený ovládač k TV atp.), což dokládá motiv moci a kontroly příznačný pro tzv. charakterologické
domácí násilí neboli týrání. Znalec ve svém posudku podrobně charakterizoval fáze manželského soužití a dospěl
k závěru, že poslední fázi soužití lze charakterizovat jako domácí násilí typu IT (tzv. intimní terorizování).
V jiném případu domácího násilí v kombinaci se sexuálním zneužíváním nezletilé dcery se obviněný hájil tvrzením, že netýral, jen trval na přísné výchově dětí. Ve znaleckém posudku pak bylo třeba objasnit odpovídající diference mezi přísnou výchovou na straně jedné a týráním na straně druhé dle současného stavu psychologického
poznání. (viz výňatek z posudku)
Rozdíly mezi tzv. přísnou výchovou a týráním dle současné teorie shrnuje následující tabulka.
Přísná výchova
Znaky: dává hranice, formuluje cíle,
vytváří podmínky a poskytuje bezpečí
a zpětnou vazbu

Týrání
u

Znaky: porušuje hranice,
blokuje rozvojové podmínky,
excesivně kontroluje /
manipuluje, neposkytuje
bezpečí

Výsledky: zdravý rozvoj osobnosti
Dif. diagnostika: bez DN

- (DN je
přítomno)

u obžalovaného
+

Výsledky: traumatizace
Osobnosti

+

Dif.diagnostika: s DN

+

Jaké zobecnění lze z naznačených příkladů vyvodit pro znalce psychologa? V první řadě je třeba konstatovat,
že posouzení dynamiky vývoje a kvality vztahu mezi údajným pachatelem a jeho obětí představuje spíše atypické zadání. Klasické psychodiagnostické metody neskýtají dostačující oporu pro jeho řešení. V tomto ohledu
platí, že znalecký posudek představuje svým způsobem vědeckou forenzně psychologickou studii. (Greuel 2004)
K zodpovězení zadané otázky je totiž nezbytné pracovat se současným stavem relevantního poznání, např. teorií domácího násilí, která vymezuje jeho diagnostické znaky a také klasifikace jeho různých typů. Komparace
vyčleňovaných znaků a typických charakteristik v teorii definovaných vzorců s posuzovaným případem umožňuje
učinit závěr, zda posuzované soužití obsahuje patřičné znaky a lze ho tudíž podřadit pod závažné domácí násilí,
které v právním slova smyslu koresponduje s pojmem týrání.
Obecně lze také odkázat na rozvíjející se obor psychotraumatologie. Ten mimo jiné popisuje subjektivní a objektivní znaky psychotraumatu, lze v něm najít i rozlišení na trauma typu I a trauma typu II. (viz např. Čírtková
2014) I u těchto atypických zadání musí mít však znalec psycholog na paměti, že mu nepřísluší se vyjadřovat
k právním otázkám a že se nesmí uchýlit k právnímu hodnocení zjišťovaných skutečností. Ve svém posudku může
tedy pouze konstatovat, jaké formy opakovaného násilí (fyzického, psychického, sexuálního, atp.) se v daném
vztahu vyskytovaly, zda se odvíjely na bázi vztahové asymetrie a jakému vzorci či typu domácího násilí se blíží.
Jak posuzovat obecnou věrohodnost u zvláště zranitelných obětí?
Zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů zavádí dvě kategorie obětí. Rozlišuje totiž (obyčejnou) oběť trestného činu od tzv. zvláště zranitelné oběti. S určitým zjednodušením lze říci, že zvláště zranitelnými oběťmi se
rozumí také traumatizované oběti, kam nepochybně spadají i oběti týrání. Zvláště zranitelným obětem vyhrazuje
zákon další práva, mimo jiné klade velký důraz na ochranu před jejich sekundární viktimizací. Zákonodárce předpokládá a požaduje, aby i znalci přistupovali k oběti individuálně a přihlíželi k jejímu zdravotnímu a psychickému
stavu tak, aby nedocházelo k druhotné újmě.
Při posuzování obecné věrohodnosti znalec de facto zkoumá svědeckou způsobilost jedince, tj. zda je schopen
dobře zvládnout roli svědka. Dle Volbert & Dahle (2010) patří do obecné věrohodnosti zejména následující schopnosti:
• adekvátní vnímání situací a osob
• spolehlivá paměť
• dobré vyjadřovací schopnosti.
Vedle toho předpokládá obecná věrohodnost ještě specifické schopnosti reprodukování ve forenzních (výslechových) situacích:
• schopnost samostatného paměťového vybavování
• schopnost samostatně líčit či popisovat tak, aby to bylo pro třetí osoby srozumitelné
• schopnost přiměřeně monitorovat zdroje informací
• ovládání základních komunikačních dovedností.
Vyšetření obecné věrohodnosti ve smyslu výše uvedených předpokladů probíhá u týraných obětí v době „poté“,
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tj. po pravděpodobné traumatizaci. Čím více byla oběť zločinem traumatizována, tím více je pravděpodobné,
že bude v klasických psychodiagnostických metodách projevovat následky viktimizace, tj. oběť bude nakonec
skórovat jako málo obecně věrohodná. Její kognitivní funkce jsou totiž následkem traumatizace „rozhozené“.
To přesvědčivě dokládá např. výčet příznaků akutní reakce na stres dle DSM-V (subjektivní pocit emocionální hluchoty, odstřižení od vlastních pocitů anebo vymizení emocionálních reakcí, narušení procesů vědomého vnímání
okolí, pocit omráčení, derealizace, depersonalizace, dissociativní amnézie). Lze tedy dovodit, že u oběti týrání
je posuzování obecné věrohodnosti pro znalce komplikovanou záležitostí, která při rutinním postupu znalce
může snadno vést k sekundární viktimizaci ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb. Znalec totiž nemá k dispozici testové
údaje o osobnosti v době před zločinem a tak může spadnout do pasti, že následky viktimizace interpretuje jako
trvalé znaky previktimní osobnosti. Nepodložené zpochybňování obecné věrohodnosti týrané oběti můžeme
podřadit pod tzv. očerňování (diskreditaci), což je jeden z typických mechanismů sekundární viktimizace. Nastíněné souvislosti a fakta zdůvodňují, proč je vhodné zvážit zaběhlou praxi orgánů činných v trestním řízení v ČR,
které požadují prověrku obecné věrohodnosti u zvláště zranitelných oběti. V souladu s požadavkem předcházet
sekundární viktimizaci je vhodné koncentrovat se v odůvodněných případech u zvláště zranitelných obětí spíše
na znalecké posuzování specifické věrohodnosti, nikoli věrohodnosti obecné. K tomu lze uvést další podpůrný
argument.
Je všeobecně známo, že i obecně věrohodná osoba může v konkrétní výpovědi lhát a naopak obecně nevěrohodná osoba může v konkrétní výpovědi líčit to, co skutečně zažila. Stručně řečeno, obecná věrohodnost nemusí
nevypovídat nic o specifické věrohodnosti. Na tomto místě pouze poznamenám, že při specifické věrohodnosti
znalec psycholog zkoumá, zda oběť ve své výpovědi líčí to, co skutečně zažila. Znalec psycholog neposuzuje
výpověď (líčení) oběti z hlediska její pravdivosti, tj. zda je v souladu se skutečností. Ve svém stanovisku znalec
pouze konstatuje, zda líčené se opírá o epizodickou paměť, tedy prožitek či zda výpověď vykazuje spíše znaky
logické konstrukce či fantazijní produkce.
Jak posuzovat následky týrání?
Nejdříve stručně zrekapituluji současný stav poznání. Poznatky viktimologie lze shrnout do následujících bodů:
• následky týrání jsou individuální, tzn., že relativně stejný obraz viktimizace může vést k různým následkům
u různých obětí (viz případ Nataši Kampusch a Elisabeth Fritzl)
• následky týrání určuje více osobnost oběti než samotný trestný čin (viz jevy resilience, viz výzkumy osobnosti
typu D)
• trauma je proces, uplatňují se i vlivy v postviktimizační fázi (sekundární viktimizace versus sociální opora).
K typickým následkům týrání patří především PTSP se všemi jejími variantami (odložená PTSP, parciální PTSP,
komplexní PTSP), dále poruchy přizpůsobení se a disociační poruchy. Mezi následky týrání se však řadí i plejáda
různých psychosomatických potíží, neurotické problémy či poruchy příjmu potravy. Posttraumatické spektrum je
tedy značně široké.
Kromě klasických diagnóz dle MKN-10 či DSM-V jsou následky viktimizace (týrání) zahrnovány též pod tzv. viktimizační syndromy. K těm nejznámějším patří např. „rape trauma syndrom“ či „syndrom týrané osoby“. Viktimizační syndromy popisují a objasňují zejména kontraintuitivní chování a prožívání obětí. Vypichují tedy zvláštní
následky viktimizace, které jsou obvykle v rozporu s obecně zakořeněnými mýty o „pravých“ obětech. Zvláštní
a na první pohled těžko srozumitelné chování rukojmích například popisuje tzv. „stockholmský syndrom“. Také
původní pojetí syndromu týrané ženy (Battered woman syndrom, BWS) u L. Walkerové (1979, 1984) korespondovalo s tímto přístupem. Walkerová totiž popsala BWS pomocí následujících čtyř charakteristik:
1. Žena věří, že je to její chyba.
2. Žena není schopná přesunout zodpovědnost za násilí jinam.
3. Žena se bojí o svůj život i život dětí.
4. Žena věří, že tyran je vševědoucí a všudypřítomný (omniscient and omnipresent).
Konstatování přítomnosti viktimizačního syndromu tedy pomáhá zodpovědět otázky typu: proč si to nechá líbit,
proč neodejde atp. Experti respektive znalci mají pomocí viktimizačních syndromů vysvětlit orgánům činným
v trestním řízení zdánlivě nelogické, paradoxní či jinak „nerozumné“ chování či prožívání obětí, které se vyskytlo
v průběhu konkrétní viktimizace či následovalo v postviktimizační fázi. Například zdánlivě nepochopitelný soucit k tyranovi či identifikace s agresorem mohou být reakcí na tzv. traumatické kleště, tj. prožitky bezmoci vůči
týrající osobě.
Závěrem lze konstatovat, že posuzování následků viktimizace u obětí týrání představuje poměrně náročný
úkol pro znalce. Posttraumatické spektrum je široké, kolem klinického významu a validity posttraumatických
poruch se vedou polemické diskuse. (Fischer & Riedesser 2009, Winkel 2007) Psychodiagnostické testové metody
jsou obvykle dotazníkového typu, jsou tedy založeny na principu „self-report“. Ne každá oběť týrání je ovšem
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schopna předkládaným tvrzením správně porozumět. Proto většina expertů zdůrazňuje přednosti kvalitního diagnostického interview. V závažných případech týrání nestačí rutinní přístup, založený na sejmutí a vyhodnocení
několika testových metod. Naopak znalecké vyšetření je třeba pečlivě připravit a využít kombinaci vhodných postupů. Při formulaci závěrů je nutné nejen mechanicky „diagnostikovat“, ale také interpretovat zjištěné nálezy
i s ohledem na viktimizační syndromy anebo jiné relevantní poznatky viktimologie. Znalec by měl být sto orgánům činným v trestním řízení srozumitelně vysvětlit jak mechanismy účinků viktimizace (např. naučenou bezmoc)
tak momentální obraz následků týrání.
Literatura:
Čírtková, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál 2014.
Fischer, G. & Riedesser, P. Lehrbuch der Psychotraumatologie. 4. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag 2009.
Greuel, L. Methodenkritische Stellungnahmen im Zivil- und Strafrecht. Praxis der Rechtspsychologie. 2004,13 (Sonderheft 1),
36-45.
Volbert,R. & Dahle, K.-P. Forensisch- psychologische Diagnostik im Strafverfahren. Göttingen: Hogrefe Verlag 2010.
Walker, L.E.A. The Battered Woman. New York: Harpers & Row 1979.
Walker, L.E.A. The Battered Woman syndrome. New York: Springer 1984.
Winkel, F. W. Post traumatic anger. Missing link in the wheel of misfortune
INTERVICT, Tilburg Univesrity : alp Nijmegen 2007.
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Sdělení: Důležitost
psychiatricko-psychologických
znaleckých posudků
při právním
posuzování trestních
věcí
JUDr. Brigita Bilíková
Krajské státní zastupitelství,
Ostrava – státní zástupkyně KSZ Ostrava
e-mail: podatelna@ksz.ova.justice.cz
Znalecké posudky z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví klinické psychologie mají zejména při posuzování zvlášť závažných trestních věcí pro orgány činné v trestním řízení nezastupitelný význam. Hlavními důvody pro přibírání znalců je v první řadě zkoumání duševního stavu pachatele
i oběti a zjištění zda je či není přítomna některá z duševních poruch. U pachatele toto zjištění hraje
roli při právním posuzování jeho příčetnosti v době spáchání skutku a u oběti pak při právním posuzování činem způsobených následků na jejím duševním zdraví. Druhou, neméně významnou částí
znaleckých posudků, je pak podání komplexního obrazu osobnosti pachatele, vztahu k oběti i případných vzájemných interakcí, což hraje významnou roli zejména při zjišťování motivace činu, hodnocení
možností resocializace pachatele a samozřejmě při úvahách o trestu. Pro získání úplného obrazu je
pak ze strany orgánů činných v trestním řízení důležitá správná formulace znalcům pokládaných otázek a ze strany znalců pak podání srozumitelných odpovědí. Je přitom nutné, aby obojí vždy vycházelo z podrobné znalosti daného případu, zohledňovalo veškeré provedené úplné dokazování i jeho
specifika a bylo formulováno konkrétně, nikoli jen v obecných rovinách. Pouze v takovémto případě
totiž možno při hodnocení důkazů plně využít jejich potenciál, jako tomu bylo v prezentované kazuistice, kdy závěry psychiatricko-psychologických znaleckých posudků v konečném důsledku ovlivnily
nejen otázku trestu, ale velmi specificky – tedy nikoli jen s ohledem na případný vznik těžké újmy
ve formě posttraumatické stresové poruchy - i otázku právního posouzení skutku, ať už ve prospěch
či neprospěch pachatele.
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Může být psycholog
užitečný pro
sexuologický
znalecký posudek?
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Sexuologický ústav,
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
e-mail: petr.weiss@vfn.cz

Otázky pro psychologa
Psychologický znalecký posudek jako součást sexuologického posudku
Kromě posouzení osobnosti, inteligence, možnosí resocializace především určení motivace trestného činu

Hlavní úkol pro psychologa
Diferenciální diagnostika
Jde především o rozlišení deviantní a nedeviantní motivace chování

Deviace a delikvence
Sexuální deviace versus sexuální delikvence:
Pouze částečně se překrývající množiny, pravděpodobně pouze asi 10 % pachatelů sexuálních deliktů jsou deviantní, naopak většina deviantů se pravděpodobně nikdy nedopustí sexuálního deliktu
Nedeviantní pachatelé sex. deliktů
Sociosexuálně a psychosexuálně nezralí muži
Jedinci s poruchou osobnosti
Sexuální delikty podmíněné situačně, například vlivem alkoholu
Hypersexuální jedinci se sníženou volní kontrolou
Jedinci se sníženou schopností racionální kontroly sexuálního chování podmíněnou vrozeným či získaným defektem ve sféře rozumových schopností
Psychotici v relapsu duševní choroby

Diagnostika deviací
• Psychodiagnostika
• Psychofyziologická vyšetření: PPG falopletysmografie
• Anamnestický rozhovor

Psychodiagnostika
Psychodiagnostické metody zaměřené speciálně na zjištění přítomnosti sexuální deviace v zásadě neexistují. Určení diagnózy deviace nebo dokonce i její specifikace pouze na základě psychodiagnostických metod běžně
užívaných a standardizovaných na většinové populaci je však v podstatě nemožné.
Znaky deviace v klasických psycho-diagnostických testech (ROR, FDT, MMPI).
Specializované dotazníkové metody.
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Dotazníky
creening Scale for Pedophilic Interests, SSPI) autorů Seta a Lalumiéra (2000):
• Oběť byla (i) mužského pohlaví (Ano, 2 body - Ne, pouze oběti ženského pohlaví, 0 bodů)
• Pachatel měl více než jednu oběť (Ano, 1 bod - Ne, pouze jedna oběť, 0 bodů)
• Věk některé z obětí byl 11 let a méně (Ano, 1 bod - Ne, byly starší, 0 bodů)
• Oběť nebyla v příbuzenském vztahu k pachateli (Ano, 1 bod - Ne, pouze příbuzní, 0 bodů).
Marshall a Hucker (2006) dotazník pro diagnózu sadismu: Sadism Scale
Pachatel je sexuálně vzrušován sadistickými činy
Pachatel demonstruje moc/kontrolu/dominanci nad obětí
Pachatel ponižuje či degraduje oběť
Pachatel mučí oběť nebo je vůči ní krutý
Pachatel mutiluje intimní části těla oběti
Pachatel má v anamnéze škrcení partnerky při konsensuálním sexu
Pachatel se chová k oběti s bezdůvodnou krutostí
Pachatel má v anamnéze krutost vůči jiným lidem nebo vůči zvířatům
Pachatel bezdůvodně zraňuje oběť
Pachatel škrtí, věší nebo jinak dusí oběť
Pachatel si odnáší trofeje (např. vlasy, spod prádlo či průkaz oběti)
Pachatel má záznamy činu (kromě trofejí)
Pachatel pečlivě plánuje delikt
Pachatel mailuje nesexuální části těla oběti
Pachatel má v anamnéze svazování (bondage) během sexu se souhlasící partnerkou
Oběť je unesena nebo uvězněna
Prokázaná ritualizace při činu.

Psychofyziologické metody
Falometrie (falopletysmografie, phaloplet-hysmografie, PPG). Tato technika je ve společném instrumentáriu psychologů i lékařů.
Vulvopletysmografie
Přístrojová registrace objemových změn penisu či změn prokrvení vulvy jako (diapozitivy, videozáznamy) nebo
auditivních (popisy různých erotických aktivit, standardizované nebo individualizované pro konkrétní klienty)
sexuálních podnětů různého charakteru (mužů, žen, dětí, agresivních scén atd.).
Probandi jsou úspěšnější v úmyslném potlačování sexuálního vzrušení na preferované podněty než v předstírání
vzrušení na podněty nepreferované nebo neutrální (Mahoney a Strassberg, 1991).
Falešně pozitivní výsledky jsou proto u falometrického vyšetření extrémně vzácné.

Polygraf
Polygraf (tzv. "detektor lži") je zaměřený spíše na zjištění validity výpovědi obviněného v případech konkrétních
trestných činů. Probandovi je zde kladeno množství otázek, například zda se dopustil uvedeného deliktu, nebo
otázek týkajících se jeho deviantní anamnézy, přičemž je registrován jeho pulz, krevní tlak, EKG a kožně galvanická reakce.
Měřitelné reakce autonomního nervového systému jsou spojené s úzkostí při lhaní.
Výskyt falešně pozitivních odpovědí je při tomto vyšetření asi 20 %, falešně negativních asi 10 %. (Gordon a Grubin, 2004).

Další psychofyziologické metody
Měření kožně galvanického odporu (GSR),
měření změn teploty penisu (termistrový záznam),
měření rozšiřování očních pupil, kardiovaskulárních a dýchacích reakcí nebo elektrických mozkových potenciálů,
binokularoskop,
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měření vizuálního reakčního času (fixační čas),
metoda záznamu pohybu očí,
fotoskop (osoba, prohlížející si obrázky, věnuje víc času objektům pro ni eroticky přitažlivým).

Anamnestický rozhovor
1. Atypické zaměření a atypické chování v dětství
Např. převlékání se do prádla a šatů opačnéh pohlaví u TSV, u sadistů se v dětství často setkáváme s týráním zvířat, u pyrofilů se zakládáním ohňů, u sexuálních agresorů se zvýšenou obecnou agresivitou.

2. Odlišná náplň masturbačních fantazií a polučních snů - základní pro diagnózu
Pocity viny za tuto odlišnost mohou vést k potlačování sexuality. Častější je však celoživotně zvýšená frekvence masturbace, která umožňuje alespoň fantazijní uspokojení deviantních potřeb. U nedelikventních parafiliků
může být masturbace celoživotně jediným zdrojem sexuální realizace.

3. Výskyt funkčních sexuálních poruch
Erektilní selhávání při prvních souložích, nápadně opožděný (nejčastěji u deviací v objektu) začátek sexuálních
styků. Dysfunkce při partnerském sexu se mohou vyskytovat epizodicky i celoživotně. Kromě erektilních problémů často neschopnost dosáhnout orgasmu s partnerkou (anorgasmie, anejakulace, retardovaná ejakulace) nebo
ztráta zájmu o partnerské styky.

4. Nápadný časový odstup mezi první heterosexuální koitální zkušeností a dalšími koitálními aktivitami
5. Slabá motivace k obvyklým sexuálním aktivitám
Nízká frekvence koitů, vyhýbání se partnerským erotickým situacím. Často racionalizují tento nedostatek motivace "zábranami", "studem" apod. Častá je i preference nekoitálních aktivit před souloží nebo preference
netypických sexuálních praktik i v rámci partnerských sexuálních aktivit.

6. Nedostatek sexuální empatie
Neschopnost adekvátně dekódovat erotické signály ze strany žen. Nápadná neobratnost při dvoření (tedy ve fázi
pretaktilních či pregenitálních interakcí) i nedostatek schopnosti porozumět sexuálním potřebám partnerky.
Někdy tato neschopnost může imponovat jako pacientův egoismus či bezohlednost, nicméně její příčinou je
právě sexuální anomálie.

7. Parcialistické zaměření
Na rozdíl od nedeviantních mužů, u nichž jsou při dotazu na preferenci částí ženskéh těla nejčastěji uváděny klín
a prsa, u sadistů či sexuálních agresorů to jsou často hýždě a stehna, u pedofilů obličej apod.

8. Absence hlubších citových vztahů
Často chybí první platonické zamilování, později i prožitek "velké lásky, někdy je přítomna výrazná neschopnost
dlouhodobě udržet osobně významný partnerský vztah.

Čtyřstupňový model určení sexuální preference
1. Nejméně spolehlivá se jeví diagnóza na základě pozorovatelného chování
Většina deviantů má alespoň v určitých obdobích života i normální sexuální styky s normálními objekty, mnozí
z nich přitom navíc nikdy své deviantní preference v praxi nerealizují.

2. Obsah masturbačních fantazií
K určení anomálie stačit nemusí - deviantní masturbační fantazie mohou být úmyslně (ale i nevědomě, v případě
úplného vytěsnění deviace) pro subjektivní nepřijatelnost manipulovány a potlačovány, eventuálně nahrazovány
společensky přijatelnějšími.

3. Méně ovlivnitelná vědomou kontrolou je rovina obsahu erotických (orgastických či polučních) snů
Spolehlivost je částečně snižována možností snové cenzury a tím, že i u sexuálně většinových jedinců se mohou
ojediněle vyskytnout erotické sny s homosexuálním, incestním či deviantním obsahem.

4. Preference citová
Schopnost zamilování není vůlí ovlivnitelná a i v případě, kdy homoeroticky orientovaný jedinec uvede, že byl
někdy zamilován do osoby opačného pohlaví, je schopen diferencovat kvalitu tohoto zamilování od kvality a intenzity citového vztahu k objektům pohlaví stejného.
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Pozitivní vliv
Slávka Hubálka
ve znalecké činnosti
- pozitivní změny
vyšetřovatelů
policie i medií
PhDr. Věra Břicháčková
Soudní znalkyně, Praha
e-mail: vera.brichackova@quick.cz

Chci začít jako pamětník o významné pozitivní době pražského jara. Tehdy na filosofické fakultě, „jedné
z myšlenkově nejvýbojnějších univerzitních center byl obrovský obrat a aktivita po návratu akademických svobod.“ Začaly rehabilitace, byli povoláni zpět např. profesoři Černý, Goldsticker.
Také v r. 1968 a 1969 bylo rozhodnuto o přijímání studentů bez politických kriterií“ (Náměstí Krasnoarmějců 2,
UK, TOGGA 2012, str. 40-45).
Tehdy byli na psychologii přijati studenti dle svých schopností, také Slavomil Hubálek. Byla to „palachovská
generace,“ nepochybně ovlivněna i touto dobou postupného návratu represí.
Celý jejich ročník byla výborná parta, většina nyní známých psychologů. Byli to také žáci mého manžela Václava. Po prověrkách v 70. roce byli mnozí vyučující včetně mého muže opět „odejiti.“
Se studenty však pokračovaly kontakty v bytových seminářích, či o víkendech na skautské chalupě v Krkonoších. Můj muž říkával, že je dobré, když žáci přerostou svého učitele .
O Slávkovi Hubálkovi a jeho dalším osobním i profesním „životě v pravdě“ víte mnohé z jeho knihy Zpovědník
vrahů.
Vzpomínám na několik setkání s ním v krizových situacích z prvních povodní, kdy byl přivolán jako psycholog. Líčil,
jak cestou nevěděl, jak by měl pomoci. Ale hned při setkání s první unavenou skupinou záchranářů, se kterými se (s empatií sobě vlastní) dal do hovoru, a po poděkování za jejich aktivitu jim řekl, že potřebují vypnout, relaxovat. „Jak ?“
„Půjdem do hospody.“ Také další dny, kdy na místa povodní přijížděly celebrity, které někdy jen projdou, hlavně aby je
zaznamenala televize, jim připomněl obyčejné „DĚKUJI“ - v naší zemi tak málo obvyklé.
Vzpomínám na jeho názor, že nemá žaludek na civilní rozvodové spory rodičů o děti. Já se naopak zabývala
dětmi a rodiči ve své klinické, psychoterapeutické i soudní praxi. Naše kontakty s policií byly ovlivněny negativními zkušenostmi s represivními orgány. Na psychiatrických ambulancích jsme se setkávali se znovu traumatizovanými obětmi trestných činů po výslechu na policii.
Podobně to bylo také se snahou StB o hospitalizaci některých našich pacientů do léčeben kolem významných
výročí (1.máj, 21.srpen, Palachovo výročí).			
V civilních sporech rodičů jsme i jako znalci měli a máme často pocit bezmoci, když nejsou důkazy, jak je dítě
manipulováno a ovlivňováno nejbližšími rodičovskými postavami, pak nevypovídá pravdu. Rozdílný názor měl
významný pražský soudce, který prohlásil, že když je rodič za dveřmi, že dítě svobodně vypovídá.
Mohla a měla bych se pustit do kritiky ve vlastních řadách – hlavně v občansko-právních znaleckých posudcích,
kde obecně vzato existuje nevědomá ženská solidarita – sociálních pracovnic, soudkyň, znalkyň. Na ně reagují
zase extrémní otcovská sdružení. Soudní řešení se prodlužuje na měsíce a léta, kdy se rodiče soudí a odvolávají
až do plnoletosti dětí. Žádný postih pro rodiče v civilních sporech není.
Zde jsme zažili naopak v posledních letech pozitivní vývoj a změněnou policejní aktivitu hlavně při řešení
domácího násilí u dětí.
Příklad: Problematická rodina odmítala šetření sociální pracovnice, která přišla na upozornění okolí, školy pro
změny chování, i dětského psychiatra, kde bylo dítě léčeno a medikováno pro obsedantní mytí rukou. Až zavšive-

Str. 41

2. ostravské konference soudních znalců
Pozitivní vliv Slávka Hubálka ve znalecké činnosti
- pozitivní změny vyšetřovatelů policie i medií

né dítě přivedla rázná družinářka domů, kde jí otevřela a odmítla vstup opilá matka a vulgární otec. Když po půl
hodině slyšela na chodbě stále křik dítěte, tak zavolala na policii. S předběžným opatřením od soudu byl týž večer
chlapec odvezen do dětského domova. Po půl roce jsme vyšetřovali šťastné dítě, toužící po adopci či pěstounské
rodině. K vlastní rodině přetrvával strach z násilí psychického i fyzického.
Příkladem byla také další rodina, kde bylo upozornění sousedů i školy na konflikty, pláč a křik dětí. Oba rodiče-lékaři na OSPODu vše popírali. Řešení nastalo, až když matka nepustila jednu z dcer domů, protože nepřišla
v danou hodinu od kamarádky. Na ulici potkal plačící holčičku příslušník policie, který ihned situaci řešil. Všechny
děti byly umístěny ještě ten večer do Klokánku, kde se zklidnily. Byly zde přes stížnosti rodičů několik týdnů.
Při znaleckém vyšetření vzpomínaly mladší děti pozitivně na Klokánek. Pouze děvčátko mělo pocity viny, že to
„policajtovi žalovala“.
Můj postoj k policii se změnil v posledním období po několika pozitivních zkušenostech s vyšetřováním dětí
v trestních případech. Jde jak objektivní změny s vybavením vyšetřovacích místností na policii (nejen v Praze)
s přenosem na televizní obrazovce do další místnosti. Ale i výslech dítěte s vyšetřovateli bývá velmi profesionální
a empatický - bez stresu pro dítě či mladistvého.
Tyto změny nastaly i díky spolupráci a proškolením s psychology – hlavně Slávkem Hubálkem a Janou Procházkovou.
Pozitivní preventivní aktivity policie byly prezentovány na podzim 2013 v Policejním muzeu v Praze (Zločin
a oběti – 8.–20.10. 2013). Policie s Bílým kruhem bezpečí uspořádala výstavu a 4 semináře, kde šlo o prolomení
mlčení o obětech trestních činů.
Díky kooperaci policie s psychology je evidentní jiný přístup k pachatelům i obětem i v medializaci. Semináře
byly jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost a pro prevenci byli přizváni studenti ze středních škol. Je prokázáno, že více než přednášky a kázání jsou emočně účinnější skutečné příběhy ve spolupráci s medii ve prospěch
dětí, nikoliv kvůli senzaci, kde se na oběť zapomíná.
Autoři filmů např. Tatínkova holčička ukazují častý případ zneužívané oběti, která je donucena změnit výpověď
na nátlak rodiny z ekonomických důvodů či z důvodu udržení dobré pověsti.
Problém je také riziko a následná reakce na oznámení trestného činu. V dalším filmu je výpověď matky, která se ocitla
v izolaci rodiny i okolí, když oznámila zneužití dítěte dědečkem, který nebyl pedofil, ale skleróza učinila své.
Další film zobrazoval vnitřní konflikt dítěte na zmizení matky, která uvažovala o rozvodu, a kde šlo v rodině
o majetek. Až v dospělosti přijíždí ze zahraničí zpět tam, kde „již nemá domov“ a hledá možného vraha své
matky.
Policejních experti i novináři spolu s psychology vyzdvihli péči o oběti trestných činů. Významné je více umění
„ naslouchání – ne vyslýchání“. Je to pro oběti od empatických autorit úlevné.
K tématu jsem měla připravenou kasuistiku, která ač je v civilním sporu o dítě, hraničí více s trestním řešením.
Jde o dlouholetý spor, kde je možné poškození dítěte akcelerací jeho sexuálního vývoje jedním z rodičů. Nejsou
však přímé důkazy a dítě je ovlivněné citovou vazbou tak, že nesdělí své reálné zkušenosti. Také se ukázala
nepravdivá obvinění v rámci boje rodičů o dítě. Proto bylo mravní ohrožení dítěte navržené druhým rodičem
zamítnuto. Jako znalec jsem poukázala na psychopatologii rodiče, na kterém bylo dítě závislé a který bránil
psychoterapii dítěte. Možná jsem měla volit jiný postup, ale v této situaci mám jako znalec v rámci objektivity
omezené možnosti.			
Začínám více sdílet Slávkův názor na civilní spory, kde OSPOD, znalci i soudy jsou pro prodlužující soudní spory
nepostižitelných psychopatických rodičů bezmocné při ochraně dětí.
Krátké sdělení končím oceněním lepší kooperace a rychlosti řešení případů v trestních případech s policií díky
vlivu Slávka Hubálka a jeho kolegů, kde je účinnější pomoc obětem - i dětem. 			
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Nikdo z psychiatrů
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opilost
PhDr. MUDr. René Gregor, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Třinec
e-mail: re.gregor@seznam.cz

Dne 10.06.2011 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci 26letého muže, kdy měl být touto osobou spáchán přečin
omezování osobní svobody, přečin nebezpečné vyhrožování, přečin výtržnictví. V době znaleckého zkoumání bylo
protiprávní jednání posuzovaného překvalifikováno a byl obviněn ze spáchání zločinu vydírání podle § 175 odst. 1,2
písm. c) trestního zákoníku.
------------Posuzovaný je svobodný, bezdětný, pochází z uceleného manželství svých starších rodičů, t.č. starobních důchodců.
Bez problémů absolvoval základní vzdělání, maturitu získal na střední průmyslové škole chemické, následně dva roky
studoval na VŠ technického směru v prezenčním studiu, kterého zanechal a od ledna 2008 začal pracovat jako chemik
v chemickém podniku, kde je pracovně kladně hodnocen. Formou distančního studia v době znal. zkoumání úspěšně
studoval ve II. ročníku VŠ technického směru.
-------------------Abúzus:
Je prakticky abstinent, alkoholické nápoje téměř nepije, takhle opilý ještě nikdy nebyl, jen občas si dá v létě 2 piva.
Od inkriminovaného činu alkoholické nápoje vůbec nepil, jen jednou si dal na nějaké oslavě pouze pár deci vína.
Nekouří, drogy nikdy nezkoušel, na výherních automatech nehraje.
------------------K předmětnému činu vyšetřovaný shodně s policejní protokolací vypovídá, že: „ … dne 09.06.2011 ve 13:30 hod. jsem
odjel vlakem do Ostravy, kde dálkově studuji na VŠB, jel jsem na zkoušku, kterou jsem úspěšně ukončil v 16:30 hod.
Poté jsem se přesunul do restaurace Slovan v Ostravě-Porubě, kde jsem vypil zhruba 8 x 12° piv a tam jsem se zdržel
do 20:00 hod. Poté jsem se odebral na vlakové nádraží Ostrava-Svinov, kde jsem ještě požil ve zdejší nádražní restauraci
2 x 12° piva a několik odlivek alkoholu Fernet Stock 0,04 l. Dále jsem nastoupil do vlaku jedoucího do mého města, kdy
bližší okolnosti si již nevybavuji. Vůbec si nepamatuji, jakým způsobem jsem se dostal do mého města ke zdejšímu hotelovému domu, ani jakým způsobem jsem se zde choval. Rovněž si nevybavuji okolnosti mého zadržení. První okamžik,
který si vybavuji, je mé probuzení na protialkoholní a záchytné stanici.“
-------------------Protiprávní jednání obviněného je postaveno na svědeckých výpovědích tří svědků, sám obviněný má na inkriminovanou dobu a inkriminovaný čin totální amnézii.
Popis chování podle svědků:
 neznámý muž prošel kolem recepce hotelu, přímo zamířil do prostoru pod hlavním schodištěm
recepční se ho ptala, co tady dělá, jestli něco hledá
 recepční se ho lekla, začala utíkat ven, muž ji doběhl, objal ji kolem ramen a měl v levé ruce deštník a v pravé ruce
držel nějaký předmět
 řekl jí: „Odemkni to“ a donutil ji odemknout dveře, které vedou do zasedací místnosti, pak uviděl další dveře,
které vedou do místnosti kanceláře a znovu jí řekl: „Odemkni to.“
 muž uviděl okno a chtěl toto okno otevřít a znovu jí řekl: „Otevři ho.“
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 muž sám okno otevřel dokořán a řekl jí: „Pojď, vyskoč, dělej.“
 recepční z místnosti utekla, zamkla a uslyšeli řinčení skla
 ochrance řekl: „Mám v ruce nůž a bodnu tě.“
 v levé ruce neměl nůž, ale kousek nějakého zastrouhaného dřeva, v pravé ruce držel deštník a naznačoval, že
ochranku bodne
 úderem na bradu muž zavrávoral a spadl na zem
--------------------1. dechová zkouška ve 23:04 hod. s výsledkem 2,55 ‰ alkoholu v dechu
2. dechová zkouška ve 23:07 hod. s výsledkem 2,41 ‰ alkoholu v dechu
3. dechová zkouška při přijetí na PZS ve 23:50 hod.: 2,43 ‰
4. odběr krve byl proveden ve 23:50 hod., alkoholémie metodou plynové chromatografie, Widmarkova zkouška
s výsledkem: 2,43 g/kg alkoholu v krvi
---------------

Kritéria, která posuzovaný splňuje pro přiznání patické ebriety:
 Psychotická porucha osobnosti, jejíž chování, cíl a čin v inkriminované době byl naprosto cizí její premorbidní
struktuře a dynamice. Chybí souvislost motivace a konání.
 Hrubě zkreslené chápání skutečnosti a jednotlivých situací (vnímání okolí jako nepřátelského, iluzivní a halucinatorní vnímání, dezorientace).
 Přítomnost obnubilace (mrákotný stav).
 Věrohodná amnézie již před usnutím, kdy může být jenom částečná. Úplná amnézie nastává do třetího dne
po patické ebrietě.
 Mrákotný stav deliriózního nebo vigilambulantního (automatického) průběhu s halucinacemi a paranoidní
interpretací, který se u posuzovaného objevil jako unikátní, poprvé v jeho životě.
 Větší dávka požitého alkoholu u jinak prakticky abstinující osobnosti.
 Jednání posuzovaného nemá srozumitelnou motivaci a vedlo k trestným činům násilného charakteru.
 Prakticky na všechny časové úseky má postižený plnou amnézii (parciálně i retrográdní, zasahující krátkou
dobu před požitím alkoholu).
 Na stav trvající nejvýše pár hodin a končící usnutím jedince - terminálním spánkem - je úplná amnézie.
 Jeho jednání nepostrádá určitou obratnost a dílčí účelnost - vyhne se překážkám, prchá před domnělými pronásledovateli.
 Požívání alkoholických nápojů předcházelo nevyspání před zkouškou na VŠ a následné období satisfakce
po úspěšném vykonání zkoušky jako emoční zážitek.
 Studium svědeckých výpovědí potvrdilo, že tyto uvádějí, že pachatel nejevil nápadné motorické poruchy a ani
jinak nepůsobil jako opilý
--------------Rozborem anamnézy, premorbidních osobnostních rysů a vývoje osobnosti vyšetřovaného se zaměřením na jeho vztah
k alkoholu a posouzením se současným klinickým psychopatologickým obrazem je možno konstatovat, že posuzovaný
není nezdrženlivý, není postižen nezdrženlivou poruchou osobnosti, dovede sám abstinovat od alkoholu. Znalec se
proto přiklání k závěru, že vzhledem k množství vypitého alkoholu za velmi krátký časový úsek nenastala u posuzovaného tzv. abnormní opilost komplikovaná, ale nastala tzv. patická opilost (patická alkoholová reakce, ebrietas pathica)
- tedy jde o kvalitativní poruchu vědomí ve smyslu mrákotného stavu deliriózního nebo vigilambulantního (automatického) průběhu s halucinacemi a paranoidní interpretací.
-------------------Tato znalecká expertíza u posuzovaného neprokázala žádnou jinou přítomnou psychopatologii a s důrazem na to,
že se nyní jednalo u posuzovaného o první případ patické opilosti, je možno závěrem konstatovat, že z forenzně
psychiatrického hlediska zjištění patické ebriety jednoznačně končí výrokem o vymizení rozpoznávacích a ovládacích
schopností:
 rozpoznávací schopnosti posuzovaného byly v předmětnou dobu zcela vymizelé
 ovládací schopnosti posuzovaného byly v předmětnou dobu zcela vymizelé
--------------------

DOPLNĚNÍ č. 1 ZNALECKÉHO POSUDKU
1. Ze zdravotnické dokumentace obviněného posuďte, zda obviněný neutrpěl v minulosti úraz nebo neprodělal
chorobu, která by mohla mít vliv na jeho chování po požití alkoholických nápojů.
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Po somatické stránce je naprosto zdráv.
2. Znalecký posudek doplňte o vyšetření obviněného na EEG.
EEG vyšetření neprokázalo žádnou organicitu, organické poškození mozku.
3. Posuďte a objasněte agresivní chování obviněného na PZS vzhledem k prosté, komplikované opilosti nebo
patické opilosti.
Ze zápisů PZS není zřejmé, zdali byl obv. agresivní ihned od počátku po přijetí na PZS, nebo se stal agresivním až
poté, co byl v zájmu ochrany zdraví pacienta kurtován. Zcela běžné je u klientů PZS, kteří jsou kurtováni pro vlastní bezpečnost, že po nasazení kurtace se stávají agresivními a mají tendenci se z kurtů za použití agrese uvolnit a osvobodit.
----------------------------

DOPLNĚNÍ č. 2 ZNALECKÉHO POSUDKU
1. Posuďte, zda výpovědi svědků …, které jsou odlišné od výpovědí zbývajících svědků …, dle kterých nebyl
obviněný zjevně podnapilý …, nemohou být důvodem pro připuštění jiného znaleckého závěru ve věci, než
o patické opilosti a o úplném vymizení jak ovládacích tak i rozpoznávacích schopností v době skutku.
Z psychopatotologického hlediska se jednalo o atributy krátkodobé kvalitativní změny osobnosti, o projevy psychotické poruchy osobnosti. Byla zde přítomna příkrá nesouvislost premorbidní osobnosti a chování s aktuálním chováním posuzovaného v předmětnou dobu. Byla přítomna dezorientace, paranoidně-perzekuční percepce, bludná interpretace reality, iluzorní a halucinatorní vnímání. Posuzovaný se ve své krátkodobé psychóze cítil být perzekuovaný
a před domnělými pronásledovateli se snažil stále utíkat. To dokladují svědecké výpovědi, jakož i výpověď policisty.
------------------------Drtivá většina psychiatrických škol a směrů se shoduje v tom, že patologická opojenost se může rozvinout bez
ohledu na množství požitého alkoholu. Na tom níže podepsaný znalec staví své forenzní závěry, které jsou stále neměnné a shodné s původním znaleckým závěrem.
Svědecké výpovědi prokázaly, že chování posuzovaného jedince v předmětnou dobu bylo a je zcela cizí premorbidní osobnosti obviněného. Z forenzně psychiatrického hlediska zjištění výše popsané kvalitativní poruchy vědomí,
při níž postižený jedná bez kontroly svého vědomí a na své jednání si nepamatuje, jednoznačně končí výrokem o vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností.
------------------- Volavkova psychiatrická škola
 Heverochova psychiatrická škola
 Knoblochova psychiatrická škola
 Pavlovského psychiatrická škola
 Útratova psychiatrická škola
 Höschlova psychiatrická škola
 Rabochova psychiatrická škola
 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN - 10)
----------------------V průběhu spolupráce s probačním úředníkem PMS ČR projevoval aktivní snahu odčinit následky svého jednání a dohody uzavřené na PMS splnil:
20.000,- Kč k rukám recepční hotelu (PTSP)
12.000,- Kč k rukám pracovníka ochranky (ošetření poranění)
1.100,- Kč hotelu (za rozbitý skleněný stůl)
446,- Kč za převoz na PZS
2.000,- Kč za pobyt na záchytce
--------------------------------------

∑ 35.546,- Kč
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Manželovražda?
- spouštěč revizních
znaleckých posudků
PhDr. MUDr. René Gregor, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Třinec
e-mail: re.gregor@seznam.cz

KAZUISTIKA
30tiletá učitelka VŠ vzdělání byla v r. 2009 stíhaná pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1,3 trestního
zákona.
Během VŠ studia se seznámila se svým budoucím manželem, studentem VŠ technického směru, který už během studií
měl problémy s popíjením alkoholu. Po 8leté známosti se sezdali v r. 2007, v březnu 2008 se jim narodila dcera.
Během manželství pil téměř denně. V den oslavy narozenin jejich dcery, na kterou domů nepřišel, opět popíjel s kamarády. Manželka ho našla až v ranních hodinách ležet doma na chodbě pomočeného a pokáleného. V bytě byl nesnesitelný zápach alkoholu a výkalů, byla rozzlobená, ale neměla v úmyslu mu jakkoliv ublížit. Nepamatuje si přesně,
kolikrát mohla do manžela kopnout, když ho přesouvala za dveře pokoje, aby ho probuzená dcera v takovém stavu
neviděla.
33letý manžel posuzované stejného dne doma zemřel.
Z trestné činnosti byla obžalovaná usvědčována zejména znaleckým posudkem znalců z oboru zdravotnictví, odvětví
soudní lékařství, ze kterého vyplývá, že bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení do dutiny břišní po roztržení
úponu tenkého střeva. U zemřelého byla stanovena hladina alkoholu ve výši 2,35 g/kg, tj. těžký stupeň opilosti a mnohočetná další zranění, která si sám přivodil opakovanými pády.
Obžalovaná tedy jinému úmyslně způsobila ublížení na zdraví v silném rozrušení z jiného omluvitelného hnutí mysli
a způsobila tímto činem smrt, čímž spáchala zločin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky dle § 146a odst. 1,5 trestního zákoníku.

I.
V průběhu přípravného řízení byl přibrán k objasnění duševního stavu obviněné 1. znalec z oboru zdravotnictví, odvětví
psychiatrie, který ve znaleckém posudku uvedl, že pokud se posuzovaná trestné činnosti dopustila, pak v předmětnou
dobu byla v akutním stresu, nakumulované naštvanosti, lítosti, strachu a vyčerpanosti, trpěla v inkriminovanou dobu
v rámci reakce na závažný a opakující se stres tzv. akutní reakcí na stres a akutní afektivní poruchou. Tato přechodná duševní porucha není provázena výraznější poruchou vědomí (na rozdíl od patického afektu), takže si postižený
na události pamatuje, i když s větší či menší přesností, odpovídající afektivnímu zkreslení a úzce zaměřené pozornosti.
 ROZPOZNÁVACÍ SCHOPNOSTI byly sníženy do pásma mezi podstatným snížením až vymizením
 OVLÁDACÍ SCHOPNOSTI byly vymizelé zcela
V kritické době vyústěný zkratkový stav ji zbavil užívání těchto schopností zcela. Posuzovaná tudíž nebyla v kritickou
dobu schopna kvalifikovaně jednat.
Na základě tohoto znaleckého posudku státní zástupce OSZ rozhodl tak, že trestní stíhání obžalované zastavil, neboť
nebyla v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědná.
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Usnesením Nejvyšší státní zástupkyně ze dne 13.08.2010 bylo usnesení státního zástupce OSZ zrušeno jako nezákonné
a bylo uloženo, aby bylo doplněno další dokazování.

II.
V přípravném řízení tak bylo pokračováno, byl doplněn znalecký posudek ze soudního lékařství, státní zástupce OSZ
přibral nového znalce k vypracování znaleckého posudku v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
Revizní znalec ve svém závěru uvedl, že v době posuzovaného jednání obžalovaná netrpěla duševní poruchou ani přechodného charakteru, která by narušila její schopnosti správně vnímat, hodnotit a řídit vlastní jednání. Vědomí nebylo
narušeno ve své kvalitě, nebyl deliriózní nebo mrákotný stav. Jednoznačně znalec uvedl, že obžalovaná v době posuzovaného jednání mohla rozpoznat protiprávnost svého jednání a mohla své jednání ovládat. Znalec uvedl, že nelze
souhlasit se závěry expertízy 1. znalce, neboť sám dospěl k závěru, že v době skutku se u obžalované jednalo o prostý
normální afekt, tento afekt byl sice silný, jeho psychologické souřadnice jsou pochopitelné.
 ROZPOZNÁVACÍ SCHOPNOSTI byly plně zachovalé
 OVLÁDACÍ SCHOPNOSTI byly plně zachovalé
Na základě tohoto posudku byla podána obžaloba a soud v hlavním líčení vyslechl oba znalce, kteří na svých závěrech
setrvali. S ohledem na stav, kdy proti sobě stojí 2 posudky různých závěrů, soud vyžádal revizní znalecký posudek, a to
znaleckého ústavu (FN z jiného kraje).

III.
Ze znaleckého posudku ústavu vyplynulo, že znalci z odvětví psychiatrie se jednoznačně postavili za psychiatrický posudek 1. znalce, kdy uvedli, že s tímto posudkem se ztotožňují ve všech bodech odpovědí a doplňují, že akutní afektivní
reakce u obžalované byla provázena specifickou disociační poruchou na vrcholu tohoto afektu. Z jejich pohledu proto
1. znalec správně zhodnotil vliv dlouhodobé stresující události, kumulaci afektu a jeho vyjádření na vrcholu stresující
události. Naopak nesouhlasí se závěry posudku 2. znalce, pokud uvedl, že vědomí nebylo narušeno ve své kvalitě, nebyl
deliriózní nebo mrákotní stav.
Závěr revizního znaleckého posudku ústavu je, že na vrcholu afektu bylo narušeno vědomí ve smyslu disociace (odpojení mysli od vědomé činnosti). Rovněž nesouhlasí s tím, že její schopnosti ovládací i rozpoznávací byly úplně zachovalé.
Závěr revizního ústavního posudku je:
 ROZPOZNÁVACÍ SCHOPNOSTI byly snížené
 OVLÁDACÍ SCHOPNOSTI byly vymizelé
Závěry revizního ústavního znaleckého posudku uvádějí, že vědomé regulování činnosti bylo narušeno a na vrcholu
afektu bylo vymizelé. V době skutku mohla správně vnímat, hodnotila však zkresleně, nepřiměřeně a chybně. Řídit své
jednání na vrcholu afektu už nemohla.
Vzhledem k tomu, že revizní ústavní znalecký posudek jednoznačně potvrdil závěry znaleckého posudku 1. znalce
a revizní znalecký posudek 2. znalce zůstal osamocený, měl soud za to, že je nepochybné a nepochybně bylo shora
uvedenými znaleckými posudky prokázáno, že ovládací schopnosti obžalované v době inkriminovaného jednání byly
zcela vymizelé, její schopnosti rozpoznávací byly snížené, a proto soudu nezbylo než ve smyslu § 226 písm. d) trestního
řádu obžalovanou od žaloby zprostit, protože obžalovaná není pro nepříčetnost trestně odpovědná.
Obžalovaná se zprošťuje obžaloby.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 4. 5. 2012. Úkony trestního řízení byly zahájeny dne 13. 9. 2009.
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K problematike
resilience
v znaleckom
vyšetrení
PhDr. Dušan Selko
Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb, Bratislava
e-mail: selko@nusch.sk

Mnohé veci sa zdajú byť príliš přesvědčivé na to aby boli pravdivé
• 55 ročný vysokoškolsky vzdělaný muž, 2x ženatý /rozvedený, vdovec otec 6 detí /1+3+2/, obvinený v trestnej veci zločinu týrania blízkej a zverenej osoby podl'a § 208, ods.1, písm. a) ods.2 písm. d) Trestného zákona. V rámci TK vyšetrený
2x znalcami psychológmi, 1x psychiatrom. V rámci UPP vyšetrený 3x psychológom 1x psychiatrom.
Curriculum
Svadba 1994
Narodenie Dominiky 11. 9. 1995
Narodenie Tamary 20. 11. 2003
Smrť manželky 6. 4. 2005
Autohavária Nové Zámky 11. 2. 2007
Trestné oznámenie za týranie dcéry Dominiky 3. 12. 2009
OS Bratislava IV- povinnost' odovzdať deti otcovi 4. 1. 2010
Relácia Reportéri 18. 1. 2010 „Daj mi silu anjelik…"
Trestné oznámenie týranie + sex.zneužívanie 23. 2. 2010
Návrhy na PO o zverení detí do opatery starých rodičov
Marenie UR - nemožnost kontaktovat sa s detmi
Trestné oznámenia za marenie ÚR
Úmrtie starého otca - 12. 4. 2012
Úmrtie starej matky - 17. 9. 2013
Pojednávanie OS Ba 3 - 24. 9. 2013 a návrh na PO
Návrh na PO o zverenie poručníčkou 26. 9. 2013
Umiestnenie Tamary do náhradnej starostlivosti
opatrovníčkou 1. 10. 2013
Advokát s.r.o., „KO s.r.o.," „Krajský Súd s.r.o."
„Traumy" otca
Rozvod 1992 2. Svadba 1994
Narodenie Tamarky 2003 (1162 g) Smrť manželky 2004 Kolízie so svokrou
Starost o deti a zachovanie existencie rodiny Autohavária 2007 - 4 týždne v bezvedomí „Únos" dieťaťa starými rodičmi
z MŠ
Bránenie v kontakte s deťmi Trestné oznámenia
Ponižovanie, obviňovanie že zabil matku detí, týral ich a sexuálne zneužíval Strata a odcudzenie detí Boj s absurditou
nášho právneho systému „za 7 rokov som nič nedosiahol !!"

Zo záverov
Ide o dominantného, patriarchálne založeného jedinca… s prítomnými znakmi posttraumatického vývoja. Kumulácia
závažných životných udalostí bola velmi vel'ká, situačne presiahla jeho adaptačnú kapacitu. Prežité udalosti vo vzťahu
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k smrti manželky a obdobiu do havárie sa snaží pochopiť a racionalizovať. HTadá racionálne vysvetlenie správania D.,
bagatelizuje svoj možný podiel viny na správaní sa dcéry. Je presvedčený, že ako otec nezlyhal a nezlyhá. Je presvedčený o tom, že čas vyrieši problémy a dcéra keď pochopí čo sa skutočne stalo, si nájde k nemu cestu.
Prežil dlhé obdobie frustrácie a odlúčenia od dcér, na ktoré je objektívne emocionálne viazaný. Je si vedomý zodpovednosti, ktorá vyplýva z rodičovskej funkcie, jeho postoje, vzťah k deťom nie je zištný ani účelový, je autentický. Nenašiel
sa sklon k patologickému odbrzdenému agresívnemu správaniu, útočnej agresii, ani v zmysle acting out reakcií. Je výrazne hostilný, cynický…je možné vysloviť pochybnosti, že jeho agresívne prejavy voči Dominike boli v miere a rozsahu,
ako sú popisované v obvinení. V prípade, že by jeho výbušné, agresívne správanie a reakcie boli v zhode s údajmi popisovanými v obvinení, následky na zdravotný stav dcér, pravdepodobne aj svokry, by boli podstatne horšie a závažnejšie.

ResiIience
Osobnostná črta, ktorá svojho nositel'a predisponovala k adaptívnemu vývoju a odolávaniu nepriaznivým okolnostiam. Predstavuje skupinu javov, ktore su na pozadí dobrého výsledku, ktorý človek dosahuje napriek vážnemu ohrozeniu jeho adaptácie či vývoja. Masten, 2001

Resilience
Psychická odolnosť, ktorá individuu umožňuje znášať ťažké zážitky bez toho, aby došlo k duševným poruchám, aspoň
nie dlhodobým. Vyvija sa v priebehu individuálneho vývinu. Peters, 2004
Resilience obvineneho
Resilience poskodeneho
Resilience znalca
Resilience jedinca
Resilience komunity
Resilience society

Protektíve faktory resilence (Baruth et al. 2009)
Skúsenosť so stresormi
Adaptabilita osobnosti
Podporné sociálně prostredie
Skúsenosť, odhad schopnosti riešiť problémy

Resilience u dospělých (Friborg et al.2003)
• Dispozičně atribúty (presvedčenie o osobnostnej kompetencii, životný optimizmus, miera štrukturovanosti v živote,
sociálne kompetencie)
• Rodinná kohězia
• Externý sociálny podporný systém

Resilience v historickom kontexte
Púnske vojny r. 264–146 pr.n.l. II. Púnska vojna - r. 218–201 pr.n.l. Bitka pri Cannae - 2.augusta 216 pr.n.l. Hanibal ante
portas!
Patriotizmus, disciplína, telesná zdatnosť, striedmosť, hlboká viera a spirituálna tolerancia, hygiena, viera vo vymožitetnosť práva, nikdy nepripustiť porážku (Galsworthy: Roman army).

James K. Hill
Victimization, Resilience and Meaning-Making: Moving Forward in Strenght
Victims of Crime Research Digest, Issue No2, 2009
Dept. of Justice Canada

Miesto záveru
Vacsina ludi zvláda svoje záležitosti dobre… obrovská vačšina ludí prekoná traumatické udalosti a prekoná ich
obdivuhodne dobre. Len malá podmnožina - 5 –15% s tým zápasí spósobom, ktorý znamená, že potrebujú pomoc
(Bonano, 2004).
Keď sa postavíte zoči -voči zlu, často cítite, ako vás to pošpinilo, cítite sa gniavení jeho temnotou a vzdialenosťou od
všetkého, čo je dobré a správne…
Mnohí z nás, znavení svojim údelom a obeťami, ktoré na jeho oltár položili, sa jednoducho vzdajú..
Kto má potom konať ťažké skutky?
Ten kto móže…
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Zpráva z mezinárodního
odborného supervizního
kolokvia ke kauze
Hedvigy Malinové
aneb komu slouží znalec?
Zamyšlení nad
institucionalizačním
syndromem společnosti.
Mgr. Michaela Mrowetz
Ordinace klinické psychologie, Ostrava
e-mail: michaelamrowetz@email.cz
Dovolte, abych začala citátem Jamese W. Prescotta – psychologa, humanisty, který se zabývá dopady násilné separace
nejen lidských mláďat na vztahové vazby v dospělosti:
„Bolest evokuje násilné odpovědi. Také něco dalšího vyvolává násilné odpovědi, je to absence stimulů slasti, požitku.
To je od bolestivého podnětu rozdílné a mnozí lidé si tento rozdíl neuvědomují. Zřejmě obrovské a vážné dopady a poškození vznikají smyslovou absencí slasti a požitku. Možná fatálnější nežli poškozením aktuálním zažíváním tělesného
a bolestivého traumatu. Důsledně tedy musíme trvat na dopadech traumatu ze smyslové deprivace tělesného požitku,
a to nás přivádí k zážitkům a zkušenostem separace, zážitkům izolace dětí od matek, což je začátek.“
Ve svém zamyšlení na této konferenci chci připomenout, že je vhodné a pro znalce, jako nositele poznání nutné, podporovat všechny zúčastěné, tedy posuzované jednotlivce i jednotlivce zastupující orgány činné v trestním řízení, v tom,
že je možné být odpovědný za sebe a své děti a zároveň být znalecky posuzovaný a to plně v souladu se zachováním
lidských práv.
Otázka, kterou si kladu, zní: Jak jsme na tom s poslušností vůči autoritě a produkcí dospělého chování my, neformální
znalecká společnost, posuzující duševní pochody a úroveň zrání ostatních členů společnosti?
V tomto kontextu si dovolím zamyšlení:
Z hlediska vývojové psychologie se společnost nachází v rámci svého posttotalitního vývoje v existenciální krizi mladé
dospělosti. Končí fáze puberty, vymezování se vůči rodiči – totalitě a přichází mladá dospělost, kdy si vybíráme svou
cestu. Nabízí se snadná cesta zopakování rodičovských vzorců, v případě vývoje české společnosti, vzorců totalitních.
Mám opakovanou zkušenost, že akutní projevy institucionalizačního a posttotalitního syndromu bohužel nesouvisí se
vzděláním ve vývojové a klinické psychologii a psychoterapii, v medicíně, ani s profesí znalce.
Můžeme se všichni vyvíjet buď směrem popsaným, tedy zopakováním totalitních postojů, anebo směrem náročným,
čili hledáním nových vzorců.
Zřejmý a často viditelný je obranný mechanismus jedinců poškozených vlastní separací, separací svých potomků a institucionalizačními vlivy totalitní společnosti, kteří vidí separaci jednotlivce z jeho rodinné dynamiky, například i pro
účely znaleckého zkoumání, jako vhodné řešení. Jde pak o popírání dopadů separace jednotlivce od jejich mateřských
a vztahových osob, popírání dopadů separace jednotlivců od rodin v životních vývojových fázích i existencionálních
krizích které jsou například porod, psychiatrické onemocnění, smrt. Všude tam společnost jednoduše vidí možnosti
separace jednotlivce do instituce jako řešení.
Vzpomeňme na přednášku z první znalecké konference, na přednášku Slávka Hubálka, jemuž je nyní konference věnována a který označoval za rysy násilné společnosti mimo jiné právě zmiňovanou separaci dětí od matek.
Druhá linie mého zamyšlení vede mé myšlenky k našemu zvyku, zvyku znalců přijímat zakázky na práci od dominantních –institucionalizačních zadavatelů, orgánů činných v trestním řízení, jako zajištění bezpečné pozice ve znalecké práci. Nechci nyní hodnotit zkušenosti, většinou negativní, v roli znalce, přijímajícího zakázku od soukromého zadavatele.
Se Slávkem jsme mnohokrát o této problematice diskutovali. Oba jsme měli zkušenosti s ambivalentní a silně nepříjemnou a nepřijímanou pozicí znalce, přijímajícího zakázku od soukromého, tedy nedominantního zadavatele a oba jsme
se shodli „že to za to nestojí“. Přijetí ochrany dominantní instituce dává pocity bezpečí. Pouštět se na tenký led soukro-
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mého znalectví přináší diskomfort a nebezpečí, ale také nezávislost, která z logiky znaleckého počínání pramení. Laicky
řečeno, mně jako znalkyni je přeci lhostejné, zda posudek zadává generální prokurátor, či pan Vopršálek. Zhodnocením
zkušeností k přístupu institucí ke znalci či znalkyni najaté panem Vopršálkem však také konstatuji, že „to nestojí za to“.
V mém příspěvku a nutno říct, že v celé mé znalecké praxi, se tedy opakovaně zamýšlím nad tím, komu slouží znalec?
Kniha – beletrie – detektivní příběh vyšetřování masového vraha dětí v posttotalitním Rusku, Dítě číslo 44, autora Toma
Roba Smitha, sděluje, že demokratický systém se pozná podle toho, zda orgány činné v trestím řízení uznávají jako
odborné znalce pouze své zadávané či i ty nezávislé.
Práce znalce spočívá v neustálém vymezování patologií jednotlivců. Do jaké míry spočívá také ve vymezování patologií
totalit a posttotalit, a přináší léčbu i zdravou realitu?
Loňský rok mi přinesl velkou zkušenost, a to účast na mezinárodním supervizím kolokviu k případu Hedvigy M. v Piešťanech na Slovensku.
Byla jsem účastna supervizního kolokvia, které pracovalo s případem dlouhodobě traumatizované ženy.
Členové mezinárodního kolokvia se shodli na tom, že v průběhu mnoha let vyšetřování případu je oběť traumatizovaná a retraumatizovaná samotným způsobem a délkou vyšetřování. Velmi zásadní pro mne bylo sdělení německé
kolegyně, která tak jednoduše pojmenovala realitu a vymezila patologii totalit i vzhledem k historickému kontextu.
Volně cituji: „toto je zneužití psychiatrie, s tím máme v Německu bohaté zkušenosti.“
Institucionalizovaný dominantní zadavatel po 6ti letech od vyšetřovaného skutku vyžadoval ústavní znalecké pozorování posuzované, která nikdy netrpěla procesuální duševní poruchou, která v mezidobí porodila dvě děti. Toto pozorování by neslo silně traumatizující faktor, čili separaci matky od dětí, vytržení posuzované z její rodinné dynamiky
a narušení pevných rodinných vazeb.
Mnoho odborníků (nejen na zmiňovaném Mezinárodním odborném kolokviu v Piešťanech, jehož závěry popisovaly
nejen faktor separace jako zneužití psychiatrické péče) a laiků nejen na Slovensku se proti tomuto postupu ohrazovalo.
Vlna nesouhlasu představuje pro naši společnost i jednotlivce (ať už odborníky, nebo laiky) naději. Naději ve svobodné
rozhodování s odpovědností.
Institucionalizace znalectví je také spojena s důvěrou v byrokracii a industrializaci, které se staly základem průmyslové
revoluce. Cituji nyní Elinor Ostrom – americkou politickou ekonomku: "Nejde o to, že by lékaři (což lze vztáhnout
i na znalce lékaře a psychology) nebyli nikdy schopni udělat něco pozitivního. Problémem je, že ignorujeme, co pozitivního mohou udělat (jako) občané, jak mohou jejich aktivity pozitivně přispět ke zlepšení."
Bohužel, často občané znalci o vlastních věcech, tedy zda pracovat pouze pro bezpečné institucionalizační zadavatele,
rozhodovat nechtějí a pak je pro ně důvěra v instituce a ochranu jimi předpokládanou vynikající výmluvou. A samozřejmě ukázky toho, jaké fatální chyby odborníci dělají jako znalci „soukromí,“ a které se podařilo odstranit jen díky
logicky uvažujícím znalcům „institucionalizovaným“, mají dopad v potvrzení závislosti znalce na dominantních zadavatelích. Jde nakonec právě jen o omluvu psychosomatické neschopnosti postavit se realitě a přijímat riziko, které je
ovšem pro znalce „na volné noze“ obrovské a každý jeho krok je pod drobnohledem znalců v„bezpečí instituce“? Čekám s nadějí a tento příspěvek by měl sloužit ke zvýšení této naděje, že přijde bezpečná doba, kdy budou znalci najatí
panem Vopršálkem ve stejném bezpečí a úctě, jako znalci najatí generálním prokurátorem.
Co tedy říci na závěr? Nadějným se jeví fakt, že mnoho jednotlivců intuitivně cítí možnost zachovat si individuální odpovědnost při užívání nabídky péče v institucích se zachováním právní ochrany a lidských práv. Inspirována autorem
učebnice o posttraumatické stresové poruše, známým slovenským psychiatrem Jozefem Haštem, kontraverzním pro
jedince produkující institucionalizační a posttotalitní syndrom, kterého cituji: „Dalo by sa hovoriť aj o „postsovietskej“
mentalite.Mám na mysli problematický vzťah k hodnotám ako je sloboda,ľudské práva a ľudská dôstojnosť,fungovanie
demokratických inštitúcií.“ Chci znaleckému plénu doporučit vymanění se z posttotalitní mentality a pracovat na důslednější komplexní empatii k obětem agrese a posttotalitních rutinních praktik a senzitizaci k demokracii.
Oběti se vymezují vůči paternalistickým posttotalitním praktikám – a to buď známým vyhýbáním či aktivní a občansky
angažovanou statečností, asertivitou jako paní Hedviga - a vymezují separační problém produkovaný institucionalizačním syndromem, který pochází z totalitních a paternalistických praktik nejen ve zdravotnictví a znalectví s ním spojeným, ale v celé totalitní a mnohdy aktuální posttotalitní společnosti.
Nadějně vnímám fakt, že existuje stále početnější skupina lidí, pro které lidé, zoufale se bránící autoritářským, paternalistickým, mocnářským – posttotalitním a totalitním praktikám, nebudou představovat ohrožení. Naopak budou
vzájemně vítanými partnery a všichni budou podpoření v efektivní péči o jednotlivce v kontextu zachování lidských
práv a svobod.
Tento příspěvek by měl sloužit k tomu, aby poskytovatelé odborných nezávislých znaleckých služeb bez kontextu
zadavatele nahlédli na vývojové a existenciální krize a dokázali časem, například na začátku v přátelském prostoru
podobných konferencí, vytvořit ochrannou náruč k podpoře zdravých reakcí kompetentních dospělých s respektem
k individuálním možnostem jednotlivců a jejich světonázoru a v této úctě a svobodě vypracovávat znalecké posudky.
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Zpráva z mezinárodního odborného supervizního
kolokvia ke kauze Hedvigy Malinové aneb komu slouží znalec?
Zamyšlení nad institucionalizačním syndromem společnosti.

Vybraný případ
ze soudně-znalecké
praxe - propojení
s problematikou
alkoholu a srovnání
v kontextu platné
legislativy
MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D.
Psychiatrické odd. NsP Havířov
e-mail: marek.perez@nsphav.cz
Příběh pana PS, „Doma mi nikdo rozkazovat nebude…"
Muž, 61 let, vazba, obviněn z činů: Vydírání, Těžké ublížení na zdraví
Vydírání: V únoru 2013 poslal výhrůžný e-mail společnosti Skylink: „Pokud mi okamžitě znovu neaktivujete kartu, vyhodím Vaše sídlo v Ostravě a budu zabíjet i Vaše ještě nenarozené děti…"
Těžké ublížení na zdraví, říjen/2013, bodl přítele dcery do žeber… Večer v rodinném domě, po předchozí slovní rozepři
s dcerou i jejím přítelem si zašel pro nůž, se kterým šel proti příteli dcery. Při potyčce a snaze přítele o odzbrojení ho 1x
bodl do oblsasti žeber vlevo (pronikající poranění, pneumotorax…).

Anamnéza
OA: 2006 (pre)kolaps… hypovolémie Hypertermie? konverzní? TIA? - etiol. nedořešeno. Poté protrahovaná PN. 2010
-suspexe z TIA ? N.Hemoroidales, Eroz. Oesophagitis, Hypertenze, Nadužití medikamentů 2007 a 2011.
PA: Automechanik - bez mat. řada kurzů - frézař, soustružník, vazač knih, řidič… Manuálně šikovný… kdysi dával zlepšovací návrhy… 10 let nepracuje, od r. 2008 ČID (deprese, syn. vyhoření ?)
SA:

1. manželství trvalo 9 let, rozvod po návratu z VT (4 roky…)
2. manželství trvá dosud, manželka bydlí ve městě… partnerství nepokračuje. Téměř 30 let žije v domě, který
patřil tchýni, ta ho věnovala dceři… Bydlí v RD v oddělených jednotkách (tchýně, dcera, její přítel).

Psychiatrická anamnéza
2002 - psychiatrická ambulance Anx. depres. syn., porucha přizpůsobení… (krach OSVČ, finance…)
Hospitalizace:
2006 CNS C - protrahovaná PN, 2005 (pre)kolaps… nejasné etiologie. Psychol: Neurastenie II typu. Dg: Atypická deprese,
či somatizační p. při endog. depresi
2007 PL Opava - Anx. depres. porucha, emočně nestabilní porucha os., Abusus alkoholu.
2011 PL Opava - TS medikamenty v situační depresivní rozladě, akcentovaná osobnost, Abusus alkoholu osobnosti.

Psychologická vyšetření
2006 - CNS-C, před hospitalizací kolaps. stav nejasné etiologie. V MMPI hypochondrie, hypomanie, konverzní hysterie.
Somatizující misinterpretace - reflektují nízkou úroveň znalostí fungování lidského organismu. Slabost… Neurastenie
II typu.
2007 - PLO, osobnost s histrionskými rysy, tenzní, anxiosní prožívání, sklon k dysforii, somatizaci. V emotivitě nezralost,
egocentrismus. Deprese nezachycena.
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Organicitní vyšetření
MR mozku (2008): Bez známek mozkové atrofie. Vícečetné gliózní změny v bílé hmotě supratentoriálně max. paraventrikulárně, vaskulární etiologie. Možnost stavu po parciální trombóze sinus sigmoideus vpravo.
Neurologické vyšetření 12/2010: Cephalea, polymorfní stesky…: Bez ložisk. nálezu, bez významné patologie.

Adiktologická anamnéza
Kuřák (20/D), jiné nealkoholové drogy ne…
Alkohol: Subj. Společensky… dříve pivo, destiláty, restaurace… Nyní chodí do stánku pro pet lahev vína (1.5 l), na místě
si dá odlivku destilátu… Nepiji denně…
Nemám okna, absťáky atd… Bagatelizace…
Dcera, přítel dcery: Naposledy byl celý den střízlivý, když jsme byli v létě na hřiby… Jinak jen chvíli ráno… pak si dá…
Denně pet lahev vína + někdy něco navíc…
Fakta: 2x záchytka, Hospitalizace v PL: 2007, 2011 Dg. Abusu alkoholu. Odběr krve… 1.8 promile…

Vydírání
K činu se doznal, popsal okolnosti, motivy…
Měl jsem něco upito, byl jsem rozezlený, cítil jsem se napálený, podvedený… Neboť ve smlouvě psali, že mám přístoj k
doživotnímu užívání… Nedošlo mi ale, že jak nezaplatím koncesionářský poplatek, odpojí mi kartu a i přístroj mi bude
na nic… Chtěl jsem se jim trochu pomstít, a vyburcovat je, ať se věc vyřeší…
Byla to ode mě hloupost…
Obyvatelé domu: Posuzovaný (má 2 místnosti v přízemí), bydlí zde 29 let, tchýně dříve a v posledních 5 letech opět, má
zde pokoj, t.č. na Slovensku, „mladí" - dcera, její přítel, byt na patře, vlastnictví - dcera, dostala dům od babičky (tchýně
posuzovaného)
Těžké ublížení na zdraví:
Od rána pil (stánek… pet lahev… odlivka…), mladí byli v práci, chtěl rozjet nový kotel… který ale financovali mladí…
Zakázali mu topit… vznikla hádka… pak šel řezat dřevo motorovou pilou… to mu přítel dcery taky důrazně rozmluvil… za invektivů šel do sklepa, kde ještě přikládal… tam ho přítel dcery fyzicky pacifikoval, zabránil mu v činnosti,
násilím ho odvedl do pokoje… a zavřel dveře…
V této situaci posuzovaný vzal nůž a vyšel z pokoje na chodbu, kde seděla dcera s přítelem na schodech… došlo k potyčce… přítel se ho snažil odzbrojit… v jednu chvíli ztratil rovnováhu, musel se zapřít rukou o stěnu a obviněný ho v tu
chvíli bodl do žeber…
Následovalo povalení… přítel dcery ho fixoval na zemi… obviněný ještě vyhrožoval, že souboj přežije jen jeden z
nich… Pak si přítel uvědomil poranění, ztrácel síly, dcera volala PČR… obviněný přestal s agresí… chtěl pomáhat…
Hladina alkoholu, zpětný propočet: K činu došlo 19.25 hod., odběr proveden 3 hodiny poté… 1.8 promile, hladina
alkoholu v době činu 2.2 - 2.4 promile… Ré - Středně těžká opilost.

Diferenciální diagnóza
Závislost na alkoholu x Abusus
Porucha osobnosti primární, či organicky podmíněná… zvýraznění povahových rysů…
V anamnéze anxiosně-depresivní reakce či velká deprese…

Etologický pohled
Doma mi nikdo cizí nebude říkat, co mám a nemám dělat…
Obdoba útoku na zvíře v jeho brlohu… na matku s mládětem… Dichotomie boj - útěk… má jen 1 řešení… ústup není
možný… zbývá boj…
Zabránění rozhodovat, jednat… ve vlastním prostoru… (doma…)…
Spor o teritorium, kompetence…
- posuzovaný se cítí být doma, chce rozhodovat, „doma mi nikdo poroučet nebude"
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- dům patří dceři…
- kotel financovala dcera a přítel dcery… ti ho považují za svůj a chtějí také rozhodovat, kdo, kdy a jak bude topit…

Diagnózy:
Škodlivé užívání alkoholu
Porucha osobnosti (emočně nestabilní, histrion.)
V anamnéze anxiosně-depresivní reakce, Únavový syndrom
Dg. tempore criminis: Prostá alkoholová opilost středně těžkého stupně

Forenzní závěry
V obou případech šlo o impulzivního jednání pod vlivem nezvládnutého afektu zloby,
Schopnosti rozpoznávací a ovládací byly zachovalé, resp. snížení bylo způsobeno jen alkoholem, který požil vědomě…
a znal jeho účinek na svou osobu
Z medicínského hlediska je schopen abstinovat, ochranné opatření nenavrženo

Závěr - poučení?
Nedrážděte jezevce v jeho noře…mohl by Vás kousnout…
Opilství § 360 zák. 40/2009 Sb.
1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede byť z nedbalosti, do stavu nepříčenostL.v němž se dopustí činu
jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na 3–10 let, dopustí-li se činu, na který zákon stanoví trest mírnější,
bude potrestán tímto trestem mírnějším…
2) Ustanovení odstavce 1 jakož i §26 se neužije, přivedl -li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný
čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v topm, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.
Heavy drinking: 5 standardních drinků denně (u žen 4),
Standardní drink (0.6 oz = 16 g): 3.3 dcl. Piva (5 %), 1.5 dcl. Vína (12 %), 0.4 dcl. destilátu (40 %)
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„Inspirující lidské
příběhy v praxi
soudního znalce“,
několik konkrétních
kasuistik z praxe
MUDr. Petr Možný
Psychiatrická léčebna, Kroměříži
e-mail: moznyp@plkm.cz

Mediální vs. žitá skutečnost
Mediální skutečnost:
• zdůrazňování negativních událostí
• zobecňování negativních zkušeností
• vyvolávání emocí strachu, zlosti a závisti
Moje vlastní „žitá" skutečnost:
• převážně pozitivní zkušenosti s lidmi
• převážně pozitivní emoční prožívání
• převážně dobré konce
Štěstí? Vlastní vklad? Reálnější obraz skutečnosti? A co vy ostatní?

Zkušenost soudního znalce
Trestní případy
• bližší mediálnímu obrazu světa
Posuzování způsobilosti k právním úkonům
• řada inspirujících lidských příběhů
„Příběh milujících rodičů"
Posuzovaný: 17letý muž po DMO v raném dětství. Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům podali rodiče
vzhledem k blížící se zletilosti.
Zjistil jsem, že se jedná o mladého muže s kvadruparézou, DKK měl zcela nepohyblivé, HKK omezeně pohyblivé. Kontakt s ním byl omezený, řeč patlavá.
Byl po opakovaných ortopedických operacích, neschopen chůze, převaluje se a leze po zemi, pohyb pouze na vozíčku.
Inkontinentní.
Lehce mentálně retardovaný - chodí od 6 let do speciální školy, čte velká písmena, píše jen na klávesnici počítače, jednotlivá krátká slova. Počítá na úrovni 2. třídy ZŠ.
Zájmy - hračka mluvící auto, pohádky v TV, poslech písniček v rádiu. Nečte.
Po celý život odkázán na trvalou péči rodičů - sám se neobleče, neumyje, jí jen lžičkou, nedojde na WC.
Oba rodiče zaměstnaní - otec dělník, matka učí klavír; bratr ml. o 7 let, zdráv.
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V péči o postiženého syna vzorně spolupracují - denně jej vozí do školy, odpoledne si s ním hrají, cvičí rhb cvičení, přebalují jej, koupou.
Vozí jej na procházky na speciálním vozíku.
Jezdí s ním na zájezdy - byli v Praze, ve Vídni, v Paříži. Otec jej nosí na zádech, byl na Petřínské rozhledně i na Eiffelově
věži.
„Příběh samaritánské bytné"
Posuzovaný: 23letý muž, svobodný, bezdětný. Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům podala jeho bytná,
která jej měla v péči.
Zjistil jsem, že posuzovaný do doby před 12 měsíci pracoval jako lesní dělník, bydlel v podnájmu v domku u známé
svého otce, 45leté rozvedené bezdětné ženy, dělnice ZD. Nepil nadměrně alkohol, nebral drogy, neléčil se s žádnou
nemocí.
V březnu 2012 v hospodě vypil několik piv, domů přišel kolem 22 hod., šel si lehnout. Bytná šla brzo ráno do práce,
vrátila se kolem poledne a zjistila, že je stále v posteli, nedokázala jej probudit, nereagoval a měl křeče. Volala RZP.
Byl hospitalizován na neurologii ve Vyškově a poté v Brně, v dubnu vrácen zpět do Vyškova. Byl vigilní, ale nereagoval
na pokyny, nemluvil, sám nejedl ani nepil, byl inkontinentní. Přetrvávala kvalitativní porucha vědomí, spastická kvadruparéza. Provedena řada vyšetření ke zjištění etiologie - podezření na akutní meningoencefalitidu, Creuzfeldt-Jacobsovu demenci, pontinní myelolýzu. Definitivní závěr nebyl učiněn.
Vzhledem k tomu, že pacient neměl vlastní rodinu - rodiče se rozvedli, otec měl vlastní rodinu, matka zemřela - měl být
umístěn do USP pro těžce mentálně postižené pacienty.
Jeho bytná - ač bez příbuzenského poměru - si jej však vzala k sobě domů a začala o něj pečovat. S péčí jí přes den
vypomáhal další soused -místní hospodský.
V době mého vyšetření byl již pacient schopen sám chodit, ale nenavazoval kontakt, na otázky neodpovídal, vydával
jen neartikulované zvuky, na pokyny nereagoval. Byl inkontinentní, bylo nutno jej mýt, oblékat, krmit, sám se dokázal
napít z láhve. Nebyl schopen číst, psát, počítat.
Dle pečovatelky byl většinou klidný, ale někdy byl i zlostný a udeřil ji nebo kopnul. Nebyl schopen žádné smysluplné
činnosti, musel být přes den zavřený v domě nebo na dvoře, protože by netrefil zpět.
Konstatoval jsem úbytek intelektových schopností na hranici imbecility a idiocie a doporučil úplné zbavení způsobilosti
k právním úkonům.
Na můj dotaz, proč si pečovatelka vzala k sobě takto těžce postiženého člověka, který byl jen jejím nájemníkem a není
s ní v žádném příbuzenském vztahu, odpověděla „Protože mi ho bylo líto."
„Příběh nezdárného otce"
Posuzovaný: 78letý muž, vdovec, důchodce, 2trpící středně těžkou vaskulární demencí, léčen pro hypertenzi, ICHS, stp.
IM, stp. CMP. Návrh na omezení způsobilosti v nakládání s penězi podala jeho dcera.
Zjistil jsem, že posuzovaný byl 4x hospitalizován v PL Kroměříž, poprvé krátce ve věku 58 r. po sui pokusu v opilosti, poté
3x ve věku 74 r. a v 75 r. již pro organický psychosyndrom, vždy několik měsíců.
Z chorobopisu vyplynulo, že po smrti manželky před 7 roky navázal vztah s ženou mladší o 22 r., na níž byl pak silně citově závislý. Ta mu opakovaně slibovala, že zajistí společné bydlení, brala si od něj jeho důchod, přiměla jej, aby prodal
svůj byt a peníze si pak nechala, přiměla jej, aby si vzal půjčku, kterou jí pak dal. Své sliby ale nikdy nesplnila a peníze
používala pro vlastní potřebu. Byla v roce 2010 odsouzena za podvod s tím, že má posuzovanému vrátit 500 tisíc Kč,
což ale neudělala.
Jiný znalec v tomto případě uzavřel, že posuzovaný trpí středně těžkou vaskulární demencí a není schopen samostatně
hospodařit s penězi.
V roce 2010 byl posuzovaný bezdomovec, který přišel o všechny úspory a bydlel na ubytovně. I odtud měl být vystěhován pro neplacení nájmu. Měl dluhy cca 50 tisíc Kč a probíhala proti němu exekuce.
Při znaleckém vyšetření jsem zjistil, že posuzovaný aktuálně žije v novém bytě 1+1 pro důchodce v malé vesnici a je zde
velmi spokojený.
V tomto bytě jej pravidelně navštěvovala jeho dcera, 48 r., která se o něj starala -prala mu, nakupovala, zařídila mu
donášku obědů.

Str. 56

2. ostravské konference soudních znalců
„Inspirující lidské příběhy v praxi soudního znalce“,
několik konkrétních kasuistik z praxe

Tuto dceru měl posuzovaný s ženou, s níž měl vztah ještě před uzavřením svého prvního manželství - tedy matku „svedl
a opustil", o dceru se nijak nestaral a ta o něm až do svých 18 let nevěděla. Až poté jí matka sdělila totožnost otce a ona
se s ním několikrát setkala, nicméně blízký vztah s ním nenavázala.
Posuzovaný, v situaci, kdy neměl ani peníze ani bydlení, sám dceru vyhledal -přišel k ní pěšky a zazvonil u dveří - a požádal ji o pomoc.
Ta jej nejdříve ubytovala u sebe a po půl roce mu zařídila ubytování v bytě, určeném pro staré obyvatele vesnice, kde
bydlela. Nejdříve mu nechtěla dělat opatrovnici, protože pečovala o svou matku. Po její smrti v roce 2012 souhlasila s
opatrovnictvím.
Vztah mezi dcerou a jejím „nezdárným otcem" byl velmi přátelský a posuzovaný projevoval dceři vděčnost za to, co pro
něj udělala a že se o něj stará.
„Příběh napraveného alkoholika"
Posuzovaný: 46letý muž, svobodný, 2 dcery-dvojčata (14 r.), s nimiž se nestýká. Zdravý. Návrh na omezení způsobilosti k
právním úkonům podal jeho zaměstnavatel.
Zjistil jsem, že byl 4x hospitalizován v PL Kroměříž - ve svých 26-30 letech pro dg. závislost na alkoholu, opak. sui pokus
pořezáním zápěstí. Osobnost schizoidní, degradovaná; bezdomovec, bez pracovního poměru.
Otec alkoholik, když mu bylo 5 r. rodiče se rozvedli, matka odešla, zůstal s otcem. Ten se znovu oženil, nevlastní matka
se o něj starala pěkně, zůstal u ní i poté, co se v jeho 15 r. s otcem rozvedla a ten odešel, nic o něm neví.
Když mu bylo 24 r., tak jej nevl. matka vyhodila z domu kvůli jeho pití, od té doby se s ní nestýká.
Vyšel ZS s trojkami a čtverkami, vyučil se opravářem zemědělských strojů. Pracoval jako dělník v ZD a na pile do svých
25 r., byl však opakovaně propuštěn pro opilost. Od té doby zaměstnán nebyl.
Nemá důchod a žil ze sociálních dávek (kolem 3.500 Kč/měsíc).
Od svých 17 r. pil pravidelně alkohol, pivo i tvrdý, opíjel se, byl opak. na PZS.
Ve 24 letech přišel o bydlení, ve 25 letech o zaměstnání. Zil z příležitostných výdělků a bydlel na azylových domech nebo
žil jako bezdomovec.
Opakovaně se pokusil o sebevraždu, naposledy ve svých 30 letech.
Ve 35 letech byl opět na pokraji sebevraždy - propil peníze, neměl kde být.
Potkal sociálního pracovníka z ubytovny, který mu nabídl ubytování a práci u sebe na zemědělské farmě - na samotě.
Majitel i jeho manželka jsou věřící, nabídli mu pomoc, když přestane pít.
Od té doby - již více než 10 let - žije a pracuje na farmě, má tam vlastní místnost, cítí se jako člen rodiny.
Dříve si občas zašel na pivo, nyní už rok abstinuje.
Pomáhá mu víra, pravidelně čte náboženskou literaturu a modlí se.
Má ale z minulosti dluhy, které nedokáže splácet. Před 3 roky podepsal smlouvu o úrazovém pojištění, které neplatil,
dostal se do exekuce.
Své peníze proto dává poslední rok majiteli farmy, dostává od něj kapesné 200 Kč/den.
O omezení způsobilosti v nakládání s penězi požádal po dohodě s ním majitel farmy, aby za něj mohl řešit jeho dluhy.
Posuzovaný s tím souhlasil, měl obavu, aby exekutoři nezabavili majetek majiteli farmy.
Také se bál, že pokud by opět dostal možnost hospodařit se svými penězi, tak by zase začal nadměrně pít alkohol.

Perlička na závěr: Známky, typické pro osobu týranou
(opsáno ze znaleckého posudku, žena s epilepsií, opakované pády)
1. Popírá týrání ze strany partnera (agresora). A - N
2. Přetrvávající vazba k partnerovi (agresorovi), setrvává ve vztahu s ním. A - N
3. Pro svá zranění udává jiné důvody než napadení partnerem (agresorem). A - N
4. Bagatelizuje závažnost svých zranění. A - N
5. Zablokovává expresi vzteku vůči partnerovi (agresorovi). A - N
6. Má tendenci vyhýbat se konfliktům s partnerem (agresorem). A - N

Str. 57

2. ostravské konference soudních znalců
„Inspirující lidské příběhy v praxi soudního znalce“,
několik konkrétních kasuistik z praxe

7. Popírá vinu partnera (agresora) a jeho chování omlouvá. A - N
8. Zlehčuje intenzitu a nebezpečnost útoků partnera (agresora). A - N
9. Odmítá nabízenou pomoc ze strany okolí proti partnerovi (agresorovi). A
10. Odmítá úvahy o rozchodu (rozvodu) s partnerem (agresorem). A - N
11. Opakovaně se k partnerovi (agresorovi) vrací. A - N
CHYBA V LOGICE USUZOVANÍ
ZLODĚJ – zapírá! (správná dedukce)
Zapírá – ZLODĚJ! (chybná indukce)
Bohužel se tato chyba v logice v soudně-znaleckých posudcích, zvláště pokud se týkají týrání či traumatických zážitků
z minulosti, občas objevuje.
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Posuzování
neuropsychologických
funkcí v soudním
znalectví
Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha
e-mail: preiss@pcp.lf3.cuni.cz

Témata
• Simulace, měření úsilí
• Neuropsychologie a osobnost
• Normy v neuropsychologii

Téma 1
Simulace a její odhalování v psychologickém vyšetření
Simulace a nedostatečná snaha
• Nedostatečná snaha, agravace a simulace mohou mít na testové skóry větší vliv než závažné neurologické
poškození (Green et al., 2001).
• V anglosaské literatuře se pro studie zkoumající míru úsilí (effort-testing studies) při vyšetření úsilí používá
termín snaha (effort) a úroveň snahy (effort level).
• Testy snahy (effort test) představují zkoušky, jejichž provedení vyžaduje jen malé úsilí a jsou tedy zvládnutelné
i pro osoby s kognitivními potížemi. Způsob, jak zkoumat platnost údajů, stížností, se označuje jako testy symptomové validity (symptom validity tests).
• V některých případech se měření snahy zakomponuje do běžných neuropsychologických testů (embedded measures), které pak měří validitu výkonu (performance validity) a validitu odpovědi (response validity).
• Pro proces vedoucí k simulaci se používá termín negativní nastavení (negative response bias). Při simulaci
dochází k zvýrazňování symptomů (symptom exaggeration) a zveličování symptomů (symptom magnification).
• 1. pasivně, nepodáním optimálního výkonu ve zkouškách schopností (také proto je důležité zajistit pohodlí při
vyšetření, dobré osvětlení, pohodlné posazení, vytvořit přátelskou atmosféru, povzbuzovat ke snaze).
• 2. aktivní snaha jevit se jako nemocný či poškozený (sdělí nesprávné řešení ve výkonové zkoušce, třebaže zná
správné, uvede při anamnéze přehnané nebo zcela vymyšlené údaje o závažnosti a frekvenci obtíží).
Studie o nedostatečné snaze a simulaci užívají dva hlavní postupy:
• zdraví lidé jsou instruováni, aby předstírali neuropsychologické poškození, a
• studie pacientů, kteří jsou ve zvýšeném riziku přehánění deficitů nebo kteří splňují kritéria nevěrohodných
nebo nekonzistentních deficitů.
• Čeští studenti podvádějí podle našich výsledků výrazně častěji. Nejvýraznější rozdíly jsou: v používání taháků
(13,5 x častěji oproti americkým studentům), opisování během písemné zkoušky (5,9 x častěji), dovolování jinému studentovi opisovat během zkoušky (5,6 x častěji) a vydávání cizí práce z internetu za svoji vlastní (4,8 x
častěji). Ani v jedné z položek hodnotící chování nevyjadřovali čeští studenti čestnější chování oproti americkým
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(nejmenší násobek byl 1,4 v neprospěch českých studentů).
(Preiss M, Nohavová A, Klein HA, Stuchlíková I. Na studiích podvádíme více než Američani. Psychologie dnes,
listopad 2011, vol. 17, No. 11, str. 56-59.)
Prevalence
• 5 až 50 % jedinců, podle specifických podmínek, ve kterých k vyšetření dochází, hlásí příznaky zveličeně nebo
zmenšeně v takovém rozsahu, že jejich data nejsou validní (Heilbronner, 2008)
• USA - přehánění příznaků a simulace v 29 % případů ublížení na zdraví, ve 30 % případů invalidity, v 19% trestních případů (Mittenberg et al, 2002)
• 39 % případů mírného traumatického poranění hlavy, o 35% případů fibromyalgie nebo chronické únavy, 27 %
neurotoxických poškození, 22 % případů poranění elektrickým proudem.
• Austrálie -13 % případů ublížení na zdraví, 13 % případů invalidity nebo pracovní kompenzace, 17 % trestních
případů (Sullivan et al., 2005)
• mírné poranění hlavy (23 %), bolest nebo somatoformní poruchy (15 %) a fibromyalgie nebo chronická únava
(též 15 %), dále neurotoxické případy (11 %) a depresivní poruchy (také 11 %).
Měření snahy neuropsychology
USA
• 57%, z toho 25% vždy (USA; Sharlan, Gfeller, 2007)
AUSTRÁLIE
• 85% respondentů rutinně pátralo po agravaci příznaků u případů v soudním nebo v kompenzačním řízení
a 38,8 % u případů, které
takováto řízení neobsahují (Austrálie; Sullivan, Lange, Dawes, 2005)
ANGLIE
• 59% často užívá testování validity při posouzení pro právní účely, ale jen menšina (15%) je používá při klinickém posouzení (Anglie;
McCarter et al, 2009)
• V ostatních evropských zemích je testování snahy ještě mnohem méně rozšířené než v Anglii
• V přehledu z roku 2007 (Sharlan a Gfeller, 2007) pět nejčastěji užívaných metod měření snahy nebo zkreslení
odpovědí byly:
Test of Memory Malingering (TOMM)
MMPI-2 F-K ratio
MMPI-2 FBS
Reyův 15ti-položkový test
California Verbal Learning Test
Word Recognition test (Rey, 1941)
Instrukce: Podle Lezakové (1983) požádáme pacienta, aby dával pozor a zapamatoval si co nejvíce slov, která mu
budeme předčítat. Poté psycholog přečte seznam slov a požádá vyšetřovaného, aby jej co nejlépe vybavil. Pak
dame pacientovi seznam 30 slov, kde 15 je z původního seznamu, 15 je nových. Pacient má za úkol zakroužkovat
slova, která slyšel.
Dvě možnosti skórování:
Skórování I. (Greiffenstein, Baker a Gola, 1996): sečteme správně vybavená slova slova (A), od toho odečteme
nesprávně vybavená slova (B). Skór 5 a méně naznačuje simulaci.
Nedostatečná snaha = A-B < nebo = 5
Skórování II. (Frederick, 2000): sečteme správně vybavená slova (A), od toho odečteme nesprávně vybavená slova
(B). Od výsledku odečteme správně vybavená slova z 1. pokusu AVLT (C). Skór menší než 0 naznačuje simulaci.
Nedostatečná snaha = (A-B)-C < 0
Frederick RI. A review of Rey’s strategies for detecting malingered neuropsychological impairment. Journal of
Forensic Neuropsychology 2002; 2 (3-4): 1-25.
Opakování čísel (Digit Span, WAIS-R, WAIS-III)
• Test Opakování čísel je stejný v různých verzích Wechslerových inteligenčních a paměťových škál (WAIS-R,
WAIS-III, WMS-R, WMS-III). Posuzovaný je instruován k co nejlepšímu výkonu. Prezentují se řady čísel, nejprve
popředu, začíná se s třemi čísly, postupně se řada prodlužuje, až na maximum 9. Poté je posuzovaný instruován
k opakování pozpátku, začíná se s dvěmi čísly, postupně se řada prodlužuje, až na maximum 8.
• V modifikaci Greiffensteina, Bakera a Gola (1994) se podle originálních
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Wechslerových instrukcí administruje Opakování čísel (tedy tak, jak to klinici znají) a poté se sečte počet bodů
za nejdelší vybavenou řadu popředu a pozpátku /musí být správně vybaveny oba pokusy v řadě/. Pokud je výsledek < 8, pravděpodobně detekuje simulaci.
Jasiniski JL, Berry DTR, Shandera AI, Clack JA. Use of the Wechsler Adult Inteligence Scale Digit Span subtest for malingering detection: A meta-analysis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2011;33(3):300-314.

Měření snahy při neuropsychologickém vyšetření
• neuropsychologické vyšetření
• video-EEG monitorování
• epilepsie (n=86) x psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) (n=23)
(J. Preiss, L. Krámská, Z. Vojtěch: Epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) podle měření snahy při
neuropsychologickém vyšetření. Československá psychologie, v tisku.)
1) Neobvyklý vzorec výkonů v subtestu Opakování čísel ve zkoušce WAIS-R, profilový (škálový) skór Na možnou
nedostatečnou snahu se usuzuje, jestliže skór je 5 nebo méně.
2) Neobvyklý vzorec výkonů v subtestu Opakování čísel (zkouška WAIS-R), nejdelší přímé opakování čísel. Cut off:
4 nebo méně (pro věk pod 55 let).
3) Neobvyklý vzorec výkonů v subtestu Opakování čísel, nejdelší opakování čísel pozpátku. Cut off: 2 nebo méně.
4) Tzv. spolehlivý rozsah Opakování čísel, tj. Reliable Digit Span. Posuzuje se součet nejdelší řady čísel opakovaných správně v obou pokusech jak dopředu, tak pozpátku. Cut off: 7 nebo méně.
5) Rozdíl profilových skórů mezi Slovníkem a Opakováním čísel (Vocabulary - Digit Span, VDS) v metodě WAIS-R.
Cut off: 5 a více.
6) Rozdíl mezi Celkovou pamětí (MQ) a Pozorností/koncentrací podle zkoušky WMS-R, Vychází se ze zjištění,
že slabá pozornost se zřídka vyskytuje bez spojení s oslabením paměti, ale paměťové oslabení je často vidět
společně s poměrně intaktní pozorností ve zkoušce WMS-R; cut off > 25.
(J. Preiss, L. Krámská, Z. Vojtěch: Epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) podle měření snahy při
neuropsychologickém vyšetření. Československá psychologie, v tisku.)
Výkonost v provedených neuropsychologických zkouškách se mezi skupinami podstatněji nelišila.
Procento nevalidních odpovědí (nedostatečné snahy) se u ES pohybovalo podle různých kritérií od 3 do 34%,
u PNES od 4 do 43%. Výkonnost v neuropsychologických testech byla významně lepší u osob s dostatečnou snahou a to shodně jak u ES, tak u PNES.
V souladu se zahraničními autory se potvrdilo u nemocných epilepsií bez zjevné vnější motivace k podávání
nedostatečného výkonu relativně vysoké zastoupení osob s nedostatečně spolehlivými výsledky v neuropsychologických zkouškách.
Specificita cut off skórů je vysoká, senzitivita je pouze přinejlepším mírná, čili mnozí jedinci, kteří přehánějí své
deficity, tímto způsobem nebudou identifikováni.
(J. Preiss, L. Krámská, Z. Vojtěch: Epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) podle měření snahy při
neuropsychologickém vyšetření. Československá psychologie, v tisku.)
Selhání ve zkouškách symptomové validity neznamená nezbytně, že neuropsychologické oslabení je záměrně
zveličováno. Tyto testy se nevztahují přímo k úmyslu, ale spíše k rozsahu, v jakém pacientův neurokognitivní
výkon poskytuje důvěryhodný ukazatel funkční integrity testovaných neurokognitivních systémů.
(J. Preiss, L. Krámská, Z. Vojtěch: Epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) podle měření snahy při
neuropsychologickém vyšetření. Československá psychologie, v tisku.)

Komunikace o výsledku vyšetření
V praxi neuropsychologů pracujících v oblasti soudních sporů a kompenzací (Slick et al., 2004) jsou shrnuty také
údaje o způsobu, kterým se v písemných zprávách experti zmiňují o indikátorech nespolehlivosti.
Téměř všichni neuropsychologové (95 %) v psaných zprávách vyjádřili o snaze pacienta své mínění.
Jen 42 % neuropsychologů užívá termín “simulace” a 13 % jej neužívá nikdy. Většina respondentů-neuropsychologů
(více než 80 %) místo toho uvádí, že testové výsledky jsou nevalidní, nekonzistentní s vážností poškození nebo
naznačují agravaci.
Posuzovaný dosahuje ve většině testových a klinických metod subnormních výkonů. Pouze ve 2 metodách (zachycují psychomotorické tempo a flexibilitu, dále v testu kognitivního odhadu) dosahuje výkonů v rámci normy.
V paměťových testech dosahuje výrazně podprůměrných výkonů, okolo 2 standardních odchylek pod normou.
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Křivka učení je plochá, výbavnost malá. Podává také podprůměrný výkony v testu zaměřeném na všeobecné
informace. Pokud porovnáme tyto výkony s výkony v reálném životě, posuzovaný uvedl, že pracuje jako jediný
jednatel společnosti (s.r.o.), která vlastní nemovitosti, v poslední době koupil také kina, stará se o zaměstnance,
vyřizuje objednávky, smlouvy, jedná s klienty, chodí po úřadech, řídí společnost, která je v zisku aj. Potíže s pamětí
řeší zápisky.
Pracuje mnoho hodin denně, i v nočních hodinách. Peníze považuje za významné a zanedbává kvůli nim nového potomka. Uvádí neschopnost vzpomenout si na události před nehodou, v průběhu vyšetření ale později
spontánně referuje např. o aktivitách během studia VŠ. Uvádí potíže se soustředěním, na kterém je upozorňován
kolegy, zároveň referuje o množství času, které intenzivně věnuje pracovním aktivitám.
Vzhledem k intenzitě a efektivitě pracovních činností, které posuzovaný uvádí, je hloubka zjištěného deficitu
v psychologickém vyšetření značně nepravděpodobná. Vzhledem k náročnosti jeho řídící činnosti (managerská
práce, potřeba pracovat s řadou informací, chovat se flexibilně, pohotově, porovnávat různé příležitosti, vyhodnocovat zisky a ztráty, vedení zaměstnanců aj.) je nepravděpodobné, že by tuto činnost byl schopen vykonávat
člověk s výrazným deficitem kognitivních funkcí. Nelze vyloučit mírný deficit, který je subjektivně posuzovaným
rozpoznatelný, ale nemá podstatný vliv na pracovní činnosti, značný deficit lze ale téměř vyloučit.
Osobnost lze popsat jako výkonově orientovanou, materialistickou, emočně nestabilní, impulzivní, nestálou,
pravděpodobně méně ochotnou kvalitně dlouhodobě spolupracovat s druhými lidmi, vzhledem k anamnéze
také s rysy dissociálními (opakovaná trestná činnost).
Posudek, 45 let, CS

Téma 2
Neuropsychologie a osobnost
Změny osobnosti vztažené k poškození mozku mohou být idiosynkratickou směsicí osobnostních rysů s projevy
afektivních následků a změn v chování (Hibbard et al., 2000).
Organické faktory významně zasahují do osobnostních struktur (Jirák, 2007).
Neurologické poruchy bývají častou příčinou dlouhodobých osobnostních změn. Často jde o souběh kognitivních,
psychiatrických a osobnostních potíží. Např. impulzivitu lze chápat jako součást poruchy exekutivních funkcí, povahovou zvláštnost či součást duševního onemocnění.
Popis organické osobnosti je spojen s prací Kurta Goldsteina v 50.letech 20.století (Miller, 1992), který uvedl, že
organická osobnost není schopna se adaptovat, uvolňovat adekvátně tenzi a uspokojovat potřeby, takže pro n
každodenních zvyklostech.
Selhání schopnosti adaptovat se může vést ke „katastrofické reakci” (např. pláči, záchvatům hněvu, ale také regresivnímu chování). Postupem času se rozvinou ochranné mechanismy, jako je popření deficitu nebo vyhýbání
se náročným aktivitám.
Řada pacientů Kurta Goldsteina měla frontální poškození, ale jeho popis je vhodný i pro řadu okalizovaných
i difúzních poškození.
Starší práce používají také termín primitivní osobnost (Miller, 1992), v české psychologii a psychiatrii je někdy
používán termín simplexní osobnost.
Primitivní osobnost postrádá integritu, obsahuje způsob myšlení v protikladech, emočně nabité obsahy myšlení,
postrádá logickou, psychodynamicky srozumitelnou linii. Další charakteristikou je sensoricko-motorické-afektivní myšlení, kde jsou myšlenky a emoce nedostatečně diferencované od primární percepce a jednání. Slova pak
nejsou nástroje pro chápání smyslu komunikace, ale spouštěčem jednání, často impulzivního. Dalším projevem je
neschopnost rozpoznat a udržet základní emoci.
Organická osobnost a primitivní osobnost jsou překrývající se konstrukty (Miller, 1992). Primitivní osobnosti jsou
ve zvýšeném riziku vyskytovat se v situacích, ve kterých mohou úrazy hlavy vznikat.
Osobnostní změny po traumatickém poškození mozku jsou nejčastěji popisované jako nárůst podrážděnosti,
frustrace, agresivity, egocentricity, impulzivity, oslabení úsudku a vhledu, problematické vyjadřování emocí
(Franulic et al., 2000).
Dvě třetiny blízkých osob (71%) referovalo po 2 letech o osobnostních změnách u pacientů po těžkém poškození
mozku, nejčastější uváděný příznak byl podrážděnost (39%) a emocemi ovlivněné chování (18%).
Vzhledem k mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) mají psychologové při popisu povahových změn na výběr
ze tří možností:
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Popsat psychické či povahové nápadnosti jako organickou poruchu osobnosti.
Popsat psychické či povahové nápadnosti jako premorbidní poruchu osobnosti v případné komorbiditě se
specifickou a/nebo organickou poruchou osobnosti.
Popsat či psychické či povahové nápadnosti fenomenologicky a vyhnout se úvaze o vztahu mezi stavbou osobnosti před a po poškození.
1. Pacient před událostí poruchu osobnosti či určité zvýrazněné rysy neměl a porucha osobnosti vznikla až
po poškození mozku.
V jedné studii (Hibbard et al. 2000) zjistili nepřítomnost premorbidní poruchy osobnosti u 76% osob, u 24% zjistili
premorbidní poruchu osobnosti, především antisociální a obsedantně-kompulzivní.
U osob, které poruchu osobnosti před poškozením neměly, byla nejčastější získanou poruchou osobnosti hraniční,
vyhýbavá a obsedantně kompulzivní (více než 20%). V jiné studii (Koponen et al., 2002) byly nejčastěji získané
poruchy osobnosti po TBI (traumatic brain injury, traumatické poškození mozku) vyhýbavá, paranoidní a schizoidní.
Podle této studie je pravděpodobnost rozvoje poruchy osobnosti po poškození mozku vysoká, dosahující téměř
70%. Jiná studie (Koponen et al., 2002) však uvádí mnohem menší počet pacientů po TBI - 23%. Každopádně je
však incidence podstatně vyšší, než odpovídá populačním studiím.
Kromě těchto dvou poruch vyskytujících se častěji než v běžné populaci, zjistili autoři u ostatních osob poruchy
osobnosti odpovídající bazální frekvenci nebo i nižší.
2. Pacient poruchu osobnosti či určité zvýrazněné rysy před poškozením mozku neměl a poruchu osobnosti či
určité zvýrazněné rysy nyní nezjišťujeme. Podle jedné studie (Hibbard et al. 2000) se u 1/3 osob po TBI nerozvinula
porucha osobnosti.
3. Pacient poruchu osobnosti či určité zvýrazněné rysy měl před poškozením mozku a porucha osobnosti nyní
není detekovatelná. O této variantě jsme v literatuře nenašli zmínky.
4. Pacient poruchu osobnosti či určité zvýrazněné rysy před událostí měl a porucha osobnosti je po také události
prokazatelná.
Podle jedné studie (Hibbard et al. 2000) bylo u osob s premorbidní poruchou osobnosti dvojnásob vyšší riziko
rozvoje další komorbidní poruchy osobnosti.
Z klinického hlediska je pro zachycení dopadu poškození mozku nejpřesvědčivější výskyt poruch osobnosti, které
premorbidně zjištěny nebyly.
Ze 76 osob (z původních 438), u kterých pomocí SCID-II nebyla zjištěna premorbidní porucha osobnosti, ale
po úraze se porucha osobnosti objevila, ukazuje graf frekvence jednotlivých získaných poruch osobnosti (podle
DSM-IV).
Organická porucha osobnosti je v MKN-10 zařazena do kategorie Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané
onemocněním mozku, poškozením nebo dysfunkcí mozku.
V DSM-IV je zahrnuta jako osobnostní změna vlivem celkového zdravotního stavu.
Kromě obecných kritérií (objektivní důkaz poškození mozku; zastřené vědomí nebo porucha paměti; není
dostatek důkazů pro jinou příčinu poruchy osobnosti nebo chování) musí být naplně(1) trvale snížená schopnost
vytrvat u cílevědomé činnosti, zvláště časově náročnější, s pozdějším dosažením cíle,
(2) jedna nebo více z následujících emočních změn:
(a) emoční labilita (nekontrolované, nestálé a měnlivé vyjádření emocí), (b) euforie a ploché, nepřiměřené vtipkování bez ohledu na okolnosti, (c) podrážděnost a/nebo výbuchy hněvu a agrese, (d) apatie.
(3) uvolněné vyjadřování potřeb nebo impulzů bez ohledu na okolnosti nebo na sociální konvence, jedinec se
může dopustit asociálních činů, jako krádeží, nepřiměřených sexuálních návrhů, hltavě jí nebo je zcela lhostejný
k osobní hygieně,
4) kognitivní zhoršení, typicky ve formě (a) nadměrné podezíravosti a vztahovačných myšlenek; (b) nadměrného
zaujetí určitým tématem, např. vírou nebo rozdělováním lidí podle chování na “správné” a “špatné”.
(5) zřetelné narušení tempa a plynulosti řeči s rysy zabíhavosti, rozvláčnosti, ulpívání a grafománie,
(6) změněné sexuální chování (hyposexualita nebo změna sexuální preference).
Podle DSM-V, publikované v roce 2013 lze klasifikovat také poruchu osobnosti v souvislosti se zdravotními
proměnnými (personality change due to another medical condion, 310.1, F 07.0). Tato kategorie má 5 předpokladů:
1. Setrvalé osobnostní potíže, které představují změnu oproti dřívější osobnosti
2. Existují důkazy z anamnézy, tělesného vyšetření, laboratorních výsledků, že tyto potíže jsou přímým patofyziologickým důsledkem jiných zdravotních činitelů.
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3. Tyto osobnostní potíže nejsou vysvětlitelné jinou duševní poruchou.
4. Potíže se neprojevují výhradně během deliria.
5. Potíže vyvolávají klinicky významný distres nebo poškození v sociálních, pracovních nebo jiných důležitých
oblastech fungování.
• Labilní typ (hlavním projevem je afektivní labilita)
• Neovládající se typ (hlavním projevem je slabá kontrola impulzů jako např. v sexuálních projevech)
• Agresivní typ (hlavním projevem je agresivní chování)
• Apatický typ (hlavním projevem je výrazná apatie a netečnost)
• Paranoidní typ (hlavním projevem je podezřívavost nebo paranoidní představy)
• Jiný typ (pokud projevy nejsou součástí předchozích kategorií)
• Kombinovaný typ (pokud není v klinickém obraze převládající rys)
• Nespecifický typ
Za zlatý standard diagnostiky osobnosti jsou považovány strukturované klinické rozhovory. Mezi nejznámější
patří i IPDE (International Personality Disorder Examination; Loranger, 1999). IPDE je semistrukturovaný klinický
rozhovor vyvinutý k vyšetřování poruch osobnosti podle klasifikačních systémů MKN - 10 a DSM - IV. Česká verze
byla prověřena (Preiss et al., 2004) a oficiálně vydána (Preiss, Rothanzlová a Krámská, 2007).

Téma 3
Normy v neuropsychologii
Příklad
Advokát obžalovaného zjistí, že ve znaleckém posudku použijeme 40 starou normu pro test ...
Navíc zjistí, že norma neodpovídá jeho klientovi, protože byla zjištěna na armádním souboru mladých mužů
a klientovi je 50 let…
Psychologové, kteří mají sledování vztahů mezi mozkem a chováním za hlavní „náplň práce” (tj. neuropsychologové), tráví psychoterapií osob s poškozením mozku 2,7 hod za týden, kognitivní rehabilitací
1 hodinu týdně, psychometrickým
vyšetřením 25,9 hodin/týden (Ruff, 2003)
Proč potřebujeme testové normy?
Posoudit jemné rozdíly mezi lidmi; výběr vhodné normy je prerekvizita k účinné a kompetentní neuropsychologické praxe; testové skóry jsou přímo vztažitelné k měřitelným následkům, jako je diagnóza a podmínky léčby;
posoudit i malou změnu u pacienta v čase; forenzní důvody.
Norma založená na méně než 150 osobách je nedostatečná.
Minimálně 200 osob je třeba pro položkovou analýzu.
Flynn (1987) oslovil 165 odborníků z 35 zemí, kteří se trendem IQ zabývali, v pedagogice i v armádě. Ohledně
použitých testů byly Flynnovy požadavky:
1. test musel zůstat nezměněn při testování mezi generacemi a odhad trendů se zakládal na hrubých skórech,
2. šlo o testy co nejméně závislé na kultuře, např.Ravenovy matrice,
3. testovány byly osoby, které dosáhly inteligenčního vrcholu, tj.dospělí mladí lidé
Souhrnem práce je, že ve 14 zemích (vesměs rozvinuté státy, západní Evropa, USA, Japonsko, ad.) se ukázal
přírůstek bodů IQ od 5-25 bodů.
Přírůstek v neverbálních zkouškách je rychlejší než nárůst ve verbálních testech.
Paradoxně např. v Nizozemí by tak měl vzrůstat počet géniů (IQ nad 150), v roce 1952 0,04%, v roce 1982 2,77%.
Nic však nesvědčí o tom, že by “zvýšený počet geniů navýšil počet objevů nebo vynálezů” (v Nizozemí se v těchto
letech zmenšil počet patentů, ale zlepšily se výsledky ve sportu).
Flynnovo zjištění o nárůstu cca tří bodů IQ za dekádu převzaly i jiné autoritativní zdroje, např. autoři WAIS-III
(1997) udávají také přírůstek přibližně 0,3 bodů IQ za rok.
Vysvětlení Flynnova efektu
Zlepšená výživa
Trend k menším rodinám
Lepší vzdělávání
Zvýšená komplexnost prostředí
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Větší obeznámenost s testy
IQ, hádankami, řešením
problémů Vizuální média
Neuropsychologové používají i 40 let staré normy
Neuropsychologické testy mají životnost 15–20 let, poté musí vzniknout nové normy
S novými normami se „starý” test stává jednodušší a „nový” náročnější
Někteří autoři uvádějí, že lepší než novost norem je jejich reprezentativnost.
Flynnův efekt - nárůst 0,3 bodu/rok, 3-9 bodů podle testu za dekádu.
Flynnův efekt znesnadňuje odlišení výkonů u nadprůměrné populace
Nárůst výkonu byl zaznamenán i u neuropsychologických testů - HRNB
Ekologická validita
• Groth-Marnať. „Validita testů se tradičně nezaměřovala na každodenní schopnosti/charakteristiky, ale spíše
na v minulosti vytvořené testy, faktorové analýzy a úroveň diagnostické shody ... praktici pak musí provádět
odhad k oblastem jako je práce, volný čas, vztahy, vzdělávání . tyto odhady často nejsou dostatečně podloženy
empirickým výzkumem”.
Groth-Marnat G. Visions of clinical assessment: then, now, and a brief history for the future. Journal of Clinical
Psychology 2000;56:349-365.
Proč nesledujeme pacienty více v jejich domácím prostředí a nevztahujeme testové skóry k praktickým činnostem?
Mohli bychom z příkladů běžného života, ukázek, jak pacient např. vaří, připravuje seznam k nakupování, opravuje kolo…
technické prostředky na to máme
Ekologická validita zjišťuje ověření možnosti přenosu experimentálně získaných výsledků do reálného života.
Jde o stupeň, ve kterém nástroj (test) predikuje chování v běžných, každodenních situacích (jedná se o formu
externí validity) (INS, 1999). Termín vytvořil Egon Brunswik (1903-1955), který ekologickou validitou označoval
jako „stupeň korelace mezi proximálním (blízkým) podnětem a distální (vzdálenou) proměnnou”.
K ekologické validitě výsledků testování přispívá dlouhodobý charakter otevřeného terénního pozorování, který
výzkumníkovi umožňuje, aby studoval způsob myšlení a jednání pozorované skupiny lidí (Piichtová, 2002).
To však práce klinických psychologů, uzavřených v izolovaných pracovnách a provádějících „laboratorní” zkoumání kognitivních funkcí neumožňuje. Podobné přístupy vyžadují odlišný způsob výzkumu, orientovaný
narativně a kvalitativně.
• Cora Alice Du Bois, Lidé z Aloru
• 1938-1939, východní Indonésie
• dlouhodobý terénní výzkum, ROR, slovní asociace, Porteus, kresby, životní historie
• Značná shoda mezi výsledky psychologických testů a antropologickým pozorováním
VÝZKUM: „Počáteční a konečný pracovní výkon u schizofrenie. kognitivní a symptomové prediktory”
96 mužů ve věku cca 40 let (dg.schizofrenie a schizoafektivní ps.) Nabídka V£ ročního pracovního programu,
výběr z 20 různých míst, 3,4 $ Podrobné neuropsychologické vyšetření PANSS
Work Behavior Inventory (15 minut pozorování + rozhovor s nadřízeným, 5 subškál - Spolupráce, Pracovní
návyky, Kvalita práce, Sociální dovednosti, Prezentace sebe sama
1x za 2 týdny po dobu XA roku
% roku - zácvik, % roku - „zkušený pracovník”
Regresní analýza (kognitivní testy + PANSS)
Prvních % roku - kognitivní testy - 26% variance, PANSS zanedbatelný pozornostní zkoušky, bizarnosti v interpretaci přísloví
Druhých % roku - 18% variance, PANSS zanedbatelný verbální paměť
Bryson B, Bell ND. Intial and Final Work Performance in Schizophrenia: Cognitive and Symptom Predictors. The
Jou rnal of Nervous and Mental Disease, 2003;191:87-92
Pacienti a osoby blízké
Burgess et al. (1998) podrobně neuropsychologicky vyšetřili 92 pacientů léčících se na neurologii (různých diag-
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nóz) a 216 zdravých osob. Výkony v testech korelovaly s Dotazníkem frontálních (dysexekutivních) funkcí (Dysexecutive Questionnaire), o kterém předpokládali, že bude schopen měřit problémové oblasti v běžném, reálném
životě (např. potíže v abstraktním myšlením při řešení problémů, impulzivitu, konfabulaci, euforii, agresivitu).
Autoři této studie zjistili, že všechny testy exekutivních funkcí (oproti jiným testům) měly vztah k některým problémovým oblastem, měřených dotazníkem, ale pouze v případě, pokud tento dotazník vyplňovali lidé, kteří
pacienta dobře znali (ne pokud dotazník vyplňoval pacient sám).
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Posuny ve znalecké
psychologické praxi
ve věcech
opatrovnických
PhDr. Jana Procházková
e-mail: jana.prochazkova@email.cz

Zkušenosti se znaleckou prací mám dlouhá léta – resp. několik desetiletí. Řadu let jsem byla přibírána ad hoc,
až pak jsem si, po dlouhých rozvahách, zažádala o kulaté razítko. Zprvu jsem znalecké posudky zpracovávala
pouze ve spolupráci s psychiatry - na které vděčně vzpomínám, protože mne mnohé naučili a spolupráce to byla
radostná i lidsky. Postupně jsem začala pracovat samostatně – i když dodnes preferuji práci ve dvojici.
A učím se stále. Především v poslední době ale pozoruji při této práci posuny a ráda bych věděla, zda je pozorujete i vy.
Ve věcech opatrovnických je, podle mých zkušeností, na jedné straně značný nárůst dlouhodobě soudně řešených
sporů Dlouhodobost je v řádu mnoha let – zažívám i spory o dítě táhnoucí se deset a více let – vlastně do zletilosti dětí - díky možnosti odvolávání jedné či druhé strany, také díky přenášení působnosti OSPODů a soudů
a nejrůznějších námitek). Podle sdělení kolegů např. z Holandska nebo Anglie je to v těchto zemích nemožné
i proto, že výrok soudu lidé tak často nezpochybňují. Je tedy tato situace u nás proto, že soudům a jejich výrokům
lidé obecně věří málo? Nebo je to proto, že soudit se o dítě/děti je v módě? Nebo je lítý boj znakem dobrého
zájmu o dítě a projevem lásky k němu? Nebo…?
Na druhé straně se setkávám i s případy, kdy znalecký posudek je žádán soudem velmi brzy od podání návrhu
o péči a výchově dítěte/dětí, aniž vlastně proběhl pokus věc řešit jinak.
Je tato situace způsobena snahou po interdisciplinaritě ze strany soudců? Nebo se obávají právě odvolávání
rodičů a jejich žádostí o znalecké vyjádření? Nebo…?
Další novotou, která mne, musím přiznat, velmi překvapuje, je neochota rodičů spolupracovat – resp. dostavit
se ke znaleckému vyšetření, ač žádají věc řešit soudně. Tato neochota je vyjádřená buď opakovanými výmluvami
(nedostal jsem pozvání dostatečně dopředu,… nepřijdu, protože z pracovních důvodů nemohu,… nemohu si
přehodit směny,… jsem ve volební komisi…), nebo se prostě nedostaví aniž se vůbec omluví. Z poslední doby
mám zážitek, že se rodič nedostavil ani na páté pozvání (když jsem průběžně situaci hlásila soudu a soud žádal,
nechť je ještě pozvu). Zatím v jednom případě se odmítli dostavit rodiče oba. Také jsem až do posledních měsíců
nezažila, že by mi matka sdělila, že zkrátka nepřijde, že ji to nezajímá, a v jiné kauze mi od otce přišel dopis
se zpochybňováním mé kompetence, když za situace ustanovení znalkyní a po přečtení spisu si vůbec dovoluji
vyzvat ho i s dítětem aby se dostavil na znalecké vyšetření. „A to jsem si myslel, že jste odbornice a normální
ženská!“ Se zpochybňováním osoby znalce/psychologa se setkávám, ale tento otec se zkrátka odmítl dostavit
a nedostavil se. Vypovídá to opět o situaci respektu k našim soudům? Nebo o respektu k nějakým pravidlům
vůbec? Nebo o postavení psychologů? Nebo…?
Posun pozoruji i ve spisech – v řadě podkladů se častěji než dříve objevuje uváděné domácí násilí a opět (jako již
v letech na koci minulého století) narůstá i uváděné sexuální zneužívání dětí – velmi často řešené paralelně či již

Str. 67

2. ostravské konference soudních znalců
Posuny ve znalecké psychologické praxi
ve věcech opatrovnických

nepotvrzené, ale s příchutí „není kouře bez ohně“.
Platí tedy to, že agresivita v rodinách vzrůstá?
Nebo snížení zábran dospělých… a následně i dětí?
Nebo je tento manévr oblíbený pro spory o děti? Nebo…?
Pozoruji i nárůst přítomnosti psychopatologie – nejrůznějších projevů jak na straně dětí, tak na straně rodičů.
Souvisí s tím i zvýraznění double bind vazeb a posléze nároky směrem k dítěti – buď já nebo on/ona a vytváření
nenávisti k jednomu z rodičů, často jeho důslednou dehonestací.
Módní je zdůrazňování – kamarádství a solidarity s dětmi – není to spíše nedostatek hranic od útlého věku, odvolávání se na zdravotní problémy – nenarůstá spíše problematika Munchhausen by proxy? Čím je tento jev v naší
společnosti podporován?
Pro znalce z toho vyplývá jednoznačně nárok na hlubší znalosti z psychopatologie!
Také dochází k posunům již při zadávání. Počet otázek, které má znalec odpovědět, je značně kolísavý – jen
výjimečně je menší nežli pět, zato horní hranice roste – opakovaně jsem nyní měla 29 otázek! Jaké je zde
vysvětlení?
Změny ale nastaly i v zaměření otázek. Stále častěji se soudce ptá - jaký je názor dítěte na střídavou péči – což jistě
s ohledem na práva dítěte v pořádku (viz bod Úmluvy o právech dítěte – dítě má mít prostor pro sdělení svého
názoru, být slyšeno ), ale má to i své háčky. Například tato otázka u čtyřletého dítěte je z hlediska vývojové psychologie irelevantní, ale i u staršího dítěte je tento názor zpravidla jiný v úvahách a mění se v žité realitě. Ostatně
podobná situace je i v případě dospělých- kteří žádají střídavku a v reálné situaci pak zjišťují, že každodenní péče
o dítě je zcela jiná než pouze při krátkodobých setkáních s ním. Důležitým faktorem je vývojová úroveň dítěte
a v neposlední řadě i to, že dítě je ve svých názorech výrazně ovlivněné tím z rodičů, u kterého se nachází v péči
(a velmi často péči nevhodné- právě pro to ovlivňování proti druhému z rodičů). Přenechávání rozhodování dítěti
o tom zda ke styku má či nemá dojít, zda bude či nebude realizován podle současných požadavků a nálady svědčí
proti vhodným rodičovským postojům. Rodič, který není schopen či ochoten motivovat dítě ke styku s druhým
rodičem, který má o dítě zájem, neprokazuje dobré výchovné schopnosti. Ostatně ve stejné Úmluvě o právech
dítěte se také praví, že dítě má právo na oba rodiče! V praxi to pak znamená, že rodič (jedno zda matka, či otec)
respektuje také práva dítěte.
Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že jsem zastánkyní střídavé péče - ale za podmínek, kdy mají rodiče vhodné
výchovné předpoklady ke zdravému rozvoji dítěte, kde jsou tedy schopni nahlédnout a také zohledňují zájmy
dítěte před zájmy svými. Tedy například tam, kde nemají snahu dítě převychovávat po návratu od druhého
z rodičů, a také tam, kde je to pro dítě vhodné i z důvodů neměnění školky, školy (podle mých zkušeností se
množí případy docházky do dvou školek, škol), a především dítě takové střídání přinejmenším psychicky unese
a spíše může ze střídání prosperovat. Všichni, kdo pracují s dětmi vědí, že jsou děti, pro které změny znamenají
výrazný stres a negativně ovlivňují jejich zdravý vývoj.
Po umožnění legislativou také narostly žádosti o privátní posudky jedné ze stran. Domnívám se, že hlavní zásadou by mělo zůstat, že nezbytnou součástí znaleckého posudku je vyšetření všech zúčastněných – jinak se jedná
spíše o zprávu z vyšetření- i když opakovaných a vždycky by mělo být explicitně vyjádřeno, že s druhou stranou
(matkou či otcem) psycholog nehovořil, nevyšetřil jí - třeba proto, že neměl možnost.
Při tlaku na rychlost zpracování posudků je poměrně často opomíjena zásadní věc – opakované setkání
s účastníky. Při jednorázovém vyšetření obvykle sociálně zdatnější rodiče vědí jak ohledně např. případného
styku hovořit . Často slýcháme „Až rozhodne soud, zařídím styk dítěte podle toho, do té doby ne - ovlivňoval/a by
dítě proti mně… nebo „Nebudu nijak bránit dítěti ve styku – kdykoli si otec/matka řekne, může dítě vidět – a vice
versa – Kdykoli dítě bude chtít, může otce/matku vidět…“ Praxe ukazuje, že při opakovaných setkáních s časovou
prodlevou je možno lépe ověřit skutečné schopnosti rodičů akceptovat i negativní stránky toho, že se dítě stýká
s „tím druhým“ – například změny v chování dítěte, které jsou před stykem i po něm – a jsou zcela zákonité.
Rodič s dobrými výchovnými předpoklady se s nimi dokáže vyrovnat – nedokáže-li, konzultuje např. s odborníky
jak se zachovat v zájmu dítěte.
Dostávám se tak k oblasti etických problémů znalecké psychologické praxe, kdy i tato oblast je ve vývoji.
• Podle čeho se řídíme v této oblasti? Je dostatečný slib znalce a etický kodex ČMPS nebo koho?
• Klademe dostatečný důraz na zodpovědnost při znalecké činnosti?
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• Na profesní nezávislost mezi klienty a společností (obdobně jako u sociální práce)?
• Máme někde oporu / zastání, když uvážlivě ve svých rozborech upřednostníme etiku (například zájem dítěte
nad zájmem rodičů? Je to EK AKP, EK ČMPS? Při aktuálně nedostatečném a nejasném E kodexu?
• A jaký je skutečný prostor pro situační (individuální) řešení dilemat?
• Jak jsme na tom v profesní aréně?
• Kdo je vlastně při znalecké činnosti naším klientem? Čí zájem hájíme při zjišťování?
Ráda bych zdůraznila, že nelze být zcela objektivní, i když se můžeme o objektivitu snažit!
Je klientem v případě opatrovnických věcí pro znalce zadavatel? Nebo rodiče? Nebo dítě? Nebo…? (Znám
právníky i soudce, kteří tlačí na to, aby byli pro znalce zadavateli oni)
Rodiče – jejich zájmy někdy hájí právníci –hlava nehlava-, nebo jsou rodiči vyměněni.
Je opravdu vhodný postoj (často podporovaný OSPODem – neplatí na dítě = nemá nárok na styk s ním, či bylo
násilí na rodiči = bude násilí na potomkovi) i pro znalce?
Děti – opravdu hájí jejich zájmy OSPOD? Soudy? Je zohledněn zájem dalšího vývoje dětí? Je v zájmu dětí, aby si
z nich rodiče dělali partnery, aby je činili zodpovědné za „štěstí“ matky či otce (jak někdy imponuje sociálním
pracovnicím)? Má to platit i pro znalce?
A co společnost? Je i pro ni prospěšné, aby vyrůstaly v ovzduší nenávisti, dehonestace vůči jednomu z rodičů?
Zvažujeme to vždy ve svých posudcích? Ostatně proklamovaná sanace rodiny je často v praxi dysfunkcí OSPOD,
ponechávání dětí v nevhodném prostředí velmi dlouho, za každou cenu (zažila jsem výrok znalce –„ Nemůžeme
přece maminku připravit o všechny děti“ – v případě svěření jednoho dítěte otci a dvě ponechány v péči matky,
která nadále blokuje styk dětí s otcem…
I ve věcech opatrovnických nastal návrat k heslu „Lepší špatná rodina nežli instituce“ – což je děsivé právě s ohledem na vývoj dětí (i v souvislosti s pěstounskými rodinami, výchovou prarodič…)
• Existuje a jaká je obrana proti „nájemným znalcům“, kteří napíší posudek v tom smyslu , jak si přeje klient bez
ohledu na skutečnosti? Či dokonce aniž klienty vyšetřili! Víme, že takoví v našich řadách jsou. Krom jiného je
s nimi spojen i pohled veřejnosti na profesi znalců a psychologů vůbec - takže by nám tato problematika neměla
být lhostejnou.
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Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
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Výraz rodinná diagnóza se dnes téměř neužívá, místo něj se mluví o hodnocení rodiny (family assessment). Rodina s biologickými dětmi nemůže být v psychologickém a biologickém smyslu nikdy zrušena.
Přiměřená výchozí otázka pro hodnocení rodiny v rozvodové situaci z restorativní perspektivy (tedy z hlediska
zaměřeného na napravování škod a jejich prevenci) je:

Jak se mohou dál rodiče podílet na výchově dítěte?
V některých případech je na místě ji doplnit otázkou: „Existuje důvod pro to, aby byl styk dítěte s rodičem
omezen, nebo aby mu bylo ve styku s dítětem bráněno?“ Tato druhá otázka přichází v úvahu, když je podezření na duševní nemoc dospělého (zejm. schizofrenii, depresi), poruchu osobnosti (zejm. asociální p.o.), závislost
na návykových látkách. Sama diagnóza ale nemá rozhodovat, rozhoduje chování dospělého k dítěti, případně
k dalším členům rodiny. Stejná otázka přichází v úvahu i při podezření na špatné zacházení s dítětem (týrání,
zanedbávání, zneužívání).
Otázky typu „Jakou mají rodiče osobnost?“, „Jaké mají rodiče výchovné schopnosti?“, „Jaký mají rodiče vztah
k dítěti, případně dítě k nim?“ směřují k tomu, aby byl porovnáváním těchto charakteristik vybrán vhodnější rodič a jemu bylo dítě svěřeno do výchovy. V pozadí je předpoklad, že se jeden z nich na každodenní péči podílet
nebude. Takovým rozhodnutím je za rozvod potrestán rodič a nepřímo je trestáno i dítě. Jde tedy o rámec uvažování odpovídající retributivní (trestající) spravedlnosti.
V restorativní perspektivě je možné se zaměřit na to, v kterých oblastech života dítěte a jakým způsobem se
rodič angažoval v době před rozvodem. (Oblasti života jsou lépe uchopitelné než potřeby. Lze je u školních dětí
členit např. takto: jídlo, zdraví, hygiena, vzdělávání, zájmy, kontakty se širší rodinou, kontakty s jinými lidmi…).
Na totéž se lze zeptat ještě jednodušeji: Co spolu před rozvodem rodič a dítě dělali? V pozadí této otázky je
předpoklad, že se rodiče se mají na výchově dítěte podílet pokud možno jako dosud. (To je tzv. „aproximativní
pravidlo“ diskutované v současnosti v souvislosti s rozhodováním o dětech během rozvodu v USA.)
V restorativní linii by bylo možné pokračovat následujícími otázkami, které rozvíjejí výchozí otázku:
Jak společné činnosti s rodičem vnímalo a hodnotilo dítě?
Jak tyto společné činnosti vnímal a hodnotil rodič?
O jakých tématech častěji komunikovali?
Jak tuto komunikaci vnímalo a hodnotilo dítě?
Jak tuto komunikaci vnímal a hodnotil rodič?
Má rodič dostatek vřelosti, způsobilosti určovat dítěti hranice a monitorovat jeho chování v době, kdy dítě není
v jeho blízkosti?
Existují případně nějaké potřeby dítěte, které rodič až dosud nenaplňoval, ale v budoucnu by je naplňovat mohl?
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Jak je rodič schopen komunikovat s druhým rodičem o záležitostech týkajících se dítěte?
Jakým způsobem rodič předává dítě druhému rodiči, pokud spolu nežijí?
Existují nějaké překážky bránící rodiči pokračovat v péči/ výchově dítěte?
Co může rodič udělat pro překonání těchto překážek?
Jsou pro překonání těchto překážek nutné nějaké zdroje a jsou k dispozici?
Jaká je naděje, že se podaří tyto překážky překonat?
Jak vypadá nyní denní a týdenní režim dítěte? Jak s ním koresponduje plánovaný kontakt s rodičem? Jak plánované změny hodnotí dítě?
Jak vypadá prostředí, ve kterém dítě nyní žije? Jaké změny jsou v tomto ohledu plánované? Jak se k nim staví
dítě?
Jaký životní režim dítěte a jaké prostředí by mohl po rozvodu nejvíce vyhovovat potřebě dítěte být ve styku
s oběma rodiči?
Má dítě „zvláštní potřeby“? Pokud ano, jak se s nimi rodič vyrovnával před rozvodem?

Poznámka k metodám
Základním východiskem bude vždy rozbor dokumentace a rozhovor znalce s rodiči a dítětem.
Pozorování přirozeného prostředí dítěte a chování dítěte v tomto prostředí je žádoucí. Otázkou je strukturování
popisu a jeho vyhodnocování. Je zde riziko nereflektované projekce osobních norem posuzujícího.
Pozorování interakce dítěte/dětí a rodičů je možné a žádoucí. Také pozorování interakce rodičů je možné a
žádoucí. Tuto interakci může znalec tematicky usměrňovat. Analýza interakce nemá standardy. (Lze škálovat
obvykle užívaná kritéria: např. jasnost, tematická návaznost, respekt k druhému jako k osobě, respekt ke stavu
druhého, vyjadřovaná emocionalita, přiměřenost požadavků.)
Soubor běžně užívaných psychologických testů nemusí být dostatečně relevantní. Významný může být u případů
vážných abnormit (viz výše), a také u případů nařčení z abnormity, které se v rozvodových přích nezřídka vyskytují.
Specifické techniky pro hodnocení kvality vztahů nebo pro hodnocení percepce členů rodiny mezi sebou nemají
potřebné psychometrické kvality (validitu, reliabilitu).
Osobní anamnéza dospělých je relevantní vždy. Otázka je – podobně jako u testových výsledků – jak ji prezentovat v posudku, který má k dispozici druhá strana.

Speciální problémy
Odcizení dítěte a rodiče nejde změřit. Lze ho konstatovat z řady indicií. U větších dětí se skoro nedá odlišit
autentický postoj dítěte od indukovaného postoje. U většího dítěte není odpor k rodiči překonatelný žádným
jednoduchým opatřením a je nutné ho zohledňovat jako významný faktor.
U mladších dětí je nevhodné ptát se, který rodič by byl přijatelnější jako hlavní pečující osoba, taková otázka je
přenášením odpovědnosti dospělých na dítě.
Dospělí i děti jsou v průběhu rozvodu vysoce stresováni. Tento stres je „normální“ – adekvátní situaci zásadní
životní změny. Rozvodový stres nevyhnutelně ovlivňuje výsledky v testech, v projektivních metodách i ve všech
ostatních použitých metodách. Také soudní proces je stres zesilující obrany a sebestylizaci.
Jednou z forem manipulace může být agravování příznaků stresu u dospělých i u dítěte (podle reference dospělého), v extrémním případě i indukování těchto příznaků u dítěte. Indikátory manipulace zatím systematicky
popsány nemáme.

Poznámka ke znalectví jako k profesi
Profese má mít reprezentaci, tato reprezentace musí být legitimovaná příslušnými profesionály.
Profesní reprezentace by měla doporučit a garantovat standardy práce.
Profesní reprezentace by měla reagovat na případy „špatné praxe“.
Profese má mít specifické vzdělávání pro ty, kdož do ní vstupují a průběžné vzdělávání pro ty, kdy ji vykonávají.
Profese má mít fórum v podobě periodika.
Profese má mít fórum pro přímou výměnu zkušeností (schůze, semináře, konference).
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vyžádané soukromou
osobou (kasuistiky)
MUDr. Marie Foltýnová
Psychiatrická ordinace, Ostrava
e-mail: almafo@seznam.cz

Motto:
„Nespravedlnost člověk nepozná, dokud není páchána na něm samotném.”
										
Neznámý autor
Kasuistika 1
Dne 2. 8. 2013 na základě pokynu klienta nezl. J. O. nar. 9. 3. 2005 požádána soudní znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace psychiatrie dětí a dorostu MUDr. Marie Foltýnová k vypracování znaleckého
posudku a znaleckému zkoumání Podrobila tyto otázky:
Posuďte, zda posuzovaný trpí ,akutní posttraumatickou stresovou poruchou-stavem po komoci mozku, nebo
jiným poškozením psychického zdraví, jak se toto poškození projevuje, jaké jsou společenské, právní a sociální
dopady tohoto případného poškození v současnosti? Jaká je prognóza vývoje do budoucna?
Zda a případně v jaké míře bylo poškození psychického zdraví posuzovaného vyvoláno úrazem utrpěným při
pádu automatu na pamětní mince dne 5. 5. 2012?
Proveďte bodové ohodnocená následků úrazu ve formě ztížení společenského uplatnění nezl. J. O. dle vyhlášky
MZ č.440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v plném znění.
Odd. pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FNO, kde nezletilý hospitalizován od 5. 5. 2012 do 10. 5. 2012:
Propouštěcí zpráva z odd. pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FNO, kde nezletilý hospitalizován od 5. 5. 2012
do 10. 5. 2012:
Nynější onemocnění: dnes na Pradědu ve vstupní hale pád skříně s automatem na pamětní mince na hlavu z výšky
cca 2 metrů, po pádu na zem přimáčknutý. Primárně bezvědomí, poté somnolentní až soporozní, přítomnost
flekční, poté decerebrační postavení končetin, zvracel, deviace bulbů doleva, proto OTI, UPV a transfer cestou
LZS na halu UP. Zde diagnostika celotělové CT a AG bez známek traumatu mozku, krku, plic či břicha, susp.
fraktura pravého bérce ošetřena traumatology. Obj.- zaintubován, porucha vědomí s farmakologickým spolupodílem.
Neurologická vyšetření
Cílené vyšetření dětským neurologem 5. 5. 2012 v 14:18: Obj.: zaintubován, porucha vědomí s farmakologickým
spolupodílem.
Ré: porucha vědomí charakteru kómatu s farmakologickým spolupodílem na podkladě kraniocerebrálního
poranění s lucidním intervalem v úvodu, tranzientní deviací bulbů doleva a tonickou flexí LHK, zvažován traumatický extravazát, kontuze mozku, event. rozvoj edému mozku. Aktuálně při utlumení v úvodu vyšetření
kvadrupyramidová symptomatologie, k event. lateralizaci se nelze vyjádřit.
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Cílení vyšetření dětským neurologem 7. 5. 2012 10:04 hod.: Obj.: při vědomí, eretický, křičí, obtížně vyšetřitelný,
vulgarismy, místy se aktivně brání vyšetření, krátce zklidnitelný, orientován základními údaji je. Závěr: výrazný
eretismus, agitovanost u chlapce, který jinak neurotopicky negativní, nelze plně vyloučit i podíl počínajícího psychoorganického syndromu excitačního typu..
CT mozku, hrudníku, břicha, pánve 5. 5. 2012 14:31: bez traumatického nálezu
Průběh: chlapec s výše uvedenou anamnézou (komoce mozková, fraktura pravého kotníku) přijat k péči na OPRIP A, Přijat na UPV, osteosyntéza pravého bérce provedena následující den, poté odtlumen a extubován, při
extubaci přetrvává neklid, řešen Tiapridalem s úspěchem. Postupně po neurologické stránce zcela úprava, nyní
plně kontaktní, spolupracující, kardiopulmonálně zcela stabilní, lokální nález na periferii pravé DK vyhovuje,
akra teplá, prokrvená, algický není. Přeložen na oddělení dětské neurologie k dovyšetření.
Hospitalizace na DN FNO od 10. 5. do 16. 5.
2012:
Psychologické vyšetření 11. 5. 2012: chlapec mladšího školního věku po traumatu. Aktuální úroveň mentálních
schopností v pásmu nadprůměru. Výrazně disharmonický profil schopností, nonverbální schopnosti převažují
nad verbálními. Oslabení v percepční složce, vzhledem k celkovému profilu výkonu oslabené psychomotorické
tempo. Paměťová a pozornostní složka odpovídá celkovému nadání chlapce.
EEG: Elektrogeneza odpovídající věku, v průběhu HV nespecifická abnormita T-O bilat., výrazněji vpravo. Bez
specifické Epi abnormity.
Organicita aktuálně neprokázána.
Po propuštění z dětské neurologie 16. 5. 2012 více unavený. Od konce června 2012 se začaly objevovat bolesti
hlavy cca 1x do týdne.
MRI mozku: 28. 8. 2012: obraz charakteru nespecifických změn frontálně vlevo navazující na frontální roh postranní komory a subkortikálně frontálně vpravo- může jít o postkontuznízměny ve smyslu gliózy, zakrvácení ani
další ložiskové změny neprokázány.
EEG 28. 8. 2012: Elektrogeneza v širší věkové normě, hrubě abnormní pro četnou generalizovanou epi abnormitu
s ložiskem T vlevo. Neurologické vyšetření 28. 8. 2012: recidivující tenzní cefalea s migrenosními prvky u chlapce
po sdruženém kraniocerebrálním poranění char. těžké mozkové komoce. (Nastaven na Topamax)
Hospitalizace na DN FNO od 24. 3. 2013 do 31. 3. 2013
Video EEG monitorování denní ( 6hod). V relaxované bdělosti elektrogeneza odpovídající věku. Opakovaně krátké výboje sekundárně generalizované Epi aktivity vycházející z levé frontální oblasti (v zachycených úsecích bez
detekovatelné klinické odezvy
Psychologické vyšetření 29. 3. 2013: Zhodnocení kognitivních funkcí s odstupem půl roku. Aktuální mentální
úroveň chlapce v pásmu nadprůměru, v korespondenci s předchozím testováním rovněž ve prospěch nonverbálních testů. Celkový profil kognice hodnocen jako disharmonický. Výrazně nadprůměrný výkon v úkolech
vyžadujících dobrou percepční organizaci a plánování, dále v úkolech vyžadujících rychlé pracovní tempo.
Naopak průměrný výkon podal v úkolech verbálních (všeobecné znalosti, abstraktně logické uvažování).
Celkově pozornost ve všech složkách výrazně oslabena, možná spolupodíl terénu ADHD. V časové ose došlo
v sedmi sledovaných kognitivních funkcích ke zlepšení (ve srovnání s vyšetřením 9/2012), výjimkou jsou vybrané verbální schopnosti, percepční diskriminace beze změn. V grafickém projevu však značná diskrepance
s předchozím vyšetřením. Došlo k progresu organických znaků, dominuje impulzivita, disproporčnost, celkově
menší úhlednost grafického projevu (kresbou i písmem). Avšak celkově hodnoceno výrazné zlepšení kognitivních funkcí u chlapce s nadprůměrným intelektem (premorbidně předpokládám, koresponduje) a určitými
organickými znaky v grafickém projevu susp. podílem ADHD symptomatiky.
Průběh: Chlapec s kraniocerebrálním poraněním charakteru těžké komoce mozkové a pravděpodobně kontuze
mozku F oboustranně z května 2012 přijat k vyšetření susp. záchvatovitých projevů, psychických změn, bolestí
hlavy. Ambulantně nasazen Topamax. Na oddělení vysazena antiepileptická medikace, provedena EEG video
monitorace- elektrogeneza odpovídající věku, opakovaně krátké výboje sekundárně generalizované epi aktivity
vycházející z levé frontální oblasti (v zachycených oblastech bez detekovatelné odezvy), EMG na tetanii pozitivní. Podrobně zhodnocen psychologem. Vysazen topamax, zahájena postupná titrace levetiracetamu. Pobyt
na oddělení bez komplikací, chlapec subjektivně bez bolestí hlavy, klidný. Celkově nezralý, hravý, zvýšeně unavitelný, projevy hyperaktivity. Zjevný klinický záchvat nepozorován. V celkově dobrém stavu dimitován domů.
Dg. závěr: Cefalea tenzní v kombinaci s migrénou bez aury, ADHD s projevy poruch koncentrace) diff. Dg. Epi paroxysmy charakteru atypických absencí) v návaznosti na proběhlé kraniocerebrální poranění charakteru těžké komoce
mozkové s pravděpodobnou kontuzí mozku F bilat.
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Psychologické vyšetření amb. 1
14. 9. 2012 : Závěr: chlapec vývojově raného školního věku. Mentální výkon aktuálně v mezích normy, zachyceny
výrazné disproporce v rozložení výkonu, podíl úrazového děje je možný, ale dynamicky zhodnotím až po časovém
odstupu. V cílených metodách zachyceny možné známky organicity. Vzhledem k dominujícím potížím (i dle
sdělení rodičů v anamnéze) a mechanismu úrazu, předpokládám spíše postižení emočně volní se zvýšenou unavitelností a zpomalením psych. tempa.
• WISC: IQ 100, verb. IQ 90, perf. IQ 110- disproporce výrazná, disharmonický profil.
Organicita: Dle BGT: V BGT: čas prodloužený, HS 59 sten 5 v kvantifikaci pro organicitu bpn, v kvalitativním rozboru ale známky zachycuji.
Dle DAP: simplexní zobrazení, jednoduché linie bez přechodu k syntéze. O skore 6, F skore 1, dle diferenciace
zjevné znaky organicity.
Doporučuji proto především snížení zátěže, zamezit přetížení z únavy.
Psychologické vyšetření amb. 2
10. 12. 2012:
IQ 114, intelektová výkonnost se v globále drží.
dle BGT: čas 4’25”, zkrácený, HS 44, sten 2, zřetelné znaky organicity (a zhoršení proti předchozímu vyšetření),
také v kvalitativním rozboru známky zachycuji (kolize, distorze tvarů).
Dle T: obkresl.: HS 8, sten 3-4, v popř. známky organicity
Dle DAP: disproporční asymetrická postava, převažují jednoduché linie. O skore 5, F skore 4, dle diferenciace
spíše známky organicity.
Ré: Chlapec vývojově raného školního věku, aktuální mentální výkonnost celkově nadále v mezích horní normy.
V cílených metodách opakovaně zachycuji známky organicity s dominujícími potížemi v emočně volní složce, je
zvýšená unavitelnost a bradypsychysmus, jsou i znaky možného rozvoje prefrontálního syndromu poúrazově
(rodiče pozorují častější používání neslušných slov. Problémy v zátěži se spíše prohlubují, zvažuje se doporučení
k redukci školní zátěže, je objednán do PPP.
Psychologické vyšetření - amb. 3
dne 4. 10. 2013
WISC: IQ 121, verb. IQ 108, perf. 129.
2 Organicita x neuroticita:
Dle BGT: čas 4’03” zkrácený, HS 74, sten , bez znaků organicity.
Dle DAP: disproporční asymetrická postava, detaily nechybí, ale nepropracovány. Hodnocení: O skor sten 4, F
skor 4 sten, C skor 4 sten, jen diferenciace O a F skorů , pro organicitu bpn, či jen diskrétně, snad spíš svědčí pro
neprocvičenou grafomotoriku a kresba je celkově na nižší úrovni, než je aktuální intelekt.
Pozornost, zátěžový test:
Dle NK: stenové hodnocení 7-9, nadprůměrný výkon vzhledem k věku, ale průběhová křivka s mírným zhoršováním
v čase, obtížně zvládá stereotypní zátěž, je výrazný emoční doprovod (mračí se, pak pláče).
Závěr a doporučení: chlapec vývojově raného školního věku, v péči asi rok na doporučení neurologa, stav po úrazu
5/2012. Aktuální mentální výkonnost celkově v mezích nadprůměru, disharmonický profil, lepší výkony v performační
složce, výkon se mění dle úrovně motivace (při dobré je až superiorní), je pravděpodobný také vliv pamětního přenosu
z minulých vyšetření stejnou metodou, V cílených metodách známky organicity či neuroticity výrazně nezachyceny, snad
diskrétně anebo v kresbě se odráží jeho nižší grafomotorické dovednosti (vždy nerad maloval). Pozornost ve věkovém
nadprůměru, při stereotypní činnosti je zvýraznění emočních projevů, labilita a iritabilita.
Doporučuji nadále dítě nepřetěžovat, zatěžovat postupně. Kontrola dle potřeby neurologa s odstupem jednoho
roku, aby se zredukovala možnost zkreslení výsledků paměťovým přenosem.
Psychiatrické vyšetření
vyšetření 31. 7. 2012:
Důvod vyšetření: poúrazové změny chování. Přetrvávají bolesti hlavy, s večerním maximem, je zvýšená unavitelnost. Dle rodičů roztěkaný. Poruchy spánku nejsou.
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Explorace: vchází klidně, všechny úkony provádí překotně, porušena jemná i hrubá koordinace. Snížená
výbavnost- vzpomíná na základní věci, snížená koncentrace- musí se mu připomínat plnění úkolů, rozptyluje se,
někdy ani instrukce nezaznamená. Kresba nese známky organicity. Pokud není zaměstnán, poklepává nohama,
poposedává, až spadne z křesílka na zem. Kývavé pohyby trupu předozadním směrem, pokud se nudí. Lucidní, orientován, odpovědi přiměřené, často po latenci, roztěkaný. Nálada-normoforie, afekty v zátěži pravděpodobné.
Myšlení koherentní, bez bludů.
Dg. závěr: akutní posttraumatická stresová porucha.
Při kontrolním vyšetření zvažována symptomatologie ADHD, nastaven na Ritalin.

Anamnestické údaje
RA: bez pozoruhodností
OA: Porod ve 40 týdnu gestace, spontánně, záhlavím, porodní váha 3400 g, míra 51 cm, Apgar skóre 8-10-10
bodů. Porod a poporodní adaptace na novorozeneckém oddělení je fyziologický, bez problémů. Dítě dobře
pije, prospívá, ikterus nemá. Kaefalhaematoma ext. reg. parietalis l. dx. Prodělal běžná dětská onemocnění,
z dětských kontagiozit prodělal varicelu. Ve školním věku nemocen nebyl. Operace- do inkriminované události
neměl. Úrazy: v 5–6 letech byl ošetřen v celkové anestezii pro úraz- ránu na břiše- bylo to jen v podkoží.
Psychomotorický vývoj: jako kojenec byl klidné dítě, v noci se častěji budil, psychomotorický vývoj probíhal
v normě, s pomočováním problémy neměl, logopedickou péči měl v předškolním věku.
Školní anamnéza: mateřskou školu navštěvoval od 3,5 let, adaptoval se dobře, byl hodnocen jako šikovné, klidné,
bezproblémové dítě.
Do 1. třídy základní školy nastoupil v šesti letech. Zvládl se samými jedničkami, slabší byl ve čtení a psaní, matematika byla bez problémů, kreslení ho nebavilo. Ve škole nebyly stížnosti na jeho chování. Stejně tak pobyt ve školní
družině zvládal bez potíží.
Potíže po úraze
Do 2. třídy nastoupil v září 2012, ve škole měl potíže, byl strašně unavený, když měl odpoledne dělat úkoly,
nemohl, bolela ho hlava. Měl migrény a zvracel v srpnu- na MRI zjištěno ložisko. Neurolog to řešil nasazením
antiepileptické léčby, protože bylo riziko epilepsie. V současnosti užívá Keppru 1-0-1. Psycholog doporučil spolu
s pedagogicko-psychologickou poradnou snížení počtu vyučovacích hodin, od pololetí chodil do školy jen na dvě
hodiny denně. Už neměl domácí úkoly, dělal méně úkolů než ostatní. S paní učitelkou řešili, že se mu zhoršilo
písmo, vrtěl se, byl unavený, položil si hlavu na lavici. Psychiatr mu nasadil Ritalin. S Ritalinem byl schopen
ve škole částečně fungovat.
Vzhledem k tomu, že požadavky 2. třídy nezvládl, 2. třídu opakuje ve školním roce 2013/2014. Nebyl klasifikován z JČ.
Změny v chování nezletilého po úraze: změna nastala v tom, že je na jedné straně hodně unavený, ale i hodně
aktivní, neumí odpočívat, brzy ráno vstane, má tendenci třeba 3 hodiny stavět lego, pak je podrážděný. Je
přecitlivělý na jakýkoliv podnět, začne reagovat vulgárně, i na rodiče výrazy „debile, kreténe”, tluče se do hlavy.
Zpočátku po propuštění z nemocnice příbor držel naopak. Ty těžké stavy byly minimálně půl roku, pak když měl
Ritalin a úlevy ve škole, se to začalo zmírňovat. Před úrazem tyto projevy nebyly.
Spánek: špatně usíná, je uvrtěný, obvykle usne až ve 21,30 hod. Dříve usínal dobře. Budí se i v 6 hodin ráno.
Odpovědi na otázky kladené zadavatelem
Ad 1: U posuzovaného nedošlo k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, neboť u něho došlo v poúrazovém
období k bezvědomí, v němž byl následně udržován farmakologicky, na vlastní úraz má amnézii. Nicméně došlo
u něho k rozvoji postkontuzního syndromu, který se projevil ve složce emoční (emoční labilita, iritabilita, dysforické rozlady), ve složce pozornostní, došlo ke zvýšené unavitelnosti centrální nervové soustavy, bradypsychismu (tedy zpomalení psychických funkcí). I přes dobrý intelekt nebyl schopen zvládat běžné požadavky 2. třídy
základní školy právě vzhledem k výše uvedenému.
I když ze znaleckého hlediska nelze vyloučit drobné projevy poruchy pozornosti a aktivity, tedy ADHD v předchorobí,
zhoršení fungování po úraze nelze dávat do příčinné souvislosti s touto neurovývojovou poruchou a souvisí s poškozením
mozku v důsledku traumatu.
Vzhledem k plasticitě dětského mozku dochází s časovým odstupem ke zlepšení psychických funkcí, v současné
době přetrvávají drobné potíže v oblasti emoční. Prognóza vývoje do budoucna se jeví příznivá.
Ad 2: I když ze znaleckého hlediska nelze vyloučit v předchorobí drobné projevy poruchy pozornosti a aktivity,

Str. 75

2. ostravské konference soudních znalců
Znalecké posudky vyžádané soukromou
osobou (kasuistiky)

tedy ADHD, zhoršení fungování po úraze nelze dávat do příčinné souvislosti s touto neurovývojovou poruchou
a souvisí s úrazem utrpěným při pádu automatu
Ad 3: U posuzovaného došlo v důsledku úrazu k výraznému ztížení sociálního fungování, nebyl schopen
plnohodnotně zvládnout požadavky 2. třídy základní školy, kterou v současnosti opakuje. Pro únavu, bolesti
hlavy a emoční labilitu a irritabilitu nebyl schopen běžných volnočasových aktivit přiměřených jeho věku.
I nadále je trvale medikován antiepileptiky k prevenci možných epileptických záchvatů a k prevenci migrenozních
bolestí hlavy. Je medikován psychostimulancii na zlepšení koncentrace pozornosti.
Znalkyně toto postižení hodnotí dle vyhlášky MZ č.440/2001 Sb. jako 014 vážnou mozkovou nebo duševní poruchu po těžkém poranění hlavy 500 body.

Kazuistika 2
Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného. Domitius Ulpianus
Výpis z protokolu svědka -matky nezletilého ze dne 11. 5. 2010: Matka nezletilého uvedla, že na podzim 2002 se
seznámila s otcem nezletilého, ve společné domácnosti žili od jara 2003. Syn se narodil v r. 2004. S otcem nezl. Se rozešla
v červenci 2005. Zanechal ji bez finančních prostředků, nekomunikoval s ní, někdy přijel za synem, který k němu nechtěl
jít, protože to byl pro něj cizí člověk. V létě 2006 OS v HK rozhodl o úpravě styku s otcem. Syn z návštěvy měl psychické
problémy, neznal ho. Na podzim r. 2009 Adam matce sdělil, že mu tatínek ukázal holý zadek, když to matka otcovi
vyčetla, tak na to reagoval, že na tom nic není, když chce syn vidět otcův nahý zadek.
Otec syna hlídal 2. 4. 2010. matka odešla do práce a vrátila se večer kolem 19,30 hod. Syn byl proti předešlým zvyklostem vykoupaný, oblečený v pyžamu, připravený ke spánku. Při minulých návštěvách po příchodu matky otec se synem řádili. V sobotu měla jet ke známým psát bakalářskou práci, vadilo mu to, chtěl být s Adamem a kladl si podmínky,
kdy může odjet a kdy má přijet. Hádali se před synem a on z toho byl vyděšený, rozešla se s ním ve zlém.
Dne 4. 4. 2010 se dozvěděla od babičky, že otec nechal syna fotit z časopisu nahou paní a že mu ji dokonce
vystřihnul. V časopise byla i mrtvolka dítěte. Syn jí (matce) řekl, že by chtěl mít takovou mrtvolku, kterou by si
chtěl celou očuchat, líbat ji, kousnout do ní. Dále syn říkal, že si s tatínkem hrají, sundají si ponožky, třou si chodidla, sundají si kalhoty, třou se zadečkama, pak se otočí a takhle se nahýma pindíkama ťukají. Rukama přitom
ukazoval, jak se ťukají. Ukazoval ukazováčky obou rukou, které směřovaly proti sobě, pak ukazoval, že se pindíkama třou kolem dokola. Ten večer už s Adámkem nic neřešila.
Následující den v pondělí 5. 4. 2010 si večer při koupání povídali. Ona synovi řekla, že tu hru s pindíkama nepochopila. Chtěla po Adámkovi, aby jí tu hru ukázal. On jí opětovně zopakoval: Takhle se ťukáme pindíkama.
Opět ukazováčky ukazoval proti sobě, svýho pindíka si vzal do jedné ruky, přetáh si předkožku a ukazováčkem
druhé ruky ukazoval, jak se pindíkama oťukávají a nakonec se třou pindíkama dokola. Dle ní to bylo spontánní,
bylo vidět, že to bere jako hru. Syn matce ukazoval, že ho otec líbá na oči, pusu a po celém těle.
Dne 12. 4. 2010 byl večer syn smutný, že musí jít do školky. Ptala se, zda ho něco trápí. Ptala se, čím ho zlobí babička
s dědou a čím ho zlobí ona. Nakonec se zeptala, jestli ho něčím zlobí tatínek... Potom se zeptala. aby jí řekl jak hrajou
s taťkou tu hru, že to nepochopila Adam řekl: maminko, vždyť jsem ti to ukazoval. To se s tatínkem svlékneme (stáhl
si kalhoty) aby jí to prakticky ukázal a znova jí ukázal, jak se ťukaj pindíkama a pak se třou kolem dokola. Pak se ho
zeptala, jestli má u toho přetaženýho pindíka, jak jí to ukazoval, když se koupali. Z vyprávění pochopila, že ano. Adam
jí řekl, že nejdříve je pindík světlý, bledý, a když se třou dokola, tak zčervená. Pak říkal, že čůrání je světlé a na konci,
když jsou ti pindíci červení tak to není průhledné, ale bílé. Ještě se ho zeptala, jestli tatínek leží a jestli ho přitom líbá
po celém těle, tak odpověděl, že ano, ukazoval jí, že ho líbá na oči, pusu a pak po celém tělíčku. Ona se ho zeptala, zda
i na pindíkovi. Adámek na to řekl, že to je nehygienické. Na to se ho zeptala, že když to s tatínkem takhle dělají, jestli si
potom jdou vyčistit zuby a vypláchnout pusu. Adámek na to odpověděl, že ne, ale dle jejího názoru to nebyla pravdivá
odpověď. Neodpovídal jako předtím, ta jeho odpověď byla jiná.
Dne 3. 4. 2010 byla matka se synem v Týništi. Syn se nemohl vyčurat, měl slzy v očích, to se dozvěděla od známého, že měl přirození velmi oteklé, že si stěžoval, že ho to bolí. Adamova zvětšeného přirození si všimla večer
při koupání. Do žádné souvislosti to nedávala. Adámek si stěžoval, že ho přirození bolí.
V souvislosti se zácpami se Adama ptala, jestli mu tatínek nějak ubližuje, například strká přirození či prst
do zadečku, nepamatuje se na to, nechce se o tom bavit..
Výslech dědečka (nar.1929)
Po Velikonocích za ním Adam přišel s nápadem, aby se vysvlékli a společně si hráli nazí. On se ho ptal, kde na to
přišel a on mu odpověděl, že si s taťkou také hrají nazí. Dále šel močit na toaletu, vnuk přišel za ním a chtěl, aby
společně čůrali. Odpověděl, že s otcem společně také čůrají.
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Neví od které doby, ale u vnuka pozoroval, že se rád svléká a hraje si se svým přirozením, nebylo to často, ale
docházelo k tomu, tento zlozvyk se ho snažila odnaučit jeho žena.
Na dotaz, jak často je s Adamem, uvede, že je s ním málo. Když je vnuk nemocen, je s ním v dceřině bytě
manželka.
Výslech babičky nezletilého (nar. 1942)
Od podzimu roku 2009 viděla změny v chování vnuka. Tehdy po ní chtěl, aby mu ukázala zadek. Ona se ptala, jak
na to přišel, Adam jí odpověděl, že si s tatínkem také ukazují zadky. V té době byla na toaletě, Adam přišel za ní,
ona ho vyhodila. Adam chtěl, že s ní bude čurat. argumentoval tím, že s tatínkem také čurají společně. Adam
chodil po obědě spát. Musela mu číst pohádky a držet ho za ruku. Ona si zdřímla, Ležela vedle něj. vzbudila se,
když Adam nahý po ní skákal. Ona mu vyhubovala.
Na dotaz advokáta, jaký měl Adam s otcem vztahu, uvede: pěkný. Od Velikonoc 2010 Adam o otci vůbec nehovoří.
předtím vyprávěl, co s tátou dělali, jak si hrál. nyní odsekne: Mlč, nemluv o tom...
Dále na dotaz uvedla, že po Velikonocích se jeho chování velice zhoršilo. je vzteklý, hned brečí. Stal se z něj
samotář. Ztratil trpělivost. Adamovi nemohou říct, že je Erben ve vězení. Adam by si to vyložil tak, že to zavinil
on a nervově by se zhroutil. Bojí se mámu opustit. Nechce chodit k nim ani do školky. Na dotaz, zda projednala
s p. Erbenem ty hry, které Adam popisoval uvede, že ty náznaky přikládala k tomu, že to dělají děti z rozvernosti.
Znalecký posudek z pedopsychiatrie
Bojí se tmy, pak se bojí zlodějů, bojí se ještě zubaře a injekce. On je nemocný skoro pořád, je často nemocný. Kde
bydlí nemá žádného kamaráda. Hraje si sám, protože se mamka učí.
S taťkou rád vidí. S taťkou maluje, ještě s ním kreslí a ještě s ním dělá modelínu a vyrábějí obrazy, papír a dělají
mamce naschvály. Zda s taťkou také vystřihují? A také lepí. Zda si pamatuje, co naposled stříhali a lepili s taťkou?
vystřihovali nahatý paní. Kde vzali časopis,, kde byla nahatá paní? To jsou noviny. Zda se paní Adamovi líbily?
Přitaká, ale opravuje, že byla jenom jedna. Nikam ji nenalepili, ale vystřihli a dali ji do foťáku.Zda mají s tátou
nějaké tajemství? Adam přitaká, že mají. A jaké? Že to nemají říkat mamce, když provedou něco malého, že by
to mamka neviděla, tak to nemají říkat. Mamka už jejich tajemství zná. Jaké měli s taťkou tajemství? “my jsme
měli tajemství..latence.. to nevím..třeli si spolu s pinďourama, to bylo naše tajemství:” Tření pinďourama vymyslel
táta. Zda viděl, jakého má táta pinďoura? Jo. Zda má táta většího pinďoura než Adam? Jo.Když se mečovali, tátovi pinďour nevyrostl. Popírá, že by tátovi něco z pinďoura teklo, když se mečovali... Zda to bolelo? Ne. Tak proč
to nebyla dobrá hra? Dobrá hra to nebyla, protože tátu pinďour bolel. Jako to ví, že tátu pinďour bolel? “Von
to říkal”. Zda se mečovali s tátou pokaždé, když táta přijel? Asi jo, ale jsou to dohromady tři hry. Že se mečovali,
třeli pinďourama, nejdříve se třeli, pak mečovali a pak bouchli pinďourem, zadkem a nohou, to bylo ukončení.
Adam si myslí, že takové věci má taťka rád.“ protože se mu to líbí, chce to se mnou hrát, já mu ale říkám, že to
hrát nebudu.” nechce to s tátou hrát, protože ho potom bolí pinďour. ..Zda se mu po taťkovi stýská? Přikyvuje,
protože je taťka teď nemocnej. Nechtěl by sem s ním hrát nic, ale chtěl bysem s ním chodit ven. Chtěl by jít
do lesa, lezou tam na strom, skáčou z něho. On skákal dolů, táta ležel dole, byl jak trampolína., měl skočit na tátovo břicho. Tátu to nebolelo. Táta nechtěl, aby Adam tátovi skákal na pinďoura.Z da se s taťkou spolu koupali?
Adam se ve vaně koupal sám a taťka myl nádobí od večeře.
Jak se mu spinká? Špatně, protože nemůže usnout. Čeká, až se mu zavřou oči a bude unavenej. Zda se mu zdají sny?
nezdají. Taťky se nebojí... Zda si na nový foťák pinďoury s tátou fotili? Adam přemýšlí, pak sděluje “nefotili”.
Adam se nejistě rozhlíží, neodpovídá. Kam dával taťka Adámkovi pusu? Jenom na čelo a na tvář. Kam dával Adámek
taťkovi pusu. “ještě jsem mu nikdy nedal pusu”. Pak sděluje, že táta vymyslel, aby mu Adam dal pusu na pinďoura a Adama lechtaly chloupky, které taťka na pinďouru má. Táta chtěl, aby mu Adam dal pusu na pinďoura nahoru. Dal mu
jen jednu pusu. Zda tátu také lechtal na pinďourovi? Jo vlastně lechtal, vymyslel to sám. Pinďoury si s tátou drželi každý
sám jednou rukou, když se třeli, mečovali a bouchali. Popírá, že by se někdy díval, jak taťka čurá.“. Co se Adamovi líbí
na tátovi nejvíc? “Mně se na něm líbí všecko”. Taťka umí povídat pohádky... Taťka byl na mamku ošklivý, byl i naposledy, co tam byl, ...křičel, ale Adam neví, co taťka křičel a proč křičel.. Když hráli s tátou hru s pinďourama, zda pinďoury
měnily barvu? Pinďouři byli trošku červení. taťka měl bílý čůrání, to bylo potom, co hráli hru s pindíkama. neviděl, že
by taťka bílé čůrání utřel do kapesníků či do ručníku... Zda si třeli pindíkama zadky? To ne. Pindík si nikdy nestrkali
do zadku. Adam má rád, když ho maminka pusinkuje na tváři. Taťka ho pusinkoval i na bříšku. Na zadku ho taťka nikdy
nepusinkoval. Na zádech ho taťka nepusinkoval”. Když mi dával taťka pusu na pinďoura, tak to příjemný moc nebylo:
Táta nedělal, že by měl v ústech Adamova pindíka. Pusinku na pindíka dával Adamovi táta vícekrát. příjemný to nebylo,
jak ty jeho fousky lechtají. Táta nedával svého pinďoura na Adamova pinďoura. Adam neměl v puse táty pinďoura. Táta
neměl v puse Adamova pinďoura.
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Odpověď na otázku č.1:
nezletilý v minulosti zřejmě trpěl přechodnou duševní poruchou - Poruchou přizpůsobení na iniciovaný styk s otcem, pod obrazem neklidného spánku, projevů motorických tiků, hyperaktivního chování s potřebou psychiatrického léčení a užívání psychofarmak. Dále se u nezletilého v minulosti přidaly projevy neorganické enkoprézy,
léčené úpravou stolice a psychoterapií.
Aktuálně trpí specifickou vývojovou poruchou řeči a jazyka, poruchou artikulace, tato neurovývojová porucha
nesouvisí s posuzovanou věcí.
Dále aktuálně trpí Poruchou přizpůsobení na prožité popisované předčasné sexuální zkušenosti s blízkou osobou
stejného pohlaví, Separační úzkostnou poruchou.
Odpověď na otázku č. 2:
Znalkyně uvádí, že nezletilý po uskutečnění popisovaných aktivit trpěl bolestmi pohlavního údu, zhmožděním
pohlavního údu, změnou barvy kůže do fialové a hnědé, ztíženým aktem močení. Popisované zážitky vzbudily aktuálně
u nezletilého sexualizované chování, předčasné znalosti v sexuální oblasti, zvýšené úzkostné prožívání při koupání
ve vaně. Popisováno je impulzivní chování k babičce i s brachiální agresivitou po styku nezl. s otcem.
Následně znalkyně navrhuje z pedopsychiatrického hlediska bodové ohodnocení, a to: S312 Rána pyje....30 bodů
S 060: Otřes mozku lehký....20 bodů(touto položku zdůvodňuje položkou pro odškodnění psychické bolesti).
Odpověď na otázku č. 3:
Znalkyně uvádí, že z pedopsychiatrického hlediska se u výše jmenovaného jeví poškození zdraví jako vážné,
vzniklo v průběhu popisovaných aktivit nezletilého s otcem, zcela jistě po 2. 4. 2010, Poškození zdraví trvá
i v době současné a bude trvat i do budoucnosti. ...perspektivně existuje u nezletilého nebezpečí, že by mohl sexualizované chování uplatňovat ve svém okolí vrstevníků. Dále je nebezpečí pro psychosexuální vývoj nezletilého,
kdy by se ve vývoji mohl identifikovat s rolí agresora. a vést život s agresivními prvky proti partnerce, partnerovi...
Protokol o výslechu svědka ze dne 11. 5. 2010 + dat. nosič
...Adámku pověz mi, co ještě hrajete s taťkou, když jste doma? ..Že byste nějak bojovali? My bojujeme jako
s tělem. S nohou a jde to i se zadkem s pinďourem a s nohou a s rukou to jenom jde. No to tak boucháme rukama,
potom kopeme nohama, potom boucháme zadkama, pak se tulíme pinďourama To nemáte slipy? Vždycky si
takhle svlíknem slipy a takhle se třeme... Jo a takhle se zadkem, A takhle se ještě pereme s pinďourama rukama
a takhle do sebe kopeme.
A já jsem viděl ještě tátovýho, ale to bylo jenom takhle, a jak mu dám na něj pusu, tak mě svědí ty chloupky.
Ale když třeba přijde mamka, tak se hned zlobí. Mamka viděla, že jsi dal tátovi na pinďoura? Ne, ale mamka
všechno pozná, Mamka to poznala jo, a zlobila se? Viděla to nebo neviděla mamka? Nebo si to nepamatuješ? Asi
si to nepamatuju. Ale to jak jsi dal tátovi pusu na toho pinďoura, to si pamatuješ? Neví..., ale ty jsi říkal, že tě to
svědilo, že tam má chloupky, ehm,ehm, mě to.. Podívej, když jsi dával tátovi pusu na pinďoura, co dělal táta? táta
se smál, protože s ním pořád chodil dozadu a uhýbal, A jak s ním hejbal, to se mu hejbal sám? Já mu tam šahal
a on pořád chodil do zadu a já jsem ho nemohl chytit. Ty jsi ho chtěl chytit za pinďoura? On se smál, ale mamka
z toho radost neměla. A ještě mi řekni, když dával pusu tátovi na pinďoura, co dělal tatínek? Táta pořád takhle
chodil a já jsem ho nemohl chytit, on se smál a pořád couval, potom jak táta praštil do skříně, tak ji chtěl otevřít
a já ho chytal, začal lechtat, tak on šel dopředu a já ho lechtal na zadku.
A ještě mě vysvětli, jaks to ukazoval i tady tetě, jak jste se mečovali těma pinďourama, to jste oba stáli? nebo jste
oba seděli, jak to bylo? my jsem se takhle třeli, ták. Ale ty figurky obě stojí, tak jak to bylo??? Následuje řada sugestivních dotazů zkus se zamyslet, potřebovala bych to vědět, jak to je, když se chce malej kluk s takhle velkým
pánem třít pindíkama, jak to udělaj? Nebo když se mečujou pindíkem, jak to udělaj? Aby se k sobě dostali, jak
se ten kluk k němu dostane?
A ještě mě vysvětli, jaks to ukazoval i tady tetě, jak jste se mečovali těma pinďourama, to jste oba stáli? nebo jste
oba seděli, jak to bylo? my jsem se takhle třeli, ták. Ale ty figurky obě stojí, tak jak to bylo??? Následuje řada sugestivních dotazů zkus se zamyslet, potřebovala bych to vědět, jak to je, když se chce malej kluk s takhle velkým
pánem třít pindíkama, jak to udělaj? Nebo když se mečujou pindíkem, jak to udělaj? Aby se k sobě dostali, jak
se ten kluk k němu dostane?
Hele, ale takhle to má být. takže táta klečel u toho, ne, takhle jenom, Pokrčenej v kolenou, když jste si to třeli,
jo, takhle klečel a já jsem taky klečel. Tys taky klečel, hh a takhle jsem se třeli
A potom jsem spadl a udělal jsme kotrmelec...
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Adámku, takže vy jste se takhle mečovali s těma pindíkama a ještě něco jste hráli, tys říkal takhle s těma pindíkama, že jste se mečovali, a takhle jsme se mečovali ještě nohama a rukama, s pinďourama jsem to neříkal. tys
říkal, že jste se jenom třeli, třeli takto jenom.
Ty umíš počítat. Kolikrát jste to takhle dělali? Dvakrát. A mamka byla doma když jste to dělali, ne, já nevím.
nevíš? Asi ne teda říkáš. a to bylo když byl tatínek u vás naposledy nebo ještě dřív?. To bylo ještě, když táta
poprvé přijel, a kdy táta poprvé přijel, ty si to pamatuješ? To bylo dávno, to mě byl jeden rok. A to si pamatuješ
od té doby? hhh A kdy jste to dělali naposledy? ještě druhej den a už to nikdy nedělal. A už to neděláte? A ty jsi
říkal tátovi, že to chceš nebo nechceš dělat? Neříkal, ale teď mu to řeknu, protože mě to bolelo. I s babičkou mě
to bolelo, s babičkou jsem se netřel a stejně mě to bolelo. S babičkou jsi se netřel a bolel tě pindík, jo a jako kdy
tě bolel? Mě pálil pinďour a když jsem šel čůrat tak mě pálil ještě víc.
A kdys to mamince řek, pamatuješ si to? Já jí to říkám pořád a ona to chce vědět a já nevím proč? Mamince to
říkáš pořád a ona se tě na to ptá, maminka? A taťkovi jsi k tomu něco říkal, říkal jsi mu třeba, že tě to bolí? To
jsem mu neříkal.
Dobře a tatínek ti k tomu něco říkal? Když se tak třete těma pindíkama? Neříkal
Neříkal ti taťka, že to nesmíš nikomu říct? neříkal. Ale to už nevím.
Když mamka chce pořád všechno vědět a já nevím proč?
A jak jste si hráli s těma pindíkama dvakrát, to ti nevadí”, že si to pamatuješ? Co si mám pamatovat? No to s těma
pindíkama, Jo vadí, že si to nepamatuju.
Dávali jste si s tátou pusu? Jo, mockrát. Na nos a na pusu a lechtají mě jeho chloupky, jinak nikam ani já mu
nedával, já mu nedávám pusu.
Kdo navrhoval co budete dělat: vždy jsem to vymýšlel já.
Analýza materiálů
Výslech nezletilého: nezletilý nebyl řádně a přiměřeně svému věku a dobrým intelektovým předpokladům
dostatečně poučen.
podařilo s nezletilým navázat dobrý kontakt, nezletilý je spontánní pokud je dotazován k běžným tématům.
Nezletilý popisuje řadu běžných aktivit, které s otcem zažívá, při tomto popisu je spokojený, na dotaz odpovídá,
že by si přál, aby taťka u nich bydlel napořád.
Pokud se paní vyšetřovatelka dostane k tématu boje s tělem, pak když nezletilý začne popisovat tření
s pinďourama, které předvádí na anatomických panáčcích, je mu sugestivně podsouvána řada odpovědí, např.,
že když se malej kluk chce s velkým pánem třít tak oba nemohou stát. Následně nezletilý uvádí, že klečeli oba
dva, potom spadl a udělal kotrmelec. (snaha nezletilého ukončit toto téma). I když nezletilý následně ukazuje,
jak silného pindíka taťka má , není schopen popsat jeho délku. Dále např. v pasáži Mamka to poznala jo, a zlobila
se? Viděla to nebo neviděla mamka? Nebo si to nepamatuješ? Asi si to nepamatuju.
Následně několikrát opakuje. že to řekl mamce. Uvede: Já jí to pořád říkám a ona to chce vědět a já nevím proč?.
To opakuje Když mamka chce pořád všechno vědět a já nevím proč?.. ke konci výslechu, je unavený, uvede, že
mu vadí, že si to s těma pindíkama nepamatuje. Paní vyšetřovatelka i nadále přes únavu dítěte klade další otázky.
Nezletilý má tendenci odvádět tok hovoru k jiným tématům. Jeho emoční projev se po celou dobu, tedy i při hovoru o tématu hry s pindíky nijak nemění. To je dáno vysoce pravděpodobně tím, že popisované události skutečně
nezažil, je bezradný a tomu odpovídají i zcela odporující si odpovědi.. Nezletilý produkuje nepravděpodobné
sexuální praktiky, odpovídající fantazii dítěte, nejsou přítomny specifické detaily svědčící pro sexuální zneužití,
jeho výpověď je vágní, neobsahuje žádné specifické detaily.
Analýza závěrů znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie dětí a dorostu
Pokud znalkyně hovoří o tom, že nezletilý jednáním obžalovaného získal předčasné znalosti ze sexuální oblasti,
pak toto je vyloučeno tím, že chlapec nemá žádné povědomí o věcech sexu a sexuálních praktikách (neví nic o erekci, ejakulaci, koitálních aktivitách, orálním sexu). V rámci nezralé sexuality má zájem spíše o sledování zadků,
pindíků, prsou apod.
Vzhledem k tomu, že projevy separační úzkosti trpí od dvou let věku, nelze je dávat do příčinné souvislosti
s vyšetřovanou událostí. Matka sama znalkyni uvádí, že ve dvou letech se poprvé setkal s otcem od té doby již
neopustil matčinu postel.
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Analýza závěru psychologického posudku
V tomto bodě se znalkyně dostatečně nezabývala analýzou možných motivací dítěte k falešné výpovědi. Pokud
by pečlivě analyzovala výpověď nezletilého před policejním orgánem ze dne 11. 5. 2010 a provedla komparaci
s tím, co jí nezletilý sdělil k věci při vlastním vyšetření dne 17. 5. 2010, eventuálně znalkyni MUDr. E. Čápové dne
9. 6. 2010, zjistila by řadu rozporů ve výpovědi nezletilého.
Zároveň lze konstatovat, že se znalkyně ze soudně znaleckého hlediska dostatečně nevěnovala možnému
ovlivnění výpovědi nezletilého matkou a jejími eventuálními motivy (nezletilý při výslechu uvádí: „ehm, mamka
říkala soutěž, kdo bude lepší povídat, jestli ona bude lepší nebo já povídat, ale ona říkala, že asi budu, že já asi
budu lepší...”).
Z uvedeného lze tedy předpokládat, že v kresbě lidské postavy se neobjevily žádné známky svědčící pro zvýšený
zájem nezletilého o oblast sexu či možné známky sexuálního zneužívání.
Psychopatologický rozbor a souhrn
• Rozbor anamnestických dat
• Rozbor možných motivů falešného obvinění obecně
• Motivace nezletilého k výpovědím o pindíkových hrách ze strany nezletilého
• Odpovědi na otázky kladené zadavatelem
„Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.”
						
Marina Ivanovna Cvetajevova
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Cílem tohoto sdělení je poukázat na možné problémy v souvislosti s diagnostikou ADHD i v dospělém věku
v soudně znalecké praxi.
Na jedné straně již nyní znalci poukazují na to, že není vyloučen tlak právních zástupců na přiznání snížených
ovládacích schopností u pachatelů s ADHD a ev. i na nařízení ochranné léčby, na druhé straně nelze ignorovat
výsledky nových výzkumů a zobrazovacích metod, které jasně dokazují perzistenci této poruchy i do dospělosti.
Ve sdělení budou prezentovány výsledky studie, která se zabývala vlivem ADHD na recidivu a na závěr budou
uvedeny tři rozdílné kazuistiky dvou mladistvých a jednoho dospělého pachatele s diagnostikovaným sy ADHD.
Prezentovaná studie zkoumala predikovatelnost recidivy trestného činu v závislosti na ADHD. Vzorkem bylo 283
mladistvých a mladých německých mužů. Symptomy byly posuzovány podle kritérií DSM-IV. Autoři se pokoušeli
potvrdit hypotézy, že delikventi s ADHD se ve větší míře budou dopouštět opakovaných trestných činů, recidivy
se dopustí dříve a stejně tomu bude i u násilných trestných činů.
Pro vyhodnocení výsledků byly použity analýzy přežití. 53,5% účastníků splňovalo kritéria pro ADHD v dětství
a 22,3% vykázalo dostatek symptomů pro diagnózu ADHD dospělých. Vězni s ADHD se od zdravých nelišili
v žádné z kontrolovaných demografických ani sociálních proměnných. Účastníkům s ADHD byl v předchozí době
méně často uložen podmíněný trest (tedy ve větším množství jim byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody
již za první trestný čin). Studie také poukázala na pozitivní korelaci mezi počtem symptomů ADHD v dětství a výskytem poruchy chování. Během sledovaného období 5 let po propuštění bylo opětovně odsouzeno 78,9% účastníků. Nebyla prokázána závislost mezi výskytem ADHD a pravděpodobností recidivy ani násilné recidivy. Účastníci
s ADHD se však opakování trestného činu dopustili dříve. Dále výsledky ukázaly souvislost mezi výskytem poruchy
chování v dětství a násilnou recidivou.
Autoři poukazují na možný vyšší rizikový faktor pro delikvenci u dětského ADHD než u ADHD dospělých. V závěru autoři zdůrazňují nutnost v dalších studií rozlišovat jednotlivé typy ADHD a také vzít v úvahu velké množství
komorbidit. Zdůrazňují také, že i když je ADHD rizikovým faktorem pro delikvenci, nelze tyto poznatky generalizovat i na recidivu. Hlavním závěrem je, že léčba ADHD může zlepšit osobní situaci pachatele, avšak nemůže
sloužit jako účinný prostředek pro snížení recidivy u mladých pachatelů.

Str. 81

2. ostravské konference soudních znalců
ADHD a kriminalita

Posuzování
psychologických
aspektů věrohodnosti
výpovědi svědků
či obviněných při
kognitivních deficitech
Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha
e-mail: preiss@pcp.lf3.cuni.cz

Témata
• 1. Optimální osobnost
• 2. Úrovně fungování osobnosti
• 3. Podvádění během rozhovoru
• 4. Posuzování validity odpovědí

Téma 1
Optimální osobnost
Vývoj osobnosti podle E. Eriksona
• 0–1 rok díky péči matky získává dítě základní pocit důvěry v životě, ctností získanou v tomto období je naděje
• 1–3 roky rozpor mezi pocitem autonomie a studu v závislosti na požadavcích okolí
• 3–6 let (předškolní věk) konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny, vyvíjí se svědomí
• 6–12 let člověk konflikt mezi snaživostí v práci a pocitem méněcennosti „vstup do života” ctností je kompetence
• 12–19 let (věk dospívání) hledání vlastní identity v konfliktu s nejistotou ohledně své role mezi lidmi, ctností je
věrnost
• 19–25 let (mladá dospělost) jedinec je připraven splynout s druhou osobou objevuje hranice své intimity, ctností
je láska
• 25–50 let (dospělost) pocit generavity (touha tvořit) se dostává do konfliktu s pocitem osobní stagnace, ctností
je schopnost pečovat o někoho nebo něco
• od 50 let (pozdní dospělost, stáří) pocit osobní integrity (vyrovnanosti) která se projeví přijetím vlastního života
je v konfliktu s pocitem zoufalství a strachu ze smrti, ctností je moudrost.
6 kritérií definujících duševní zdraví (Jahoda, 1958)
(1) The possession of self-acceptance and self-confidence (i.e., the state of feeling good, capable, and strong);
(2) an investment in living and a desire for maximum development of one’s basic equipment;
(3) integration of personality (i.e., an awareness of the unifying principle in one’s nature);
(4) possessing autonomy, the healthy person enjoys active mastery, but regulates his behavior in view of his own
values. In addition, his perception of the environment is free from need distortion, and he can see things as they
actually are;
(5) although autonomous, the healthy person views the inner life of others as worthy of his concern and attention and is uncommonly able to interpret others’ attitudes and intentions; and lastly,
(6) the healthy individual demonstrates effective interpersonal skills (i.e., the capacity for adaptation and adjustment, good problem-solving ability, efficiency in meeting situational requirements, and adequacy in love, work,
and play) (Jahoda, 1958).
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Téma 2
Úrovně fungování osobnosti
Téma 3
Podvádění v rozhovoru
Integrita
V rámci pozitivní psychologie je integrita interpretována jako charakterová přednost (Peterson a Seligman,
2004), univerzální hodnota, která je oceňována v různých časech a různými lidmi. Integrita je podle tohoto pojetí
součástí ctnosti, označované souhrnně jako Odvaha.
Morální integrita je považována za komplexní záležitost, která v sobě obsahuje více než jen tradiční pojetí poctivosti (honesty). Je spojena s odpovědností v konkrétních situacích.
V podmínkách vyšetření uchazečů o práci, kde jsou, především v americkém prostředí, uplatňovány tzv. testy
integrity (integrity testing).
Model pro porozumění způsobům záměrného ovlivňování výsledků výběrového rozhovoru uchazeči (Levashina
a Campion, 2006).
V tomto modelu je navrženo 19 měřitelných způsobů sledování záměrného ovlivňování výsledků během rozhovoru uchazeči. Autoři vycházejí z řady předpokladů, např. že žadatelé o práci s nízkou integritou budou mít větší
snahu záměrně ovlivňovat výsledky vyšetření během rozhovoru.
Argumentují, že záměrné ovlivňování výsledků během rozhovoru je způsobeno kapacitou (např. verbálními
schopnostmi, sociálními dovednostmi, znalostí pracovní role), snahou (např. osobnostními rysy, integritou, nízkou pravděpodobností, že kandidát bude přistižen) a příležitostí k záměrnému ovlivňování (např. způsob rozhovoru, zájmy dotazovaného).
Strukturované rozhovory podle těchto autorů umožňují záměrné ovlivňování výsledků méně než nestrukturované.
Proposition 1: Job candidates will distort their responses in job-desirable, but not necessarily in socially desirable,
ways.
Proposition 2a: All three dimensions (capacity, willingness, and opportunity) must be present for faking to occur.
Proposition 2b: Past faking will affect candidate’s capacity, willingness, and the recognition of an opportunity to
fake in the future.
Proposition 3: Job candidates more skilled at oral expression will have more capacity to fake during an interview.
Proposition 4: Job candidates with social skills will have more capacity to fake during an interview.
Proposition 5: Job candidates with high levels of cognitive ability will have more capacity to fake during an interview.
Proposition 6a: Job candidates’ knowledge of the psychological constructs being measured during an interview
will make them more capable of faking.
Proposition 6b: Job applicants’ knowledge of the future job role will make them more capable of faking.
Proposition 7a: People high in personality traits such as Machiavellianism, need for approval, self-monitoring, or
public self-consciousness will be more willing to engage in faking during an interview.
Proposition 7b: Extroverted candidates will be more willing to engage in faking during an interview; whereas,
conscientious, agreeable, and emotionally stable candidates will be less willing to engage in faking
Proposition 8a: Job candidates with low integrity will be more willing to engage in faking behaviors
during the interview.
Proposition 8b: Job candidates who are dishonest and think that others are untruthful and fake will be more
willing to engage in faking behavior during the interview.
Proposition 9: Job candidates will be more willing to fake during an interview if the perceived probability of
getting caught is low.
Proposition 10: Job candidates who perceive they were treated unfairly during an interview will be more willing
to engage in faking during an interview.
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Proposition 11: Job candidates who attended an interview coaching or realistic job preview session will be more
willing to engage in faking during an interview.
Proposition 12: Unstructured interviews will provide more opportunities to fake than structured interviews.
Proposition 13a: Transparent interview questions provide more opportunity to fake than subtle questions.
Proposition 13b: Questions that are hypothetical, internal, subjective, and unverifiable provide more opportunity to fake than questions that are historical, external, objective, and verifiable.
Proposition 13c: Situational questions provide more opportunity to fake than past behavior or background questions.
Proposition 14: Shorter interviews will provide more opportunity to fake.
Proposition 15: Using a single interviewer will increase the opportunity for faking to occur in the interview.
Proposition 16: The prohibition of any prompting or follow-up questioning will provide more opportunity for
faking during an interview.
Proposition 17: Withholding of ancillary information will provide more opportunity for faking to occur in an
interview.
Proposition 18: Interview questions that measure personality, interests and preferences, and organizational fit
will provide more opportunity for interviewees to fake than interview questions assessing mental capability,
knowledge and skills, and applied social skills constructs.
Proposition 19: Selection interviews will provide more opportunity to engage in faking than recruitment interviews.

Téma 4
Posuzování validity odpovědí
Starší studie rozlišovaly faktor Alfa (všeobecná tendence k přizpůsobivosti podle MMPI a další dotazníkové metody, jako je K škála z MMPI, Edwardova škála sociální desirability, Self-Deception Questionnaire podle Sackheima
a Gura) a faktor Gama spojovaný se simulací a označovaný také jako „propagandistické nastavení” (propagandistic bias) nebo tendencí vytvářet dobrý dojem (impression management).
Delroy Paulhus, profesor psychologie z kanadské University of British Columbia, navazujíce na autory Sackeim & Gur
psal již v roce 1984 (Paulhus, 1984), že v posledních 25 letech je snaha o vytvoření řady nástrojů k posouzení individuálních rozdílů v sociálně žádoucím způsobu odpovídání.
Paulhusova představa o měření sociální desirability vycházela z dřívějších prací, které rozdělovaly vědomou (impression management) a nevědomou složku klamání (self-deception).
V jedné práci (Paulhus, Bruce a Trapnell, 1995) vytvořili autoři pro respondenty 7 různých instrukcí jak odpovídat
při vyplňování v osobnostním dotazníku. Respondenti si měli představit, že se nacházejí v situaci žádosti o práci.
Sedm instrukcí bylo: Fake best (být jako nejlepší kandidát); Fake good (lepší než jsem, ale aby nebylo podezření);
Play up (zdůrazňovat dobré stránky); Fake modest (stavět se mírně horším); Fake bad (stavět se horším, ale aby
nebylo podezření; Fake worst (stavět se jako nejhorší kandidát) a upřímný styl odpovídání (kontrolní skupina).
Výsledky ukazují, že se jednotlivé soubory respondentů lišily podle tendence k přikrašlování nebo naopak přihoršování odpovědí a soubor, který odpovídal upřímně, měl logicky skór mezi souborem, který zdůrazňoval dobré
stránky a souborem, který se stavěl do mírně horšího světla.
V naší vlastní práci (Preiss et al., 2006) jsme zjistili podobné výsledky - srovnávány byly tři soubory, lišící se motivací - soubor nazvaný Mise, skládající se z vojáků před odchodem do zahraničních vojenských operací (N=974)
a vysoce motivovaných k sociálně žádoucímu chování, soubor psychiatrických pacientů dobrovolně hospitalizovaných a soubor zdravých osob, u kterých byl dotazník temperamentu a charakteru (TCI) sejmut jako dobrovolný
nehonorovaný akt. Všechny pokusné osoby zároveň vyplnili 12ti položkový Lži skór z Eysenckových osobnostních
dotazníků.
U souboru vojáků měl Lži skór všechny vztahy k temperamentovým i charakterovým dimenzím signifikantní
(r= -0,28 až 0,39; p<0,001). U souboru hospitalizovaných psychiatrických pacientů (N = 138) koreloval L skór
negativně s Vyhledáváním nového a pozitivně se Závislostí na odměně, Sebeřízením a Spoluprací.
U kontrol (N = 130) ani jedna z korelací mezi L a sedmi dimenzemi TCI nebyla statisticky významná, ani jedna
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z korelací se hranici významnosti neblížila, s maximální korelací r = -0,12 (p=0,239) mezi Sebepřesažením a Lži
skórem.
Zjistili jsme, že v případě dobrovolné psychiatrické léčby je možnost ovlivnění výsledků TCI sociální žádoucností
podstatně menší než v situaci výběru.
Výsledky studie jsme tehdy interpretovali jako „potřebu kontroly vlivu sociální žádoucnosti na výsledky TCI především v situacích, kdy je výsledek vyšetření nějakým způsobem pro probanda důležitý”.
(Preiss M, Novák T, Klose J, Šimánková D, Březinová K, Štěpánková H. Ovlivňování výsledku vyšetření osobnosti:
výsledky dotazníku temperamentu a charakteru. Československá Psychologie 2006; 50:251-261.)
Paulhusův dotazníkový nástroj - Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR) je nejpoužívanější nástroj
pro měření vytváření sociálně žádoucího dojmu a oproti jiným nástrojům obsahuje v jedné metodě jak měřítko
sebeklamání, tak vytváření dobrého dojmu (Clough, 2008).
V názvu metody je termín “balanced” k označení střídání reverzních a pozitivních tvrzení (Revzina, 2008).
BDIR je nejčastěji určen ke čtyřem účelům:
1. k validizaci metod
2. ke statistické kontrole,
3. jako “outcomová” škála,
4. pro obhajobu nápadných výsledků (skórů).
Při validizaci nového testu je dobré znát vztahy mezi nástrojem a tendencí k sociálně žádoucímu stylu odpovídání.
Nízké korelace mezi testem osobnosti a BIDR jsou obvykle interpretovány jako validní výsledky osobnostního
testu vzhledem k nízkému ovlivnění sociálně žádoucím stylem odpovídání (Lanyon a Carle, 2007).
Ve forenzních případech lze BIDR použít ke zjišťování ochoty ke nezkreslené výpovědi. V případě nápadných,
např. osobnostních skórů, lze paralelním vyšetřením pomocí BIDR podpořit argumentaci pro dostatečnou nebo
nedostatečnou validitu výsledků.
Experiment
Protože manuální profese či profese s nízkou mírou kvalifikace byly opakovaně zkoumány (např. Ones et al.,
1993), vybrali jsme pro tuto studii vysoce kvalifikované profese - funkce soudce, státního zástupce a exekutora.
V minulosti byl v ČR proveden pokus o profesiogram soudců a státních zástupců (Vůjtěch et al., 2002), založený
na údajích od 33 soudců a 37 státních zástupců, kde byly zjištěny malé rozdíly v osobnostních charakteristikách
žádaného profilu soudců a státních zástupců. Na exekutory, další skupinu v české justici podrobovanou aktuálně
psychologickým vyšetřením, profesiogram zaměřen nebyl.
Podle Sokrata má soudce mít čtyři vlastnosti: zdvořile naslouchat, moudře odpovídat, rozumně zvažovat, nestranně rozhodovat (Vůjtěch et al., 2002). Soudce i státní zástupce musí být schopen „sbírat, analyzovat a hodnotit informace, mít komunikační a empatické schopnosti, musí být na vysoké úrovni rozumových schopností, aby
správně zvážil fakta, objektivně, nezávisle, samostatně a spravedlivě věci rozhodoval. K tomu potřebuje zralost,
charakter a morálku, někdy i odvahu”.
V případě justičních čekatelů výběrové řízení probíhá v celkem pěti etapách (Vrcha, 2006). Výběrové řízení je
dlouhé, trvá řadu měsíců. Cílem psychologického vyšetření, které v rámci výběrového řízení uchazečů o místa justičních čekatelů zajišťuje předseda krajského soudu a které provádějí odborná psychologická pracoviště vybraná
Ministerstvem spravedlnosti, je posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče.
Psychologické vyšetření je až posledním stupněm v tomto řízení. Psychologické vyšetření je i u jiných typů výběrového řízení v justici pouze jednou z etap několikakolového výběrového řízení, ale pro většinu uchazečů je
poslední překážkou k dosažení cíle. V této studii nás zajímalo, zda lidé, kteří absolvují vysokoškolské vzdělání,
dlouhodobě se připravují na výkon profese v justici, spojené se spravedlností, rozvahou, případně moudrostí,
budou mít sklon ke zkreslenému stylu odpovídání v průběhu poslední etapy výběrového řízení. Jinými slovy,
tendenci k nereálné a vylepšené sebeprezentaci.
Otázku morální integrity zužujeme na otázku způsobu odpovídání.
Předpokládáme, že způsob odpovídání by neměl obsahovat zvýšenou tendencí klamat sebe sama nebo druhé
lidi.
Předpokládáme, že tendence k otevřenému, upřímnému způsobu odpovídání je přítomna i u budoucích soudců,
státních zástupců a exekutorů, a to jak v běžném životě, tak i
v situaci výběrového řízení, zkoušky.
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Vyšetření budoucích soudců, státních zástupců a exekutorů probíhalo individuálně a v rámci smlouvy s ministerstvem spravedlnosti. Součástí vyšetření byl anamnestický rozhovor, pozorování, počítačem administrovaný
osobnostní dotazník (16PF, 5.vydání nebo TCI, Dotazník temperamentu a charakteru), několik dalších metod
administrovaných formou tužka-papír. Součástí vyšetření byl také BIDR-CZ. Po vyšetření všech osob z experimentálního souboru (budoucí soudci, státní zástupci a exekutoři) byly podle věku a pohlaví přiřazeny osoby z původního validizačního souboru (Preiss a Mačudová, 2013), které vyplnily dotazník v nezkouškové situaci na základě
dobrovolné a nehonorované spolupráce na výzkumu.
Zásadní je otázka interpretace výsledků BIDR. Lze uvažovat o těchto způsobech interpretace:
• 1. míra celkové validity vyšetření za pomocí různých metod (BIDR-CZ v normě či nižší než norma ukazují na
dobrou validitu vyšetření), ochotě k z nezkreslené výpovědi,
• 2. obecná tendence k určitému stylu odpovídání, sebeprezentace, přeceňování vlastních schopností, neznalosti sebe sama, případně i předstírání, v krajním případě i lhaní
• 3. míra přehánění „ctností” (škála vytváření dobrého dojmu) jako spíše stavová (stait-like) složka, snaha zapůsobit dobrým dojmem
• 4. míra škály sebeklamání jako upřímná, ale přehnaná sebecharakteristika, spíše rysová (trait-like) složka
• 5. pozitivní, adaptivní schopnosti (v případě zvýšených skórů)
První čtyři body v podstatě představují BIDR jako prostředek k problematickému stylu odpovídání (zkreslení výpovědi),
někteří autoři (např. Honkaniemi, Tolvanen a Feldt, 2011; Pauls a Crost, 2005) mluví dokonce přímo o předstírání či lhaní
(faking).
Pátý bod představuje opačnou možnost, že v kontextu výběru a pracovního výkonu jde o neutrální, či dokonce
pozitivní výsledek.
• Lze tedy argumentovat (Pauls a Crost, 2005), že vědomé ovlivňování nemusí být pouze vnímáno jako riziko
pro validitu nálezu, ale spíše jako pozitivní, adaptivní a pravděpodobně prediktivní charakteristiku, která by
měla být zkoumána sama o sobě.
• Rosse et al. (1998) uvádí, že “někteří argumentují, že schopnost ovlivnit skóry sociálně žádoucím směrem ukazuje na funkční uvědomování si sociálních norem, které se mohou vztahovat
k lepšímu výkonu”.
• Podle jednoho z výzkumů (Jansen et al., 2012) sebeprezentace v situaci výběru vysoce koresponduje s očekáváním od zaměstnavatele, kandidát se snaží vědomě či nevědomě naplňovat představy vybírajícího. Pokud uchazeči (v tomto případě se jednalo o švýcarské absolventy VŠ žádající o práci) dělají to co je od nich očekáváno,
neměli bychom je za to morálně ve většině případů odsoudit (Jansen et al., 2012).
• Podobně uvažují Levashina a Campion (2006) či Ruch a Ruch (1967), podle kterých by vytváření dobrého dojmu
mohlo být považováno za validní prediktor budoucího pracovního výkonu např. u prodejců nebo u mluvčích.
Zásadní jsou také informace podávané v diskusi k jedné studii (Christiansen et al., 2010). Tito autoři (Christiansen
et al., 2010) uvádějí, že sociální žádoucnost nemá vztah k pracovnímu výkonu. Citují rozsáhlou studii (Ones et
al., 1996), která zjistila korelaci 0,01 s celkovým pracovním výkonem u různých souborů. Tito autoři (Ones et al.,
1996) také nezjistili predikční schopnosti škál měřících sociálně žádoucí chování na školní výkon, výkon v testu,
kontraproduktivní chování a pracovní výkon a domnívají se, že vliv sociální žádoucnosti je v personální psychologii zveličován, že odráží individuální rozdíly mezi emoční stabilitou a svědomitostí.
V další studii negující význam sociální žádoucnosti (Viswesvaran et al. 2001) a porovnávající vytváření dobrému
dojmu a manažerský výkon u více než 20 000 osob bylo zjištěno, že vytváření dobrého dojmu nemělo výraznější
vliv (r=0,04) na pracovní úspěšnost manažerů. U skupiny více než 800 manažerů korelovalo posouzení supervizorem se sociální žádoucností posuzovaného od -0,06 do 0,07, tedy opět nevýznamně. Tito autoři zároveň zdůrazňují, že se jedná pouze o jednu profesní skupinu (manažeři).
Pokud je nám známo, u justičních kandidátů výzkumné výsledky chybí. Při současném stavu znalostí nedokážeme
odhadnout, zda měřítka sociální žádoucnosti s pracovním výkonem v justici souvisí či ne.
V naší studii jsme se na „přípravu” kandidátů před vyšetřením neptali, ale je otázkou, nakolik by odpověď byla
upřímná, validní.
Z poznámek poskytnutých po ukončení vyšetření se domníváme, že otázka přípravy na psychologické vyšetření je
mezi kandidáty diskutována a je pravděpodobné, že v nějaké míře probíhá a může mít vliv na výsledky testových
metod či rozhovoru.
Tzv. koučování může významně ovlivnit výsledky osobnostních testů i samotných škál na sebeprezentaci typu
BIDR. Jedna ze studií (Sliter a Christiansen, 2012) zjišťovala vliv čtení veřejně dostupných příruček o ovlivnění vý-

Str. 86

2. ostravské konference soudních znalců
Posuzování psychologických aspektů věrohodnosti
výpovědi svědků či obviněných při kognitivních deficitech

sledku osobnostního testu (tzv. koučink), výzkumníci poté provedli osobnostní vyšetření u sledovaného souboru
a následně instruovali soubor buď
1. záměrně nemanipulovat se sebeprezentací v osobnostním testu, 2. přečíst si kapitolu o ovlivnění testu a následně test ovlivnit, 3. další možností byl koučink za pomoci instruktora a přečtení
kapitoly.
Výsledky ukázaly, že jak čtení kapitoly, tak koučink měl vliv na výsledky testu a to především v dimenzích, které
byly popisovány v kapitole. Kromě toho výzkumníci zjistili, že čtení o ovlivňování validizačních škál významně
snížilo skór na této škále a zároveň zvýšilo skóry v osobnostních škálách.
Lze zřejmě souhlasit s předpokladem, že minimálně práce soudce se od prodejců či manažerů značně liší.
Pokud platí Sokratovy poznámky o soudcích - soudce má mít tyto vlastnosti: zdvořile naslouchat, moudře odpovídat, rozumně zvažovat, nestranně rozhodovat, jde o značně odlišný „profesiogram” oproti manažerským
profesím, kde se očekává flexibilita, schopnost rychle se rozhodovat i pod vlivem stresu, kvalitně komunikovat.
Podobně uvažuje i Rosse et al. (1998), podle kterých pro některé typy zaměstnání může být sociální žádoucnost
pozitivní. Příkladem jsou práce vyžadující povrchnější kontakt s lidmi, jednorázové kontakty se zákazníky. Pro
jiné profese, např. typu auditora nebo profesí vyžadující dlouhodobý vztah může být vysoká sociální žádoucnost
nevýhodná až dysfunkční.
Profese soudce či státního exekutora se bezesporu více podobá druhé alternativě. Upravování odpovědí zřetelně
není jen otázkou sociálního očekávání, ale v extrémních podobách otázkou integrity (Rosse et al.,1998).
V souladu s těmito názory se přikláníme k interpretaci testově zvýšené míry sociální žádoucnosti v metodě BIDR-CZ jako negativní vzhledem k očekávané morální integritě pro práci v justici na pozici soudce, státní zástupce
nebo exekutor.
Na závěr ...
Používat formální kritéria odhadu dostatečného úsilí (např. 15-item memory test, Opakování čísel) a způsobu
odpovídání (např. BiDR).
Více metod, ne izolovaně
Formální i obsahové důvody
Více otázek než odpovědí
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V našem referátu bychom chtěli poukázat na úskalí, se kterými se setkáváme při vyšetřování věrohodnosti. Pro
zjednodušení komunikace si dovolím tento termín používat, i když respektuji výrok nejvyššího soudu, kterým se
zabývá § 2 odst. 6 tr. ř., jenž upravuje zásadu volného hodnocení důkazů, především pak závěrečné hodnocení
důkazů z hlediska jejich pravdivosti, tedy zda obsah provedeného důkazu jednotlivě i v jejich souhrnu s ostatními
důkazy je pravdivý. Orgán činný v trestním řízení však hodnotí důkazy v průběhu celého dokazování, přičemž
zvažuje i jejich závažnost a zákonnost.
Hodnocení věrohodnosti a pravdivosti důkazů pak představuje vlastně syntetickou část hodnocení. Na základě
analýzy poznatků o prameni důkazů, o závažnosti skutečností vyplývajících z důkazů, o jejich souvislosti a návaznosti na jiné skutečnosti a důkazy, o jejich souladu s poznatky praxe a vědy se získává obraz skutečnosti, která je
předmětem dokazování (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní řád. Komentář. I. díl.)
Je nepřípustné, aby znalec suploval povinnosti nalézacího soudu dané mu již zmíněným ust. § 2 odst. 6 tr. ř.
Pokud by se již soud rozhodl postupovat ve smyslu ust. § 105 odst. 1 tr. ř., pak by se znalec (s odpovídající specializací) mohl zaměřit na posouzení schopnosti poškozeného vnímat a reprodukovat prožité události.
Respektujeme, že znalec nemá právo hodnotit, neboť toto přísluší pouze soudu, nicméně všemi, kteří nám znalecké posudky zadávají, ať už je to policie ČR, soudy nebo státní zastupitelství, jsme opakovaně takto tázáni, tedy
zda dotyčný je věrohodný, zda jeho výpověď je pravdivá v celku či jednotlivostech a podobně.
Znalec se tak dostává do role chytré horákyně, která neměla být ani oblečená, ani nahá. Máme se vyjádřit, ale
nesmíme použít výše zmiňovanou terminologii. Znalec sice může napsat, že se nemůže v této terminologii vyjadřovat, že je to kategorie právní, a přesto musí na položené otázky nějak odpovědět. Odpovídáme tedy opisem,
např. že intelektové schopnosti zkoumaného jsou v normě, jeho paměť je funkční ve všech složkách, může tedy
správně vnímat, pamatovat si a následně reprodukovat prožité události, což platí obecně.
U některých pachatelů tak může následovat věta „On tak však nečiní, což je dáno typem jeho osobnosti disharmonicky se vyvíjející,“ atd., atd. a detailně vysvětlujeme, proč nepopisuje události tak, jak probíhaly.
Nesmíme se vyjadřovat ani k pravdě, proto jsme-li tázáni na specifickou věrohodnost, kdy otázka bývá položena,
zda je výpověď pravdivá v celku či jednotlivostech, vnímáme to jako úskalí, protože znalec je otázkami veden
k tomu, aby hodnotil, což ze zákona znalec dělat nemůže. A tak mu nebývá, než se vyjádřit opět opisem. Takže
např. uvádíme, že dotyčný uvádí skutečnost tak, jak si ji pamatuje, můžeme uvést, že ze znaleckého hlediska se
jeho popis jeví jako popis skutečně prožitého. Vyjadřujeme se případně k motivům, jak vypovídá, avšak na to ne
vždy býváme tázáni.
Jsme-li tázáni, zda dotyčný mluví pravdu, tak používáme větu „Lže, jako běžná populace,“ což bývá někdy některými zadavateli posudku nepochopeno, proto to vysvětlujeme, že máme na mysli to, že každý z nás může některé
informace upravit. Vzpomeňme si například na otázku dopravního policisty: Pane řidiči, jakou rychlostí jste jel?
Odpověď bývá zřídka pravdivá.
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Všichni tedy více či méně můžeme to, co sdělujeme, upravovat. Pubertální jedinci a adolescenti pak zejména
proto, aby zaujali, upravili obraz o sobě či aby se vyhnuli sankcím.
Opakovaně bývá kladena otázka, od jakého věku může být dítě vyslýcháno či znalecky zkoumáno se zaměřením
na věrohodnost. Je známo, že existuje vývojová infantilní amnézie, což znamená neschopnost dítěte před třetím
rokem si vědomě vybavit časovou posloupnost či kontinuitu své autobiografie. To je dáno nezralostí hypocampu a limbických procesů, takže kojenec či batole si zneužívání či týrání nepamatuje. Hovoří se o netraumatické
dětské amnézii, která dítě vlastně chrání. Krátkodobá paměť, tedy paměť na časový úsek, na nové a nedávné, se
začíná vyvíjet až zráním hypocampu.
Přesto mohou nastat situace, že je-li dítě do tří let vyslechnuto bezprostředně po proběhlé události je možné, že
popíše děj tak, jak se udál.
(zneužití před domem)
Vždy však musíme nejdříve zhodnotit mentální úroveň dítěte, zaměřit se na to, jak je rozvinut jeho slovník, jak
je dítě adaptabilní na vznikající sociální situace.
Velmi významné je také to, jaká se kolem proběhlé situace vytvoří atmosféra, zda jsou emoční reakce okolí silné
či bouřlivé. Dítě to vždy citlivě vnímá, aniž by rozumělo, proč okolí takto reaguje. Emoční rozpoložení jeho blízkých ho vždy výrazně ovlivní.
Zkoumali jsme si dívenku, která měla 3 roky a 6 měsíců. Šlo o dvoujazyčné manželství. Matka už v průběhu druhé gravidity spala v jiné místnosti než manžel a dcera. Po narození druhého dítěte starší dcera nadále spala v místnosti s otcem.
V té době měla 2 roky a 8 měsíců a stále nosila pleny. Jednou přišla na návštěvu teta, která nezletilou koupala a všimla
si, že má zarudlé přirození. Příbuzná se jí začala ptát, od čeho to má, zda na ni otec třeba nesahal. Poté spolu s matkou
pokládaly nezletilé řadu otázek, co že jí otec dělal. Matka znalkyni sdělila, že byla při tom v šoku…
Matka vyhledala psycholožku a ta ve vyšetření uvedla, že dítě nemá žádné projevy, které by ukazovaly na zážitek
sexuálního zneužívání. Navíc u ní nezletilá hovořila o matce i o otci pozitivně.
Matka nicméně podala trestní oznámení na otce, bylo provedeno gynekologické vyšetření, nezletilá musela být
hospitalizována, vyšetření proběhlo v anestezii. Výsledek byl opět negativní.
Matka se s dcerou odstěhovala do jiného státu, kde žije její rodina. Tam vyhledala znalkyni, ke které opakovaně
s dcerou docházela. Znalkyně více než čtvrt roku po události uzavřela vyšetření tak, že sepsala řadu bodů, ve kterých poukazuje na sexuální zneužití, ale v závěru napsala, že zneužití nelze ani potvrdit, ani vyloučit.
Otec si v mezidobí vyžádal sexuologický posudek na renomovaném pracovišti, který dopadl v jeho prospěch.
Následně se domáhal kontaktu s dětmi. Matka mu sice kontakt umožnila, ale výhradně za její přítomnosti. Opakovaně došlo ke konfliktům, při kterých zasahovala policie.
Posléze byla nezletilá vyslechnuta ve výslechové místnosti v České republice. Jen pro upřesnění - v té době už
vůbec nerozuměla česky a výslech probíhal za účasti překladatelky.
Děti jsou ve výslechové místnosti poučovány přiměřeně věku, že proti osobě blízké nemusí vypovídat. Toto vnímáme jako další úskalí, neboť velmi často se setkáváme s tím, že děti poučení vůbec nechápou, nerozumí slovníku dospělých, obávají se nějak reagovat. Přesto přikyvují, a to ani nemusejí být tak útlého věku jako zmíněná
dívenka. Proto se u znaleckého vyšetření k poučení znovu vracíme a děti mnohdy teprve u nás pochopí, o co
vlastně jde. Považujeme tedy za důležité zabývat se poučením dítě znovu na počátku znaleckého vyšetření.
Ale vraťme se k naší kauze. Při výslechu dívenka pouze uvedla, že tata je zlý. Více nesdělila, přestože výslech byl
veden vysoce profesionálně.
Nicméně dozorující státní zástupce rozhodl o dalším znaleckém zkoumání. Znalkyně po obdržení spisu komunikovala s policejním komisařem, navrhovala, zda znalecké zkoumání by nemohlo proběhnout v řeči, které nezletilá rozumí, a dovolila si upozornit, že dítě tohoto věku nemůže popsat děj tak, jak se udál, když navíc od události
uběhl už téměř rok. Státní zástupce na znaleckém posudku trval.
Matka se opakovaně omlouvala, a když se nakonec ke znalkyni dostavila spolu s nezletilou a svými rodiči, nezletilou v čekárně pevně svírala v náručí. Přestože dívenka v té době měla 3 roky a 6 měsíců, matka ji do vyšetřovny
nesla a stále ji pevně svírala v náručí. Teprve na výzvu znalkyně byla po delší době ochotna posadit dceru vedle
sebe. Dítě pochopitelně nechtělo být ve vyšetřovně bez matky.
Zpočátku dívenka neodpovídala ani na otázky týkající se hraček, posléze odpovídala kuse. Při obecné otázce
na otce mlčela. Po celou dobu vyšetření byla v tenzi.
Výslechové místnosti byly zřízeny proto, aby výslech mohl být proveden jako neodkladný a neopakovatelný
úkon, zejména ale proto, aby děti nebyly traumatizovány opakovanými výslechy a nedocházelo tak k sekundární
viktimizaci. Tu však velmi často způsobí právě rodina svými přístupy.
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Jsou-li předškolákovi kladeny sugestivní otázky a tázající osoba je naléhavá, rozrušená, dítě odpovídá často tak,
aby vyhovělo dospělému. Tento fenomén je ostatně znám i z výslechu dospělých, kteří se pod vytvořeným stresem přiznají, třeba i písemně k tomu, co nikdy nespáchali.
Dalším úskalím pro znalce jsou tzv. falešná obvinění, se kterými se při znaleckém zkoumání často setkáváme.
Dochází k nim zejména v rozvodových přích, kdy jeden z rodičů usiluje o zavržení druhého rodiče a nezastaví se
ani před systematickým ovlivňováním dítěte. Při vyšetření pak ovlivněné dítě používá např. obrazy ze slovníku
dospělých, udává málo podrobností, nepopíše specifické detaily, popisovaný děj je nezakotvený, emoční doprovod není adekvátní sdělovaným obsahům.
(Loftusová – falešná vzpomínka)
Přitom ve funkčních rodinách rodiče učí děti, že mají mluvit pravdu, předstírají, že na každou lež přijdou a tím
děti odrazují od lži. Děti začínají chápat co je to lež mezi třetím a čtvrtým rokem. Vnímají to tak, že „já vím něco,
co ty nevíš“. Člověk běžně používá mnoho lží například proto, aby se vyhnul konfliktu, aby se obohatil, někomu
uškodil, aby se pobavil, aby zachránil sebe či jiné, nebo aby např. ve sporu o dítě vyhrál.
Okolo třetího roku lhaní dětem nejde, neboť ještě nechápou kategorii pravdy. Mezi pátým a šestým rokem už
ano, ale je-li na dítě naléháno, samo už pak nerozliší, co skutečně zažilo nebo o čem s ním bylo jen hovořeno.
Při vyšetřování dětí tohoto věku je rovněž důležité zorientovat se ve slovníku dětí předškolního věku, např. jak
označují pohlavní orgány, aby nedošlo k chybné interpretaci sdělovaného.
Pubertální jedinci sami mohou někoho falešně obvinit. Motivem může být upoutání pozornosti mezi vrstevníky,
ale možný je i motiv vylepšit své postavení v rodině, kdy jedinec se např. cítí nepřijímán. Opavští znalci Topiář
a Sadková vyvolali rozruch na jedné psychoterapeutické konferenci, když uvedli, že z jejich zkoumaného souboru
téměř 40 % oznámení pubertálních dívek obvinilo pachatele falešně.
Úskalím při znaleckém zkoumání mohou být i naše vlastní emoce, pocit omnipotence, nedostatek sebereflexe,
neochota připustit, že něco nedokážeme nebo nemůžeme posoudit, a velkým problémem bývá i naše prekoncepce, tedy po přečtení spisu máme jasno.
V praxi se nejednou stává, že znalec učiní závěr pouze z informací sdělených pouze jedním rodičem, což bývá
nejčastěji v opatrovnických sporech, kdy je požádán o znalecký posudek soukromou osobou. Znalec se tím dostává do složité situace, neboť jednak nemívá k dispozici materiály, jež jsou v soudním spisu, a jednak veškeré
informace zpravidla získá jen od jednoho rodiče, který vše pochopitelně popisuje ze svého úhlu pohledu. I pro
zkušeného znalce nemusí být snadné se v problematice zorientovat. Často dochází k tomu, že druhý rodič je hodnocen negativně a důsledky jsou takové, že na základě tohoto posouzení se začnou řetězit události, nejednou
zcela v neprospěch dětí.
Považuji za důležité připomenout naše emoční nastavení, které může výrazně ovlivňovat naše závěry, a ty pak
mohou vyvolat výše uvedené řetězení události.
Zde bych uvedla kazuistiku, kdy oba rodiče české národnosti uzavřeli manželství v zahraničí, kde muž převážnou
část svého života žil. V zahraničí se jim také narodily dvě děti, v současné době jsou ve věku mladších školáků.
Matka dětí si následně přála žít v České republice, proto se přestěhovali do domu, který muž dříve vybudoval.
Po určité době manžel odjel do zahraničí, aby si vyřídil nějaké záležitosti. S dětmi byl denně v kontaktu telefonicky nebo přes skype.
Posléze se od kamaráda dozvěděl, že žena onen dům prodala a odstěhovala se. Proto se vrátil, dětem přivezl
dárky, které jim předal. Pak chtěl ženu obejmout, ona ale tvrdila, že ji škrtil. Vše oznámila na policii a řekla, že se
bojí o život svůj a dětí. Otec byl zadržet, vzat do CPZ.
Matka s dětmi navštívila odborníka, který nemohl posoudit situaci z obou stran a svou zprávu vydal výhradně
na základě popisu matky. Následně došlo k uváděnému řetězení událostí.
Soud vydal předběžné opatření o zákazu styku s dětmi, matka zařídila dětem policejní ochranu, kterou měly půl
roku, otec se po celou dobu nemohl s dětmi setkávat. Navštěvoval různé instituce typu OSPOD a FOD, hledal
jakoukoliv pomoc. Ti, kteří s ním jednali, ho hodnotili jako naléhavého, impulzivního. Matka vše završila tím, že
dala děti do psychiatrické léčebny a řekla jim, že je tam schovává před tatínkem.
Nutno uvést, že ještě před vydáním předběžného opatření, tedy krátce po prvním setkání s dětmi, otec navštívil
děti ve škole, kde s ním dle svědeckých výpovědí spontánně, bez jakékoliv tenze, komunikovaly. Otec to doložil
i fotografiemi.
V mezidobí matka dětí podala na otce několik trestních oznámení. Nepopírala, že dětem řekla, že se bojí o život
svůj i jejich, protože jim tatínek chce něco udělat.
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S následným znaleckým posudkem matka není spokojená a vím, že už navštívila několik dalších znalců, které
žádá, o vypracování nového znaleckého posudku, a dokonce jim sděluje, co by tento měl obsahovat.
Při znaleckém zkoumání se snažíme si jmenovaná i mnohá další úskalí uvědomovat a dávat si na ně pozor. Proto
se také podrobně zabýváme třeba i tím, zda to, co dítě popisuje, je popisem skutečně prožitých událostí, nebo
zda popisované upravuje, a to buď vědomě, nebo proto, že je ovlivněno a identifikovalo se s postojem toho, kdo
ho přímo či nepřímo ovlivňuje.
A nyní dovolte, abych předala slovo své kolegyni MUDr. Marii Foltýnové, která se o některých dalších aspektech
tvorby znaleckých posudků zmíní z pohledu psychiatra.
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Trestná činnost
dětí a mladistvých
MUDr. Marie Foltýnová
Psychiatrická ordinace, Ostrava
e-mail: almafo@seznam.cz

Historie
Doc. MUDr. a PhDr. Josef Apetauer (1898–1955)
Prof. MUDr. Jan Mečíř, DrSc. (1925–2009)
Současnost
Doc. MUDr. Eva Malá - Soudní psychiatrie a psychologie Doc. MUDr. Pavlovského, CSc. a kol. (vydavatelství Grada)
Zákon č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ZSM) ze dne 25. června 2003. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2004.

Trestní odpovědnost mladistvých
1. Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat
jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
2. Dopustí-li se mladistvý uvedený v odstavci 1 činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných důvodů
trestně odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných opatření (§ 21) obdobně postupů a opatření
uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších patnácti let.
§ 58 Vyšetření duševního stavu
1. K vyšetření duševního stavu mladistvého se přibere znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalec z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací
na dětskou psychologii.
2. Pozorování duševního stavu nemá trvat déle než jeden měsíc; do té doby je třeba podat posudek. Na odůvodněnou žádost znalců může soud pro mládež a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce tuto lhůtu
prodloužit, nikoli však více než o jeden měsíc. Proti rozhodnutí o prodloužení lhůty je přípustná stížnost.
Trestní odpovědnost
Hodnocení schopností rozpoznávacích, ovládacích
Otázky motivace
Vývojové stadium
Trestní odpovědnost vylučuje či omezuje:
• Hluboká, těžká, středně těžká mentální retardace
• Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
• Sexuální deviace
Trestní odpovědnost u poruch chování dle MNK-10:
• Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství(F90-F98)
• Neurotické poruchy vyvolané stresem(F40-F44)
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Etiologie poruch chování:
• Faktory vnitřní (genetické, konstituční, temperamentové a organické)
• Faktory vnější (vliv rodiny, okolí, společnosti)
Predisponující faktory pro disharmonický vývoj osobnosti:
• Hyperkinetické poruchy
• Specifické vývojové poruchy učení(dyslexie)
• Toulky, lži, krádeže před 8. rokem věku
Poruchy se špatnou prognózou:
• Agrese k lidem a zvířatům (šikana, zastrašování, rvačky, zbraně, verbální i brachiální agrese k lidem, agrese
k lidem a ke zvířatům, konfrontace s obětí například u loupežných přepadení, násilné sexuální aktivity)
• Destrukce majetku a vlastnictví (zakládaní ohňů, ničení majetku)
Poruchy s lepší prognózou:
• Poruchy chování ve vztahu k rodině (agrese nebo disocialita omezená na domov)
• Socializovaná porucha chování
• Smíšená porucha chování a emocí
Rizikové faktory
• Poruchy chování rodičů
• Antisociální a kriminální chování rodičů
• Nezaměstnanost
• Alkoholismus
• Rozpad rodiny
• Rodiny s velkým počtem členů
• Společnost-parta
Nejčastější provinění
§ 247 Krádež
§ 202 Výtržnictví
§ 171 Maření výkonu úředního rozhodnutí
§ 257 Poškozování cizí věci
§ 187 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
§ 241 Znásilnění
§ 242 Pohlavní zneužívání
§ 180 Řízení motorového vozidla bez ŘO
§ 221 Ublížení na zdraví
§ 140 Padělání a pozměňování peněz
§ 249 Neoprávněné držení platební karty
§ 155 Útok na veřejného činitele
§ 219 Vražda
§ 202 Podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod
§ 205 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
Nejčastější diagnostické závěry
• Disharmonický vývoj osobnosti (dissociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti)
• Nesocializovaná porucha chování
• Socializovaná porucha chování
• ADHD
• Nekonformní sexuální chování
• Polyvalentní zneužívání návykových látek
Nejproblematičtější skupina Romů
Opakované páchání trestné činnosti v nezletilosti
Opakované trestní stíhání nad 15 let
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Ústavní výchova míjející se účinkem
Ochranná výchova míjející se účinkem
Možné příčiny pokračující delikvence
• Nezletilí jsou si vědomi své beztrestnosti
• Nařízení ústavní výchovy se děje až po několik let trvající delikvenci nezletilých
• Ústavní výchova se míjí účinkem, nezletilí utíkají do svých rodin a k příbuzným, kteří je přijmou a vedou dál
k zahálce, nebo se potulují v partách a pokračují v páchání trestné činnosti a zneužívání návykových látek.

Závěr
• V populaci Romů: je častější kriminalita v rodinách, častější poruchy chování v dětství, nižší dosažené vzdělání,
častěji nařízená ústavní výchova nebo ochranná výchova, častější zneužívání návykových látek (tvrdých drog)
• U ostatnính mladistvých: častější poruchy chování socializovaného typu, častější páchání trestné činnosti v partě, častější páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu, vyšší naděje na úspěšnou resocializaci
Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
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„Vrah a jeho skutek
v zrcadle znaleckého
posudku„ – květy zla
v herbáři znalce
PhDr. Petr Vavřík
Psychiatrická nemocnice Opava,
e-mail: pnopava@pnopava.cz

Při rozvahách nad obsahem svého sdělení – jsem si uvědomil svůj s lety se zvýrazňující pocit, že znalecké
zkoumání násilné trestné činnosti je z jisté perspektivy ještě něčím víc než pouhým úkonem úzce
specializovaného odborníka ve službách orgánů činných v trestním řízení.
Tento můj pocit (umocněný faktem, že jsem se v roli znalce setkal již s více než pěti sty vrahy), mně přivedl
k přesvědčení, že psycholog jako soudní znalec, setkávající se s vražedným příběhem – má také jisté exkluzivní
poslání přispět k porozumění zlu projevenému v nejzávažnějších násilných skutcích.
Jakkoli je mapa zla samozřejmě neskonale obšírnější než téma vraždy a nalezneme bezpočet příkladů zla, jež
se děje bez nožů, pistolí a tratolišť krve - vražda je vrcholným typem zlého skutku, vrah je synonymem pro zlou
a zavrženíhodnou osobu.
Malý etymologický exkurz:
Vrah – etymologicky – nepřítel (polsky wróg, rusky vrag) – tedy vztahový modus – v uvedených dvou slovanských jazycích –
činnostní modus (polsky: zabójca, rusky: ubijca)
Shodný základ se slovem „vrah“ nalezneme v příbuzných slovech s významem činností, snadno asociovaných s vražednými
scénami: vrážeti, vrhnouti, zavrhnouti, nevražiti
staročeské sloveso vražiti znamenalo kouzlit, čarovat (porovnej s polským „wraźenie“ – dojem)
Význam slabiky vrrrr jako exprese zloby a zla – Erben: zlou to předeš nit

Namítnete, že psychologovi, soudnímu znalci, nepřísluší zabývat se otázkami dobra a zla – a budete mít pravdu.
Psycholog není odborníkem na morálku - ve své znalecké práci musí umlčet mentora a laického soudce v sobě
a už vůbec nesmí nechat se ve svých hodnoceních vést motivy morálního rozhořčení. Naše role v boji se zlem
(projevujícím se např. ve vražedných skutcích) může spočívat pouze v tom, že objektivně a věcně popíšeme
psychologické zdroje, mechanismy a souvislosti vyšetřovaného skutku. A samozřejmě – tím, že se při formulaci,
prezentaci a obhajobě svých poznatků nenecháme – silami zla, jež mají mnohdy velmi mocné a často velmi
sympatické nástroje - tlačit, manipulovat a korumpovat.
Znalec se zkrátka se zlem setkává - a jeho archiv plní záznamy zlých skutků. Práce na jednotlivých případech,
zvláště pokud ji děláme pár desetiletí, nabízí možnost zahlédnout různé podivuhodné výrony a ornamenty zla,
bez nichž by obraz lidství a psychologické poznání nebyly úplné. Znalec není odborníkem na zlo, ale je jeho
angažovaným svědkem a může přispět k porozumění jeho mechanismům – jak se projevují v násilných trestných
skutcích.
Musím říci, že čím jsem starší, tím více mně zajímají tajemství zla skrytého za všední rutinou každodenního
mordování a jeho znaleckého posuzování. Současně však stále více zjišťuji, že uchopit toto téma jako celek je nad
mé síly. A proto se obracím k jednotlivostem a k detailům.
Ďábel se přece skrývá v detailech – ovšem které detaily to jsou – a jak se srovnává idiografická práce s detailem
s nároky na exaktnost, vyžadovanou po znalci – to jsou otázky do pranice. Současné paradigma pracuje
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s pravděpodobnostmi opřenými o velká kvanta dat. Bez tohoto poznatkového pokladu se dnes praktik ani
badatel neobejde – aspoň si to dnes všichni myslíme.
Při posuzování jednotlivých případů si přesto někdy říkám, že ďábel vložil do lidské mysli sklon třídit jevy a jejich
příčiny a statisticky je analyzovat, aby skryl, že pracuje na jiném principu než lidský posuzovatel. Řekl bych, že
ďábel bude spíše uchopitelný s pomocí teorie chaosu – která poukazuje na to, že události jsou determinovány
často nelineárně, mnohem složitějšími principy, než jak by si přál náš lineárně uvažující mozek. Půvabem této
teorie je, že v chaotických systémech se určitá vlastnost, kvalita, zachovává nezávisle na měřítku. I v kapce vody
můžeme zahlédnout vesmír.
Myslím na tyto podivuhodné principy, když přemýšlím o motivech lidského chování – a motivech závažných
násilných trestných činů.
Porozumění a výkladový model motivace vražedného skutku, odpověď na otázku, proč tento člověk zabil –
vnímám také jako úhelný kámen znalcova úkolu. Vždyť – v jistém úhlu pohledu – odpověď na otázku KDO
skutek spáchal, jaký měl vztah k oběti a další znalci, psychologovi obvykle ukládané úkoly - slouží konec konců
k lepší odpovědi na otázku „PROČ TO UDĚLAL?“ a „MŮŽE TO UDĚLAT ZNOVU?“ Když zde chci maličko přemýšlet
o zabíjení bližních, chci přemýšlet o motivaci tohoto konání.
Vražedný skutek – jakkoli mnohdy jednoduchý a zdánlivě snadno „čitelný“ - je vyústěním hry obrovského
množství proměnných. Mám za to, že znalcův alespoň hrubý, rámcový vhled do tohoto procesu má smysl a stojí
za to se o něj pokoušet.
Jako znalci, mi přijde důležitá analytická práce s prekontexty a kontexty vražedného jednání. Zajímá mne
proces, v němž se formují determinanty budoucího skutku: kdy ještě nelze mluvit o vlastní motivaci – ale spíše
o zúrodňování terénu, na němž se odehraje budoucí vražda, o motivačním předpolí, o hromadění „vražedného
potenciálu“ v mysli pachatele, nebo v interakčním poli mezi ním a budoucí oběti (se zvláštním zřetelem
k viktomologickým aspektům) - o hře predispozic, rizikových faktorů a emočně postojových přednastavení –
proces, který vyústí v momentu zrodu vlastního motivu, kdy pachatel začíná myšlenkově, volně a konativně
směřovat ke skutku.
Součástí tajemství je i záhada, proč v obdobných subjektivních a objektivních konstelacích týž motiv ke skutku
vede – a jindy zase ne. Půvab našeho složitého světa spočívá totiž m.j. v tom, že jsou i poměrně rozvinuté
vražedné motivace bez skutku – ovšem nejsou skutky bez motivace. Podle Busse mělo 91 procent mužů a 84
procent žen alespoň jednou živou fantazii, že někoho zabijí. Sám mohu potvrdit, jakým je tato vlastní fantazijní
zkušenost dobrodiním pro znalce, posuzujícího vraha a jeho motivaci.
Pestrost vražedných motivů mi vždy asociuje svět přírody: jsou zde primitivní, snadno vypočitatelní tvorové
(jednoduché, jasně čitelné motivy), jsou zde druhy, které procházejí fantastickými metamorfózami (vrstvení,
transformace a přeskoky motivů), jsou zde fádní tvorové (banální, „obvyklé“ motivy“) i tvorové bizarní (motivy
neobvyklé a překvapivé), jsou zde tvorové, jež velmi přesvědčivě předstírají, že jsou někým jiným.
S léty praxe jsem se ujistil, jak je snadné vytvořit kategorizaci vražedných motivů – a že jich je v literatuře hojně
– a jak je ošidné ji aplikovat na „zelený strom“ vražedného konání – (zvláště u vědomí „nelineárně fungujícího
ďábla“ ) Snad ani není příliš metaforická téze, že motivy jsou živé organismy, které mají svá zárodečná stádia,
vyvíjejí se, rostou a proměňují kvantitativně i kvalitativně. Je vždy velmi simplifikující je třídit – i to nejjednodušší
banální třídění na zločiny chladnokrevné a zločiny z vášně ne vždy stačí na postižení komplexity motivace
konkrétního jednání.
Rozum a chladnokrevnost se v mysli pachatele někdy simultánně mísí, občas sukcesivně vystřídají - s vášnivou
zlobou, vzrušením, touhou po smrti oběti. Specifickou výzvou k poctivé, diferencované analýze motivace
vražedných skutků je současná dikce trestního zákoníku který m.j. rozeznává úmyslné usmrcení s rozmyslem nebo
po předchozím uvážení §140, 2 – a v §141 pak úmyslné usmrcení v silném, omluvitelném rozrušení. Setkávám
se s očekáváním soudu, že znalec - psycholog mu bude svou analýzou nápomocen v této oblasti. Přijde mi, že
by mělo být ctižádostí znalce – psychologa nabídnout takovouto poctivou, diferencovanou analýzu motivace,
jakkoli je samozřejmě výsostnou kompetencí soudu posoudit přítomnost rozmyslu či rozrušení v mysli pachatele
v uvedeném smyslu.
Ovšem, oč větší je hodnota kvalifikované psychologické analýzy motivace úmyslného usmrcení druhé osoby pro
OČTR, o to těžší je tento úkol.
Při znalecké práci psycholog postupuje různými terény. Při řešení některých úkolů se pohybuje na dosti pevné půdě
a může zde kráčet s velkou jistotou, jindy – a to je právě třeba hodnocení motivace – je terén spíš přirovnatelný
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k třasovisku, kde je třeba jen velmi obezřetně našlapovat a rozpoznat bažiny pustých spekulací – od ostrůvků
logicky pevných dedukcí a dobře vyargumentované psychologické pravděpodobnosti. Na tomto místě mohu
ocitovat sám sebe – své sdělení z minulé ostravské konference, které pro analýzu motivace, jak se domnívám,
platí obzvláště:
„Odpovědět na relevantní otázky může znalec nakonec pouze na základě analyticko- syntetických a kreativních
procesů ve vlastní hlavě. V jistých momentech je znalec nucen „…opustit sféru čísly vyjádřitelné jistoty a celý
„systém znaleckého poznání“ se v této fázi znaleckého úkonu zachvívá.
Práce znalce při analýze motivace vražedného skutku je vlastně segmentem profilování. Znalec zde – v té či oné
míře - rekonstruuje psychické děje, které se odehrály v minulosti, u kterých nebyl, o kterých jsou jen minimální,
často zkreslené a jen nepřímé zprávy – a vytváří jejich pravděpodobný model.
Psychologická práce na porozumění vražedné motivaci je pro mě vždy - někdy více, někdy méně - prací v šeru,
prací s tušeními a s empatií, jakkoli se opírá o odborné vědomosti a poznanou empirii. Maximální odborně
fundované úsilí nemění nic na tézi, kterou formuloval David Buss: Jednoduchá vysvětlení, která se často nabízejí
pro objasnění vraždy, někdy selhávají a úkol porozumět motivaci spočívá v tom „…dostat se do srdce temnoty,
do architektury vražedné mysli.“
Jakkoli jsem vyslovil před chvílí svou skepsi k pokusům o kategorizaci vražedných motivů – přesto se mi jedna
v praxi osvědčila při pokusech o orientaci v architektuře vražedné mysli - a stručně ji zde předestřu. To, že tak
činím, mi dovoluje náhled, že se jedná o pouhou orientační simplifikující pomůcku, která nemůže pojmout
komplexitu motivačního procesu, ale vychází vstříc simplexním potřebám mého mozku. Zjednodušení zde spočívá
už v tom, že motiv je hodnocen tak říkajíc „ve stavu zrodu“ - a charakterizován „výchozím tématem“ ve vztahu
pachatele k oběti na začátku vražedného příběhu a – s ním logicky korelujícím „satisfakčním mechanismem“ –
tedy potřebou, kterou si vražedným aktem uspokojuje – či spíše očekává, že uspokojí.

Použit soubor pachatelů vražd, které jsem posuzoval v létech 2004 – 2013 (134 osob)

typ motivu
výchozí „téma“
primárně vztahový (66%)
frustruje mně
							

satisfakční mechanismus
ventilovat afekt, potrestat,
získat převahu, „zastavit“ ho

Motiv primárně vztahový: motivace vraždy primárně vyvěrá z problému v osobním vztahu mezi pachatelem
a obětí, přičemž se může jednat o vztah dlouhodobějšího charakteru v rámci soužití (partnerského, rodinného,
přátelského – často též se spolubydlícím na ubytovnách) – nebo o vztah krátce rozvinutý v rámci setkání (známosti
na jeden večer, na jednu noc - společenská – hospodská – sexuální setkání).

typ motivu
výchozí „téma“
primárně instrumentální (16%) překáží mi
výhoda,eliminace problému

satisfakční mechanismus
praktický, materiální zisk,

Motiv primárně instrumentální: vztah není důležitý – oběť je překážkou na cestě k cíli (např.: programované
loupežné vraždy, nájemné vraždy, odstranění nepohodlného svědka)

typ motivu
výchozí „téma“
primárně zážitkový (7%)
ukojím se na něm
libost z rizika,ze sebeprezentace

satisfakční mechanismus
vzrušení, moc, sex, „lov“

Motiv primárně zážitkový: motivace vražedného jednání primárně vyvěrá z potřeby zprostředkovat si skrze násilí
vůči oběti zážitek (útoky často pod průhlednou záminkou: např. agresivní hra s obětí, vzrušení z moci, zážitek
omnipotence, vzrušení z „lovu“, ze sebeprezentace ve skupině spolupachatelů /ukázat jak jsem dobrý/, či ze
sebepotvrzení a zážitku sebeobdivu

typ motivu
primárně ideologický
hate crimes (3%)

výchozí „téma“
druhý je reprezentantem „zla“

satisfakční mechanismus
zisky z role bojovníka proti zlu
z potírání nepřítele
z role nositele poslání,
„poselství světu“

typ motivu
psychotický (8%)
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I v psychotické motivaci lze identifikovat shora předestřená „témata“ a satisfakční mechanismy – byť v bizarní, psychoticky
deformované podobě.

S uchopením problematiky si někdy můžeme alespoň částečně poradit s pomocí simplifikujícího schématu
na ještě vyšší úrovni zobecnění, jež mi pomáhá při porozumění vražedné motivaci:
Na osách jsou v duální polaritě zobrazeny dvě motivační proměnné ze shora předestřené kategorizace: vztah
k oběti odvozený z „výchozího tématu“ – a satisfakční mechanismus:

instrumentální vztah k oběti
např.: vražda jako agresivní hra

např.: loupežná vražda

potřeba ventilovat afektivní napětí

potřeba vyřešit problém

např.: vražda v partnerském konfliktu

např.: nájemná vražda manželky
frustrace z oběti

Nejedná se o osy, které by vyjadřovaly matematické vztahy – spíše o opěrné schéma pro kvalitativní hodnocení.
Přitom motivace některých vražd v podstatě setrvává v jedné oblasti tohoto schématu, často je však možno
v motivačním procesu jediného skutku zaznamenat pohyb mezi oblastmi - či expanzi do více oblastí.
Když jsem tedy prolistoval poslední kapitoly svého „herbáře“ a prohlédl zde archivované „květy zla“, rozhodl
jsem se, že nebudu příliš extenzivní a nabídnu zde pouze květy dva - dva obrazy násilného jednání, jak byly
zachyceny v mých posudcích, v nichž se zobrazuje tvář zla obzvláště dramatickým způsobem. S tím, že předestřu
své pokusy „vyrovnat se s architekturou vražedné mysli“ jejich pachatelů, že předestřu svou analýzu jejich
motivace. Společným znakem těchto dvou typu skutků je jistá grandiozita, úporná iracionalita a ostentativní
sebeprezentace zla, jež vzbuzuje v pozorovateli – zvláště, je-li znalcem - silnou potřebu pokusit se vysvětlit
jeho mechanismy – a současně představuje výzvy pro vytvoření diferencovaného pravděpodobnostního modelu
motivace.

1. Primitivní brutalita
První skutek je reprezentantem překvapivě obsáhlé kategorie vražedného jednání: Při pohledu do databáze
vražedných příběhů z posledních let mne zaujal nečekaně velký podíl primitivních, oběť devastujících útoků –
takovýto primitivní smrtící mechanismus jsem zaznamenal u 27 (20%) pachatelů ze souboru. Devastující zranění
oběti - nejčastěji kopy, nášlapy, útoky proti hlavě a obličeji – ale také klacky, násadami, kladivy, sekerou, činkou.
Útoky jsou likvidační, míra násilí zjevně přesahuje míru úsilí nezbytného pro usmrcení oběti, kromě poruchy
osobnosti nebyl u žádného z pachatelů konstatován patologický základ chování. Směřují často proti neznámým
osobám, ale ještě o něco častěji - vůči lidem, kteří jsou s pachatelem ve vztahu. Všichni pachatelé těchto skutků
v mém souboru byli pod vlivem návykové látky - ve 23 případech pod vlivem alkoholu, ve 4 případech pod vlivem
pervitinu – jejíž účinek nikdy nevedl kooperující znalce psychiatry k závěru o významném snížení rozpoznávacích
a ovládacích schopností pachatele – a sehrála pouze roli faktoru odbrzďujícího zábrany.
Fenomén, s nímž jsem se opakovaně setkal, je, že dvojice či trojice opilých spolupachatelů takto ukopává
a ušlapává oběť po etapách – odcházejí od napadené oběti a zase se k ní vracejí a pokračují v započatém
díle. Tito pachatelé – jak lze rekonstruovat - prožívají v kritických momentech opojný pocit zvláštní bujarosti
a omnipotence, se zážitky, jež se dají vyjádřit orientálními expresemi „jsem tvůj pán a ty jsi prach u mých nohou“,
často napodobují vášnivé potírání nenáviděného nepřítele či usmrcování odporného živočicha. Ve skupinách
a dvojicích pachatelů je ve hře hecování, předvádivost, rozvášněnost skupinovým běsem. Skutky vytrysknou
zdánlivě nečekaně – a pokud mají věcnou příčinu tak naprosto banální, často falešnou.
V motivaci
asto nalézám záminku k dehonestaci oběti, či k subjektivnímu pocitu „spravedlivého rozhořčení“. To je problém
tzv. morálního vyvázání, který ostatně zvláštním segmentem motivace agresivních skutků – kognitivní machinace,
obelstění vlastního svědomí. Specifickým fenoménem jsou u řady případů útoky proti hlavě a obličeji oběti, který
lze v hlubším psychologickém pohledu vnímat jako útok proti identitě, „jádru osobnosti“, „duši“, oběti, jako
dokončení dehumanizačního manévru, jímž si útočník v úvodu „morálně usnadňuje“ útok.
Dva mladí muži (25 + 27 let) byli stíháni pro trestný čin vraždy spáchaný formou spolupachatelství tím, že
společně v ranních hodinách jednoho listopadového dne 2009 v areálu garáží v Ostravě Přívoze se záměrem
usmrtit kopy, jsouce obuti do pracovní obuvi s ocelovou špičkou a násadou koštěte vedli útok značné intenzity
proti hlavě a obličeji 44letého muže, kterému způsobili celkem 10 tržných a tržně zhmožděných ran převážně
v obličejové a temenní krajině hlavy, roztříštění skeletu obličejových kostí, se zhmožděním mozku, na jehož
následky bezprostředně poté zemřel. Poranění v obličeji měla téměř devastační charakter a vedla k částečnému
výhřezu obou očních koulí, součástí komplexu poranění byla sériová zlomenina žeber.
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Oba pracovali v partě zateplující teplovody, toho dne měli směnu - od rána popíjeli – nebyl tam mistr - a práci
spíše naznačovali, byli v dobré náladě. Když jim došly zásoby alkoholu na pracovišti, šli oni dva pro další, Mirek
byl plný dráždivé bujnosti, když se vraceli s lahví vodky ze stánku, Mirek se nevyhýbal chodcům, vrážel do nich,
bez varování napadl kolemjdoucího, shodil ho na zem a kopal do žeber, zad a do hlavy ocelovou špičkou boty.
Byla to jen předehra: Na dotaz Robertovi, zde zatím jen přihlížejícímu druhému pachateli, vysvětlil „že to je ten
zmrd, co mi měl vzít to železo“. Mirek si totiž před dvěma měsíci údajně uložil za nedaleké garáže nějaké plechy,
které hodlal odnést do sběru a ty se mu ztratily. Vlastně to neví, jen si myslí si, že mu to ukradl tento člověk a jeho
komplic. Vzrušeně oznámil svému soudruhovi, že kousek dál v garáži je ten druhý, co mu ukradl železo. Vypravili
se za ním. Došli ke garáži, kterou obýval 44letý bezdomovec a jeho družka,
Mirek už řval, že si to s ním jde vyřídit, v garáži začal muže bít pěstmi ho jako smyslu zbavený hlava nehlava,
muž byl schoulený do klubíčka. Pak Mirek tahal muže ven, nadával mu, že mu urve hlavu, ať zkusí něco říct, v té
době se připojil Robert, který poškozeného vůbec neznal. Společně ho vytáhli před garáž, tam do něj kopali,
do zad, břicha, do hlavy, jeden z nich popadl násadu koštěte a doplňoval popsané útoky silnými údery do oběti.
Mirek mezitím poškozenému šlapal na hlavu. Útok trval asi 15 minut, když se poškozený chabě pokusil vstávat,
Mirek ho uviděl a zařval „Ty ještě budeš vstávat, ty zmrde?!“, zrychlenou chůzí k němu přišel a silně ho kopl
do hlavy. Mirek ještě stačil hrubě ztlouci družku bezdomovce, která byla v garáži s průvodními výhrůžkami, že
ji zabije, když něco řekne. Když žena ležela v bolestech schoulena v garáži a muž bezvládně před garáží, odešli
na své pracoviště, vzdálené asi 150 m odtud. Trochu ještě pracovali a asi po půlhodině se rozhodli jít se podívat
opět ke garážím s tím, jestli muž ještě žije. Muž ležel ve stejné poloze, snažil se vykašlat hlen nebo krev. Mirek
ho přitom znovu opakovaně kopl do hlavy. Robert mu řekl, že má muže nechat, že je asi mrtvý, muž chroptěl,
tak odešli.
Jen na okraj lze doplnit, že iniciátor násilí pocházel ze sociálně neproblémové rodiny, byl ve dvojici jedincem inteligentnějším
(IQ 113), ale nedoučil se, jeho osobnost se zobrazila disharmonicky strukturované osobnosti extravertního typu, nerovnoměrně
diferencované, se zónami jisté bohatosti a flexibility, ale také nevyzrálosti a deficitní socializovanosti., dráždivost
v temperamentu.
Provázející pachatel pocházel z velmi problémové primární rodiny s násilně se chovajícím otcem v dětství byl v psychiatrické
péči pro poruchy chování, sám byl od předškolního věku značně agresivní. V době znaleckého vyšetření u něj byla konstatována
emočně nestabilní a disociální porucha osobnosti. IQ 96.

Pravděpodobnostní model motivace:
Předmětné jednání bylo v psychologickém pohledu vysvětlitelné jako jednání, které se aktualizovalo na pozadí
širší atmosféry nedisciplinovanosti na pracovišti s narůstající zaangažovaností v pijáckých aktivitách. Jako důsledek
tohoto pijáckého chování kritického dopoledne lze předpokládat v prožívání obou obviněných formování
opilecké euforie, ochoty k nedisciplinovanosti a nevázanosti s průvodní tendencí vyhledávat „vhodné“ podněty
k projevení agrese. Ve hře byla nepochybně také situační blízkost a interakce s podobně opilecky nastaveným
spolupachatelem, jež vedla k vzájemné potenciaci opilecké iracionality v chování a k ochotě sdílet situace
a prožitky ve dvojici. Přitom bylo možno usuzovat na distribuci rolí ve spolupachatelské dyádě – role iniciativního
a vůdčího člena dyády a role člena sekundujícího a provázejícího.
V motivaci útoků na poškozeného lze předpokládat podíl primitivní opilecké „solidarity“ a rezonance s vyladěním
spolupachatele – a lze je vysvětlit jako druh opilecké „agresivní zábavy“ s prvky předvádivosti - při odbrzdění
zábran v ebrietě.
V motivačním procesu daného jednání iniciátora skutku lze sice připustit konfliktní zápletku z minulosti (údajně
ukradené železo), ta však byla v rámci opileckého vyladění obviněného účelově nadsazena a sehrála nejspíše
roli příhodného spouštěče překypujícího vnitřního agresivního potenciálu, potřeby agresivního sebevyjádření
do formátu „agrese pro agresi“ (jeden z pachatelů při znaleckém vyšetření připustil v podloží svého jednání svou
životní nespokojenost a potřebu se vybít). V podtextu popisovaných útoků a zacházení obviněných s poškozeným
pak lze modelovat zážitkové zisky z nadřazenosti, z pocitů omnipotence a z despektu k poškozenému.
Zážitek omnipotence a touha být nejen pánem nad obětí, ale i pánem nad osudem, je pozoruhodným aspektem
nemalé části skutků proti životům svých bližních.
Pohleďme ještě na skutek druhý, který je sice svým charakterem v mé databázi ojedinělý – a jak už je tak svět
plný paradoxů – přestože byl provázen nepochybně úmyslem usmrtit - nebyl kvalifikován jako zločin vraždy, ale
jako zločin obecného ohrožení. Pro účely tohoto sdělení mi právní kvalifikace nepřišla jako zásadní problém,
když motivace skutku je sycena vášnivou nenávistí k lidem a touhou po jejich usmrcení. Můj posudek na tohoto
pachatele byl atypický, neboť jsem na něj – co by na mrtvého - vypracoval psychologický profil.

1. Mstivé pustošení
Protagonistou příběhu je 58letý muž, iniciál AB, v době vyšetřování podezřelý z toho, že - v časných ranních
hodinách dne 17. 02. 2013 v úmyslu způsobit smrt více osob a škodu na majetku - demontoval v místnosti
suterénu, kterou užíval ve svém bydlišti v panelovém domě ve Frenštátě p. R. z přívodního nízkotlakového
plynového potrubí uzavírací ventil, čímž umožnil unikat zemnímu plynu - nato založil ve svém bytě v přízemí
domu ohnisko požáru, čímž došlo postupně k několika explozím a k zahoření unikajícího plynu, následně pak
k poškození nosných stěn a dělicích příček a rozvinutí požáru, následkem čehož došlo k propadnutí stropní
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konstrukce a střechy, čímž byla jednak způsobena smrt šesti osobám z toho dvěma dětem a poranění různé
závažnosti jedenácti osobám a v důsledku destrukce obytného domu škoda velkého rozsahu na majetku
společenství vlastníků uvedeného domu.
Apokalyptický obraz alespoň částečně dokresluje svědectví jednoho ze sousedů: Kritické noci slyšel z bytu AB a ze
sklepa nejrůznější rány a tahání nějakých předmětů. Nepřikládal tomu význam, od AB byli na takové věci zvyklí,
vypadalo to, jakoby mlátil do betonu, pouštěl nějaké těžké věci na zem. Kolem třetí hodiny se vzbudil, dcerka
plakala, volala: „Bojím, bojím, bouchá“, pak krátce usnul. Nato ho vzbudila obrovská rána, jakoby bouchnul
celý panelák, cítil tepelnou vlnu, jak se šíří po bytě, zjistil, že na manželku spadl obrovský panel, snažil se dostat
k dětem, plazil se skulinami pod panely. Děti však nenašel. Vstupní dveře bytu scházely, otvorem viděl, jak
po schodech jde postava, poznal AB, doslova celý hořel, ale viděl tvář. Svědek na AB zakřičel: „Ty hajzle, tys mi
zabil děti!“, AB se otočil, ušklíbl se, vypadalo to, jakoby se smál, cosi mumlal, něco jako: „Ty jsi přežil?!“ a šel
pořád proti referujícímu do bytu, přitom hořel, řval, že si s ním nic neměli začínat, – pak najednou AB zmizel.
Později, když vybíhal z domu, viděl AB, jak sedí na schodech, byl vsedě opřený ramenem o zeď, zhroucený, hlavu
svěšenou, oblečení už moc neměl, neměl už ani vlasy, v obličeji měl sem tam plamínky.
Svými sousedy by AB vykreslen jako problematický člověk, s nímž byly léta potíže. Byl to věčný stěžovatel. Stále
měl k něčemu výhrady, pokřikoval na sousedy, vždy si našel záminku. V roce 1998 si v suterénu zřídili večerku,
jejíž výnos měl sloužit fondu oprav domu. AB však neustále protestoval, provozovateli večerky chodil vyhrožovat,
stěžoval si, že večerka nabízející alkohol, kazí mládež, že mu vzdouvá podlaha pro nadměrnou vlhkost kvůli
večerce, která byla pod jeho bytem. Po roce s večerkou skončili pod neustálým tlakem AB - i přesto, že soud
rozhodl ve prospěch ostatních bydlících.
Psal na nejrůznější instituce od městského úřadu až po prezidentskou kancelář. Honil sousedy po soudech. Když
tam přišel, poškleboval se jim, jindy však ani bez omluvy nepřišel, nikdy nedostal žádnou pokutu. Dělal různé
naschvály, např. v zimě si dal tu práci a nanosil venku dovnitř sníh a rozházel ho po chodbě. Jindy zase otevřel
vchodové dveře, které si nechali udělat nové, zašprajcoval je rohoží, aby se dovnitř dostávala zima, když byly
největší mrazy. Psal barvou po fasádách domu, i po oknech. Předseda společenství vlastníků, to oznámil na policii,
ale nic se nevyřešilo, nikdo s ním nic nedělal. Se stížností nepochodili ani u starosty města. Nikdo s ním nechtěl
mít nic společného.
AB si z nikoho nic nedělal, z nikoho neměl respekt, protože, jak říkal, nikdo mu nic nemohl vzít. V domě dělal
běžně rachot, neustále něčím bouchal, už to pomalu nevnímali. Nejvíce žil a bouchal v noci. V poslední době tam
AB bydlel už jen s manželkou, jejich dvě děti se od nich odstěhovaly, protože už nemohly vydržet jeho chování.
Choval kočky, měl jich v bytě asi 10, z bytu šel hrozný smrad. Ani stížnosti na tuto věc nic nezměnily. Vypadalo
to, že ani na městě s AB nechtějí nic mít, že z něj mají strach. Psal hanlivé texty na internet, vylepoval plakáty
po městě.
Po zrušení večerky si zabral největší místnost společných prostor v suterénu, v těchto prostorách měl své věci –
nářadí, hořlaviny, barvy i tlakové láhve. Svévolně si je upravoval – m.j. tím, že rozbil sbíječkou dlažbu. Přivolané
policii sdělil, že uvádí prostory do původního stavu a po odchodu policie tuto činnost dokončil. Nedalo se s ním
mluvit, každého poslal okamžitě do prdele, vůbec se nebavil.
Neplatil do fondu oprav a společné služby – vody a elektřiny pro společné prostory. Nikdy nezdůvodňoval, proč
neplatí, jen se tomu smál. Ostatní obyvatelé domu to za něj společně platili, protože měli obavy, že by je vodárny
odpojily. Vůči společenství měl dluh zhruba ve výši 130.000 Kč.
V důsledku pokračujícího neplacení dluh AB neustále narůstal, proto sousedé angažovali ve věci právní zástupkyni.
V důsledku efektivních právních kroků byl nakonec byt AB dán do exekuce a v červenci 2012 vydražen. AB se
proti tomu odvolával, takže exekuce nabyla právní moci až koncem roku 2012. Byt koupil nový vlastník. Ten se
opakovaně pokusil AB předat výzvu k vystěhování – AB jej s vulgárním komentářem z bytu vyhodil - naposledy
16. 2. dopoledne - zhruba 17 hodin před explozí – přitom šermoval majiteli před obličejem velkým kuchyňským
nožem.
Mladší, dcera AB popsala, jak matka v odpoledních hodinách dne 16.2. – zhruba 12 hodin před explozí – balila
v bytě své věci, říkala dceři, že exekuce je nějak uspíšena, že taťka řekl, ať z toho bytu hned odejde. Otec chodil
po bytě, usmíval se, vtipkoval, v takové náladě si ho nepamatuje už dost dlouho – přitom obě s matkou brečely,
že přicházejí o byt.

Z dostupných anamnestických dat:
Získané údaje k jeho osobní historii naznačují jisté prvky konformity v úvodních sekvencích životní linie – vyučil se, pracoval,
splnil kritéria pro práci příslušníka VB. Přesto u něj lze předpokládat od dětství jistý povahový svéráz, potřebu odlišnosti,
nadřazenosti, připravenost ke vzdoru a protestnímu chování. Z dostupných náznaků vyplývá, že i v minulém režimu (který
si v posledních letech sentimentálně idealizoval – též svým nickem „zlatecasysocialismu“ na diskusních fórech) jevil tendenci
k nekonformitě a protestnímu jednání, ovšem v rámci svého negativistického a konfrontačního nastavení - nikoli ve smyslu
politickým přesvědčením motivovaných disidentských postojů.
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Jeho kariéra socialistického policisty skončila morálním selháním (řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu s následnou
nehodou). Následné více či méně úspěšné existenčně-ekonomické improvizace vyústily v poslední dekádě v životní styl částečného
invalidního důchodce, přivydělávajícího si rozvozem reklamních letáků – dosti kontrastující s jeho aspiracemi a sebevědomím.
V nadstavbě tohoto ekonomicky neúspěšného a zjevně pro něj neuspokojivého života pak lze zaznamenat mohutný proud
jeho mnohačetných dramatických sporů s okolím s dlouholetou bohatou, teatrálně vypjatou stížnostní a sudičskou aktivitou.
Obraz jeho rodinného a partnerského života je dosti chudý, málo plastický – není zpráv o dramatických vztahových problémech,
nicméně ze spisu se podává nosná hypotéza o tom, že rodinní příslušníci obtížně snášeli otcovy kverulační zápasy s okolím.
Ty měly urychlit odchod dětí z domu a minimalizovat jejich kontakty s ním, zatímco jeho manželka se z dostupných údajů
zobrazuje jako plachá, pasivní, úzkostná žena, trpně, bez protestů snášející manželovy zápasy se sousedy a institucemi, tiše
žijící v jeho stínu.

Stručný výtah z profilu osobnosti AB
V mezích psychologické pravděpodobnosti byl AB osobností výrazně nevyrovnanou, s disharmonickou skladbou rysů,
s dominancí paranoidně kverulační modality, též pak s modalitou narcistickou a histriónskou. Nic nepotvrzuje eventualitu
chorobné dezintegrace osobnosti psychotického řádu – obraz osobnostní disharmonie je nejlépe popsatelný v kategorii
poruchy osobnosti, jak ji předpokládá a diagnosticky modeluje kooperující znalec, psychiatr.
Byl nejspíše jedincem se silnou inklinací k negativnímu emočnímu ladění – jak ve smyslu silné připravenosti k podráždění,
nespokojenosti, hněvu, s jistým „talentem“ rozvíjet i z pozitivních či neutrálních podnětových situací emocionálně negativní
scénáře – tak ve smyslu celkově negativní osobní emoční a existenciální bilance.
V jeho zaznamenaných verbálních a písemných produkcích z posledních let se črtá modalita zahořklosti na režim, hodnocení
společnosti v rozměrech dekadence, zkázy, úpadku, lidské špatnosti. Příznačné jsou jím volené motivy satana a satanova
režimu, konce světa, představování České republiky jako Titanicu, a občanů coby hnijících otroků v jeho útrobách – přičemž
způsob zacházení s těmito tématy rozhodně nevykazuje psychotickou kvalitu, nevykazuje žádné signály depresivní modality.
Lze zde, naopak, vycítit příměs jisté zlobné zanícenosti, sarkasmu, hořké radosti a akčního náboje dávajícího jistý seberealizační
smysl jeho – jinak nepříliš úspěšnému – životu.
Získané údaje dovolují v rámci profilované osobnosti modelovat přepjatě pozitivní sebehodnocení, tendenci vnímat sama sebe
schematicky jako člověka bezvýhradně dobrého a poctivého, jako majitele pravdy a nositele dobra, při absenci sebekritičnosti
a ochoty reflektovat vlastní nedostatky a negativa.
V kontrastu s přepjatě pozitivním a obdivným vztahem k sobě je jeho primárně nedůvěřivý a pohrdavě kritický vztah k lidem.
Byl zřejmě schopen chovat se situačně neproblémově, formálně přátelsky, obecně však ve spektru jeho projevů nepochybně
dominovala vysoká připravenost k hostilitě, k pohrdavým a despektujícím postojům k lidem, zvláště když se nechovali v souladu
s jeho potřebami a očekáváními.
V hlubším analytickém pohledu lze jeho deklarovanou tendenci bojovat za právo a spravedlnost interpretovat jako
instrumentální mechanismus ve službách potřeby nadřazenosti, moci a agrese, zjevně přítomné v jeho stylu zacházení
s problémy, v jeho projevech sníženého společenského odstupu, hrubosti a připravenosti k zavrhujícím postojům vůči lidem.
Komplex těchto jeho postojů byl doplňován absencí respektu k autoritám – a patrně též jistou libostí z protestních
a negativistických postojů vůči nim, z jejich dehonestace - a ze soupeření obecně. Příznačnou pro danou osobnost byla
nepochybně též jistá míra teatrality, smysl pro efekt a zvýšená potřeba poutat pozornost, tendence k dramatické sebeprezentaci.
Jeho intelekt lze z dostupných dat hodnotit na rozhraní průměru a lehkého nadprůměru. Popisy jeho chování, jeho zaznamenané
písemné produkce, úroveň myšlenkové organizace ukazují na dobrý intelektový potenciál, jenž však byl – vlivem osobnostních
kvalit – užíván neefektivně a problémově – jeho myšlení bylo ve velké míře formováno katathymně.

Pravděpodobnostní model motivace:
Pokud se AB dopustil daného skutku, pak by toto jeho jednání bylo psychologicky nejlépe vysvětlitelné jako
dramaticky vypjatý akt msty a jako agresivně destruktivní řešení vlastní existenční situace, subjektivně prožívané
jako výsledek aktivit nepřátelského okolí.
V širším motivačním předpolí tohoto jednání lze předpokládat jeho dlouholeté nevraživé, bezohledné a pohrdavé
postoje k obyvatelům domů, postoje, jimiž sytil své angažmá v různých konfliktních situacích s nimi (a ještě více
posilované jejich kritickými odezvami a snahami o prosazení většinové vůle) – a připravenost k negativistickým
a trestajícím projevům vůči nim. Postojové aspekty tohoto typu – byť v nikoli nebezpečných rozměrech - lze
spatřovat v takových jeho projevech v minulosti, jako byla různá jeho podání, stížnosti, expresivní nápisy na domě
a v domě, tropení hluku v nočních hodinách, svévolné úpravy společných prostor apod..
Dostupná data naznačují, že relativně stabilizovaný obraz „zákopové války“ mezi AB a obyvateli domu se začal
(v důsledku ofenzivního postoje společenství vlastníků se snahou vymoci od něj dluhy) v poslední době vyvíjet
výrazně v jeho neprospěch a jeho „prohra“ představovaná exekucí a ztrátou nároku na obývaný byt pro něj –
s jeho osobnostními specifiky – představovala fatální, subjektivně nepřijatelnou skutečnost. V závěrečné fázi
formování motivu daného jednání pak lze podtrhnout roli tlaku nového vlastníka bytu na vystěhování.
V tomto vypjatém situačním kontextu pak lze u AB modelovat zformování záměru „vyřešit“ svou situaci –
subjektivně prožívanou jako bezvýchodnou a ponižující – dramatickým destrukčním (a sebedestrukčním) aktem.
V podloží tohoto jednání lze modelovat souhru těchto faktorů:
• potřeba vyhnout se ponižující situaci vystěhování z domu a následné existenční nejistotě
• asociálně založený záměr pomstít se obyvatelům domu bez ohledu na přítomnost dětí, jako svým dlouholetým
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„nepřátelům“ a původcům své současné situace, v níž přichází o byt (a obrátit jejich „vítězství“ v jejich prohru)
– se snahou jim co nejvíc uškodit v rovině fyzické, psychické a existenční – s nutným předpokladem smrtícího
efektu exploze pro některé z nich
• záměr překazit novému vlastníkovi svého bytu jeho záměr ujmout se tohoto svého vlastnictví
• v podtextu pak škodolibý záměr kompenzovat svou prohru v duchu hesla „když nebudu mít byt já, nebudete
ho mít ani vy“
• koincidující rozhodnutí ukončit svůj život v dané situaci a vyhnout se tak „ponížení v roli usvědčeného,
případně potrestaného pachatele“ za současné hérostratovsky nesené snahy učinit v závěru svého života
dramatický skutek poutající pozornost široké veřejnosti, ukazující na význam vlastní osoby- a zanechat
po sobě stopu v historii
Charakter jednání ukazuje na jeho racionální programovanost, na jeho přípravu a cílené načasování, jakkoli
bylo nepochybně syceno emotivně. Lze předpokládat, že motivace a obraz zamýšleného skutku se postupně
formovaly v souvislosti s mírou aktuálnosti otázky jeho vystěhování.
V prožívání jmenovaného v období před vlastním skutkem lze modelovat zlobu, situační i existenciální
frustrovanost, koncentraci nevraživosti vůči obyvatelům domu a novému vlastníku jeho bytu – ale též jistou
úlevu po nalezení „řešení“, zážitky opojení vlastní mocí a modalitu sarkastické radosti v představách grandiózní
msty, pro niž se rozhodl (s tím by korespondoval zaznamenaný popis jeho neobvykle dobré nálady v předvečer
skutku).
Skutek tak extrémní brutality a bezcitnosti směřující proti životům mnoha lidí včetně dětí a ničící značné hodnoty
materiální je v psychologickém pohledu vysvětlitelný v kontextu dané osobnostní poruchy obecně zvýšenou
hostilitou AB k okolí a jeho masivním egoismem – kteréžto kvality se ve vyhrocené existenční situaci, navíc
vnímané jako důsledek nepřátelství jeho sousedského okolí, vystupňovaly do asociálně misantropických rozměrů
s absolutní nadřazeností vlastních potřeb a vlastních iracionálních zážitkových zisků právům a potřebám obyvatel
domu.
Takovéto postoje vášnivé zaujatosti mstou a nenávistí k lidem, provázené „hořkosladkým“ zadostiučiněním ze
způsobené zkázy spadají do krajních poloh lidské mentality a lze se s nimi setkat u jedinců s disharmonickou –
přitom však chorobně nenarušenou - osobnostní strukturou.
Frenštátský příběh ukazuje velmi ilustrativně onen proces „zúrodňování terénu“ o němž jsem se zmínil v úvodu.
S ohledem na výsledný obraz zkázy se při rozvahách nad motivačním procesem skutku nabízí též metafora
jaderné bomby – nadkritické množství štěpného materiálu vzniklo v momentě, kdy samolibý, nekritický, se
světem bojující jedinec se ocitl v situaci prohry.

*

*

*

Jakkoli jsou popsané skutky - snad stále ještě - krajními případy běžného spektra zaznamenávané agresivity
a destruktivity, je třeba říci, že vypjatě prožívaná potřeba vzít osud do svých rukou v roli demiurga – anděla msty
a zkázy – není v motivaci závažných násilných trestných činů výjimečná.
Její náznaky zaznamenávám u řady dalších vražedných skutků – zejména u vražd s primární vztahovou motivací,
kde je významnou složkou vrahova satisfakčního mechanismu potřeba mstivě zranit partnera, pokořit jej,
dehonestovat jej – někdy až do té míry, aby byl zbaven atributů lidské bytosti.
Tyto tendence můžeme v nějaké míře potvrdit ve skutcích ve formátu rozšířených sebevražd s usmrcením dítěte
s cílem pomstít se jejich druhému rodiči, zaznamenávám ji v okázalých defenestracích nenáviděných partnerek
či v jejich usmrcení masivním devastačním mechanismem – ušlapáním, kdy – tak jako ve středověku kat –
pachatel doslova tančí po těle oběti. O zážitcích pachatelů v kulminačních sekvencích takovéhoto jednání si lze
z dostupných zdrojů činit jen velmi přibližné představy – ale jsou případy, kdy bych skoro neváhal použít pro tyto
motivačně prožitkové konstelace pojem „transcendentální aspekt vražedného skutku“.

*

*

*

Snad je už třeba spustit oponu milosrdenství nad těmito skutky, z nichž kypí iracionalita touha po zkáze
a smrti bližních. Možnost vypracovat posudky na jejich pachatele jsem přijal jako výzvu - jako šanci pokusit
se o vysvětlení psychologických mechanismů v jejich základu – o rekonstrukci „architektury vražedné mysli“.
V situacích bezradnosti, která se společnosti zmocní při setkáních s takovými explozemi zla, můžeme nabídnout
jen malá zrnka poznání, z nichž třeba v budoucnu vyklíčí naděje na jejich redukci či minimalizaci. Snad tím, že
poukážeme na rizika spojená s některými typy poruch osobnosti, nebo tím, že ještě lépe porozumíme zdrojům,
genezi a úloze vztahově zážitkových aspektů v motivaci některých násilných skutků.
Má zkušenost se stovkami vražd a s temnotou, z níž vzešly, mně dodnes nezbavila zvláštní ambivalence, „dvojí
pravdy“, kterou v nějaké míře vnímám v obrazu každého vražedného skutku.
První „pravda“ o vraždě je ubohá: je to mnohdy banální, hloupá, někdy smutnosměšná záležitost, často špinavá,
pokleslá epizoda lidské bídy a malosti. A druhá pravda, která se s tou první prolíná, vypovídá o nešťastně
pokřivené lidské touze po velikosti: je to často dramatický akt, týkající se samotných základů lidství, jistý
existenciální archetyp, vypjatý skutek, jímž člověk bere do rukou kompetence Boha, Ďábla či Osudu.
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Snad mělo smysl prohlédnout si tyto aspekty vražedného jednání s jistým filozofickým nadhledem.
Ale vraťme se, prosím, v samém závěru do reality naší exaktní všednosti. Zapomeňme na květy zla a podobné
poeticko-filozofické hříčky: Jako vážení znalci je odložme do nejspodnější zásuvky svého pracovního stolu
a destilujme ze směsi lidské ubohosti a monumentality zprávu o typu vrahovy osobnosti, míře jeho emoční
stability, agresivity, adaptační kapacity, proveďme třeba Violence risk assessment a jeho motivaci vysvětleme
zištným úmyslem, silným afektem nebo něčím obdobně srozumitelným.
To je naše práce.

Str. 103

2. ostravské konference soudních znalců
„Vrah a jeho skutek v zrcadle znaleckého
posudku„ – květy zla v herbáři znalce

Diskuze

Diskuze po prvním bloku přednášek
Otázka z pléna, zda uvádět konkrétní výsledky testů ve znaleckém posudku?
Matoušek: Neuvádět. Současně upozorňuje na problematičnost zadání soudu, kdy znalec má charakterizovat osobnost otce/matky - ? k čemu to je. Důležitá je situace – naprostá většina klientely
v opatrovnickém řízení je normální. Otázkou je zvládnutí impulzů v ohrožení - ? Jak do toho zapadají výsledky testů.
Něměčková: upozorňuje kriticky na knihu Dr. Tomáše Nováka
Presiss: poznámka k metodám – některé mají zastaralé normy, mění se v čase, jsou metody nepodporované výzkumem, což je také problematické (např. Luscher). V takových případech hrozí nařčení
z použití nevhodných metod.
Heretik: rozdíl mezi rodinným a trestním právem – řešení v metodologii, rozboru, nálezu – přeložení
do psychologické terminologie a také srozumitelně laikům.
Problém se zastaralými normami – neznamená vzdát se metod, upravuje si některé položky a nebojí
se případné protiagrumentace. Důležitá je zde klinická zkušenost. Souhlasí s problematickou validitou některých testů.
Procházková (k Matouškovi): dotaz na rozdíl, když dochází k rozchodu ne rozvodu, v čem je jiná
zkušenost?
Matoušek: V podstatě je to totéž, řeší se stejné věci. Pokud jde o bitvu o děti, tak zvláštní rozdíl
nevidí.
Procházková: Ze své zkušenosti uvádí, že je to v případě rozchodu horší, emočně si to dávají více
pocítit.
Mathé: potvrzuje důležitost psaní výsledků metod s tím, že to dává větší váhu posudku, více jej to
přibližuje objektivní realitě. Zkratkám a číslům nerozumí většinou nikdo jiný než psycholog a má to
svůj smysl a důležitost.
Mrowetz: Připomíná diskuzi s PhDr. Hubálkem na předchozí konferenci o uvádění výsledků vyšetření v posudku. Stále věc k diskuzi. Více se kloní k předání vyšetření reviznímu znalci než dávat v plén
kvůli možným neetickým činnostem.
Procházková: Vážnost posudku není tvořena čísly a technikami. Zná advokáty a soudce, kteří učí
klienty, jak rozumět výsledkům. Je zásadně proti uvádění výsledků do posudku.
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Čírtková (k Matouškovi): Převažuje z praxe dobrý rodičxšpatný partner – umí to rozlišit? Vzpomíná
na případ „štrasburského“ otce – poukazuje na zvláštní uzpůsobení osobnosti. Otázka partnerské/
rodičovské způsobilosti a? Je schopen svou hostilitu udržet?
Matoušek: jsou případy, kdy rodič vystupuje podivně vůči dětem i partnerovi. Uvádí příklad z praxe – špatné chování vůči ženě, ale k dětem bez rizika v minulosti. Řešení je věc konsenzu, potřeba
standardů či souboru doporučení od odborných orgánů pro tuto oblast. Nemělo by to ale být jen
o příručkách, ale i školeních.
Štěpaník: Upozorňuje na problém v posudcích trestních a opatrovnických, které se sejdou. Rozdíl
v posuzováních výchovných schopností a trestních záležitostí. Dochází potom k poukazování na rozpor mezi posudky. Sám u opatrovnických posudků neuvádí čísla, jen použité metody.
Mikuličová: Uvádí zkušenost s tím, že kolegové, kteří začínají se znaleckou činností, nemají problém
s metodami a vyhodnocením, ale s obhájením výsledků v soudním procesu, což je zdrojem problémů. Sama také neuvádí čísla a konkrétní výsledky v posudku, jen metody a způsob vyšetření. Zdůrazňuje důležitost umění obhájit si výsledky a vysvětlit je kvalifikovaně a srozumitelně.
Heretik: Poznamenává, že možná záleží také na tom, odkud jako odborník vycházíme, např. z kliniky. K předchozím poznámkám dodává, že psychopatologie je jedna, projevuje se všude.
Vavřík: Zamýšlí se nad posunem od čísel, metod ke klinickému hodnocení – je to přechod ke zralosti
nebo něco jiného? Proč k tomu dospívají zralí znalci?

Diskuze po přednášce Mathého
Weiss: Chce varovat, že diagnostika z přednášky vypadá jasně. Upozorňuje na to, že diagnostika
záleží na osobní dovednosti, zkušenosti. Uvádí příklad mladé kolegyně, která na základě některých
odpovědí v ROR napsala v závěru o sadismu a kvůli tomu – nebezpečné diagnóze drželi daného
člověka na psychiatrii.
Bilíková: zaujalo jí ze sdělení PhDr. Mathého , že je dobré mít při dělání posudku k dispozici celý
spis. Přiklání se k tomu, v praxi tomu ale ne často tak je. Sama doporučuje si vyžádat materiál, když
je kompletní.

Diskuze po přednášce Čírtkové
Weiss: Zda posuzuje v posudcích specifickou věrohodnost?
Čírtková: Ano, protože je to formulováno v zadání. Výpověď je důkaz a jeho hodnocení přísluší soudu. Jako klička slouží to, že soud hodnotí pravdivost – zda se dá jako důkaz použít, psycholog – zda
se opírá o skutečný prožitek, ale nemusí to být pravda.
Weiss: Sám se z toho vyvléká a vyjadřuje se k obecné věrohodnosti – př. že není zjištěno nic, co by
znemožňovalo podat věrohodnou výpověď, ale zda je to pravda, to neříká.
Čírtková: Otázkou je, co je to skutečně věrohodnost jako pojem. Zkoumání, zda má výpověď znaky,
že to daná osoba opravdu prožila. Rozdíl mezi pravdivostí x věrohodností výpovědi.
Preiss: Zmiňuje pojem posttraumatický růst.Studie ukazují, že v 97% jsou přítomny symptomy PTSD
i růst, což neznamená, že by daný člověk netrpěl.
Bilíková: Nevylučuje, že OČTŘ kladou otázky na věrohodnost a dodává, že chtějí zodpovědět na tyto
otázky: zda jsou posuzovaní schopni hovořit pravdu, zda to, co říkají, je popisem skutečně prožitého
a pokud vykazují odchylky, tak proč to tak může být. A popsat to jasně a srozumitelně.
Štěpaník: Uvádí pojem těžké příkoří a otázku, jak se s tím v posudku vypořádat?
Čírtková: Vychází z teorie traumatu (trauma 1, trauma 2) a z práce s interview.
Bilíková: Je chybou, že se v otázkách pokládaných znalcům používají právní pojmy, na které nemá
psycholog odpovídat. Stačilo by se soustředit na vaše pojmosloví a obsah, význam toho, na co se
otázka ptá.
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Kolařík: Dozorující orgán by měl naučit klást otázky.
Bilíková: Souhlasí s tím, že je to dlouhodobá, systematická práce. Vedle toho uvádí, že lze vysvětlit
důvody, proč jako znalec odpovídáte nebo neodpovídáte na určité otázky.
Mrkvicová: Je to o komunikaci – u soudu říct, v posudku danou věc rozepsat v psychologických pojmech a významech. Uvést, že se nemohu vyjadřovat k právním věcem.

Str. 106

2. ostravské konference soudních znalců
Diskuse

Str. 107

2. ostravské konference soudních znalců

Str. 108

2. ostravské konference soudních znalců

Večer koncertoval k tanci a poslechu emeritní soudní znalec MUDr. Milan Vilč.
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